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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
УДК 159.923.2:303.094
М. А. Козловець,
доктор філософських наук, професор
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
ІДЕНТИЧНІСТЬ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА І ТИПИ
У статті на основі узагальнення результатів предметних аспектів феноменів ідентичності та ідентифікації
окреслено смисловий континуум концептів "ідентичність" та "ідентифікація". Обґрунтовано, що дискурс
ідентичності містить елементи не тільки ототожнення, а й демаркації культурних, релігійних, професійних,
національних та інших категорій. Розглянуто й проаналізовано структурні рівні ідентичності, найбільш
актуальні для глобалізованого світу її типи – етнічну, культурну, національну, регіональну, цивілізаційну, а
також чинники їх формування.
Важко назвати інше поняття, ніж "ідентичність", яке викликало б настільки значну кількість трактувань,
інтерпретацій та оцінок. Цей термін помітно витіснив такі звичні поняття, як "самосвідомість" та
"самовизначення". У філософській традиції існує й досить сильна опозиція використанню терміну
"ідентичність". Так, російський філософ В. Малахов розглядає його як модну кальку поняття "самототожність",
як евфемізм, термін-заступник, покликаний до життя лише кон’юктурними спробами оновити застарілий
інтелектуальний багаж [1: 43-53]. Ця думка певною мірою є слушною, бо поняття "ідентичність" часто
використовується у дослідженнях настільки широко, розпливчасто, що сутність ідентичності, як зазначає
П. Бурд’є, просто "вислизає з рук" під час спроб уловити і визначити його зміст [2: 34]. Розбіжності
простежуються у розумінні природи цього явища, його структури, а також специфіки реалізації та застосування
ідентичності у формі конкретних втілень. Справа ускладнюється й тим, що багато дослідників використовують
термін "ідентичність", а також словосполучення для позначення її різновидів як щось апріорі зрозуміле, що не
потребує жодних визначень.
Мета статті – окреслити сучасне понятійне поле концепту "ідентичність", порушити проблему дефіційної
диференціації та розглянути структуру й основні типи ідентичності.
Етимологія слова "ідентичність" (від лат. identicus – однаковий, тотожний) поєднує у собі два значення:
перше – тотожність особи самій собі, антиномією у цьому розумінні для нього є слово "інший"; друге –
виняткова однаковість з кимось або чимось. Ідентичність – це співвіднесеність когось (що має буття) з самим
собою у зв’язку із власною мінливістю. Вона постає як спосіб збереження форми того або іншого суб’єкта у часі
й просторі. У цьому випадку антиномією до нього є слово "різний".
Поняття "ідентичність" може мати й інше значення – унікальність, справжність (лат. іpse, англ. selfhood, нім.
Selbstheit). Подібний підхід знаходимо у філософській спадщині М. Хайдеггера. Він використовує поняття
"тожсамість" для позначення буття Я (само-буття), тобто такого сущого, яке може сказати: "Я". Самість не є
тотожністю, вона репрезентує інший бік ідентичності. Збіг цих двох аспектів можливий лише за аналізу їх як
перманентностей у часі [3: 75].
Зазначимо, що в західноєвропейських мовах ідентичність (англ. identity, фр. identité, нім. Identität), на відміну
від українського і російського відповідників, означає не тільки "тотожність" і "автентичність", а й "особу",
"особистість". Саме останнє значення стало висхідним і для його термінологічного використання у
дослідженнях групової ідентичності. Психологічна семантика терміну зумовлює й відповідні теоретичні
узагальнення. Не випадково, найчастіше групову ідентичність розуміють як психологічне явище, як відчуття або
почуття (sense, feeling) належності до певної спільноти [4].
З’ясування змісту концепту "ідентичність" неможливе без визначення органічно пов’язаного з ним
поняття "ідентифікація". Термін "ідентифікація" походить від пізньолатинського іdentificare і в буквальному
розумінні означає ототожнення, уподібнення, впізнання, встановлення збігу об’єктів. У "Філософському
енциклопедичному словнику" ідентифікацією називають "дію, спрямовану на встановлення ідентичності"
[5: 233]. Якщо ідентифікація (самоідентифікація) передбачає дії, деякий процес співвіднесення одного суб’єкта з
іншим, виявлення спільних чи, навпаки, специфічних ознак, рис, то ідентичність постає як певна даність,
результуюча процесу ідентифікації (самоідентифікації). Соціальна ідентифікація як результат самоототожнення
індивіда з певною спільнотою фіксується у моделях поведінки.
Як складова процесу виникнення і підтримки ідентичності, ідентифікація характеризується двома основними
рисами: по-перше, вона здійснюється цілеспрямовано і, по-друге, реалізується за допомогою певних
символічних засобів. Засоби ідентифікації (самоідентифікації) мають конвенціональний характер і пов’язані з
певними мовними, побутовими та соціальними практиками. До найвідоміших ідентифікаційних засобів
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відносяться релігійні символи, прапори, герби і гімни, спільноти різних рівнів, починаючи з сім’ї, яка підтримує
свою історичну тотожність за допомогою герба, корпоративного співтовариства, політичних партій і рухів з їх
символікою, аж до національних і транснаціональних утворень. Важлива роль у процесах ідентифікації
належить лінгвістичним засобам, сакральним подіям, релігійним формулам в обрядах, клятвам у ритуалах
посвяти, усталеним предметним формулам, які використовуються у різних культурах для запитань і відповідей
про етнічну, національну, релігійну належність.
Значення різноманітних типів дискурсів для формування, підтримання та відтворення ідентичностей
неоднакове. Найбільш масовими і всеохоплюючими дискурсами для трансляції групових ідентичностей є
освітня практика, хоча вона за сферою фунціонування й обмежена, а також частково академічний дискурс.
Опосередковано до дискурсу залучається художня література, яка впливає на ідентичність спільнот переважно
через систему освіти у формі прецендентних і "культових" текстів, які отримали масове визнання. Особлива
роль серед дискурсивних практик, які формують і підтримують колективні ідентичності, належить політичному
дискурсу. Це зумовлено тим, що він не тільки відображає і формує ознаки ідентичності, а й постає як дієвий і
швидкодіючий механізм їх втілення в соціальну дійсність.
Процес ідентифікації водночас і об’єктивний (визначається об’єктивними чинниками), і суб’єктивний
(зумовлюється усвідомленням суб’єкта своєї ідентичності). Суб’єктивний аспект ідентифікації полягає головним
чином у тому, як людина самоототожнює себе і як це самоотожнення сприймають та визнають інші – "чужі".
Тому в процесі ідентифікації варто розрізняти її суб’єкт і об’єкт, або, в інших термінах, "себе" й "іншого". Інколи
об’єкт ідентифікації навіть не здогадується, що його ідентифікують чи використовують як точку відліку для
самовизначення. З цього випливає така ознака ідентифікаційних процесів як їх асиметричність [6: 142].
Ідентичність є продуктом соціальної взаємодії, що виникає як наслідок проекції індивідами на себе очікувань
і норм інших. П. Бергер і Т. Лукман зазначають, що "ідентичність є основним елементом суб’єктивної
реальності, вона перебуває у діалектичному взаємозв’язку з суспільством… і набувається тільки через
сприйняття значущого іншого". Говорячи про суб’єктивну реальність, автори наголошують, що суспільство
складається не тільки з феноменів, які не залежать від нашої свідомості, тобто репрезентує не лише об’єктивну
реальність, а й "постає у вигляді суб’єктивних значень, колективних уявлень, смислових систем, які
конструюються людьми у процесі їхньої діяльності". Ідентичність формується на основі інтерналізації, яка
передбачає розуміння, засвоєння на основі "запозичення" тієї соціальної реальності, в якій інші вже живуть. Це
означає, що учасники конкретних дій взаємно визначають ситуації, але, що найважливіше, – "тепер між ними
відбувається постійна безперервна ідентифікація. Ми не тільки живемо в одному і тому ж світі. Ми беремо
участь в бутті один одного" [7: 93].
Людина ідентифікує себе з тими чи іншими спільнотами за різними підставами, які можуть конкурувати чи
доповнювати одна одну: родинними, професійними, культурними, інституційними, територіальними, освітніми,
релігійними, ідеологічними тощо. У кожному напрямку ідентичність найбільш значуща за безпосереднього
контакту "віч на віч". Ідентифікація на одному рівні може зіштовхуватися з ідентифікаціями, які перебувають на
іншому рівні. Результатом ідентифікації індивіда з різними спільнотами є численні ідентичності, актуальність і
значущість яких варіюється залежно від часу й ситуації. Російський соціолог М. Губогло вважає доцільним
говорити не про множинну ідентичність, а про множину ідентичностей і виокремлює декілька видів
ідентичностей – етнічну, соціальну, расову, гендерну та ін. У його розумінні ідентичність "…постає не як
постійно і довільно змінювана категорія, а як набір інтеріоризованих уявлень, ідей, рис, норм і форм
поведінки, котрі змінюються під тиском середовища, етнічних лідерів і творчих особистостей у лоні заданої
культури" [8: 29].
У структурі соціальної ідентичності, зазвичай, виокремлюють два основних компоненти: когнітивний –
знання, уявлення про особливості власної групи і усвідомлення себе її членом; афективний – оцінка якостей
власної групи, значущості членства в ній. Ідентифiкацiя як процес ототожнення iндивiда з тим чи iншим
об’єктом, людиною, групою вiдбувається на основі засвоєння певних культурно-символічних ознак, цiнностей,
стандартів поведінки, соцiальних установок i ролей. Це почуття спільності формується на основі відмінності і
навіть протиставлення "свого" і "чужого". Ідентичність – це не тільки самовіднесення себе до тієї чи іншої
спільноти людей, наприклад, нації, а й уява про неї (автостереотипи), її мову, культуру, історію і державність
(якщо така є).
Принципове методологічне значення для розуміння ідентичності мають ідеї, аргументація яких міститься у
колективній монографії "Соціокультурні ідентичності та практики" (2002). По-перше, теза про те, що
ідентичність є складним соціокультурним феноменом, в якому вирізняються особистісні, соціальні та культурні
аспекти. Вона формується у певному соціокультурному середовищі, органічно пов’язана з відповідною
культурою, цінності та взірці якої інтерналізуються у процесі соціалізації і культурації. По-друге, ідентичність
завжди є елементом і продуктом складних взаємодій об’єктивного й суб’єктивного, зовнішнього і внутрішнього.
По-третє, варто проводити чітке видове розмежування між індивідуальними і колективними ідентичностями.
По-четверте, в межах індивідуальної ідентичності необхідно розрізняти "Я-ідентичності" (те унікальне, що
відрізняє індивідів один від одного) і "Ми-ідентичності" (те, що в людей є спільного). Без "Ми-ідентичностей" не
існує "Я-ідентичності", але в кожному конкретному випадку виникає питання про баланс між ними. По-п’яте,
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формування ідентичностей – індивідуальних і колективних – відбувається на основі культурно-символічних
кодів, які можуть бути есенціалістськими або конструктивістськими. Конструктивістський підхід до розуміння й
формування соціокультурних ідентичностей домінує у розвинених країнах ("перший світ"). У транзитних
суспільствах ("другий світ"), до яких належить й Україна, він також превалює, але есенціалістська стратегія
формування ідентичностей в них зберігає свою традиційну значущість. У країнах, які розвиваються ("третій
світ"), переважає есенціалістський підхід, хоча заможні й освічені верстви населення (еліта) часто сповідують
конструктивізм [9: 92-93].
Як багатомірний процес людського буття, який може бути описаний за допомогою різних рівнів, розглядає
феномен індентичності українська дослідниця Л. Нагорна. Вона виділяє такі структурні рівні ідентичності:
перший рівень – так звана базова ідентичність, яка передбачає, насамперед, особистісне самовизначення; другий
рівень – це система соціокультурних ідентичностей: національних, професійних, вікових, гендерних, релігійних
та інших; і, нарешті, на третьому рівні формується транснаціональна, глобальна ідентичність. Взаємодіючи між
собою, ідентичності створюють певну ієрархію, котра, як складна система, постійно змінюється і схильна до
трансформацій, а нерідко і до гіперболізації деяких із них, залежно від політичних, економічних та
соціокультурних умов [10: 16-19].
Дискурс ідентичності містить елементи не тільки ототожнення, а й розрізнення тих чи інших категорій
(культурних, релігійних, професійних, національних тощо). Для появи будь-якого типу ідентичності повинен
з’явитися образ "іншого", на тлі якого й відбувається процес самоідентифікації. Представляючи перелік ознак
(етнічних, культурних, релігійних, економічних та інших), від яких відштовхується певна спільнота для
ствердження власної ідентичності, ми мимовільно створюємо підстави для негативного сприйняття тих, хто
потрапляє до категорії "вони". Розпізнавання "свого" і "чужого" уникнути неможливо, оскільки людина живе
серед інших людей, культур і усвідомлює, що крім її світу існують й інші світи, які є рідними для когось, але
чужими для неї. Однак поняття "чуже" потрібно вживати у розумінні іншої культури, відмінної від моєї, а не як
"ворожої".
На практиці досить поширеним способом утвердження або захисту власної ідентичності, особливо
національної, етнічної, релігійної, є використання формулювань, які містять заперечення іншої ідентичності,
оголошення про те, ким не є суб’єкт ідентифікації. Такий спосіб визначення ідентичності будується на
негативному принципі побудови дефініції. Роль чужого часто відводять як внутрішнім, так і зовнішнім ворогам.
Взагалі, можна спостерігати різноманітні модифікації взаємин між "своїм", "чужим" та "універсальним", що теж
має бути враховано при аналізі ідентичності. Ще з античних часів відомий варіант, коли "своє" видавалося за
"універсальне". Відтак, і варвари сприймалися не просто як інакші, а як такі "чужі", що є порушенням норми
"універсального", котрі не досягнули потрібного розвитку.
Може бути й по-іншому: коли "універсальне" подається як "своє" – один із прикладів саме з нашої нещодавньої
історії, коли всі народи колишнього СРСР (і поза його межами – в "соціалістичному таборі") присилували
переживати "радянське" як "своє", навіть у випадку, коли його чужість виразно проступала і народи прагнули
встановити контраст до такого "свого" через наголос своєї волелюбності – інколи, як достатньо тривалий час в
Україні та Литві, зі зброєю в руках. Зазначимо, що "радянське універсальне" насправді було "російським своїм", що
й не дуже приховало правило за спільне для всіх народів [11: 214-229].
Асиметричність, яка виникає у процесі заперечення належності до "інших", може простежуватися у
декількох вимірах. Якщо, наприклад, українці визначають себе як не-росіяни (яскравим свідченням цього є
монографія Л. Кучми "Україна – не Росія"), тобто, протиставлення відбувається за етнічною ознакою, то росіяни
не визначають себе як не-українців. Для російської ідентичності актуальним є відштовхування від інших
спільнот (не обов’язково етнічних), наприклад, від США, Заходу. Сполучені Штати як втілення Заходу постають
одним із ключових концептів структури російської ідентичності, де задіяні національний (у смислі державної
належності), культурний і навіть міфоепічний компоненти. Для європейських країн, які усвідомлюють себе
частиною західного світу, відштовхування від США обмежується рівнем культури і, таким чином, має інший
зміст. Відштовхування від США й Заходу є характерним і для мусульманського світу. Але для росіян,
європейців і мусульман антиамериканізм має різне змістове наповнення [6: 144].
Ідентичність, окрім іншого, повинна мати й позитивне наповнення, а не обмежуватися тільки негативними
ознаками. У цьому контексті слушним є зауваження польської дослідниці О. Гнатюк: "Дискурс, що
зосереджується на "чужому", "іншому" (othering), з притаманною йому риторикою вилучення, хоч і має ззовні
нібито позитивні наслідки – бо сприяє внутрішній консолідації спільноти, – все ж відвертає увагу від важливих
внутрішніх проблем: суспільних, економічних, культурних. Тому, попри тимчасову позірну користь, такий
дискурс справляє негативний вплив: він створює видимість лікування, а хвороба тим часом розвивається
безперешкодно" [12: 64]. У відкритій спільноті стосунки між своїм і чужим (self / other) мають цілком інший
характер: там відбувається взаємодія – зустріч культур, їх діалог, взаємна перцепція, творення нових значень і
цінностей. Однак, інтегральні ознаки ідентичності, на відміну від диференціальних, визначити набагато
складніше.
Дослідженню типів колективної iдентичностi присвятив свою працю "Нaцiональна iдентичнiсть" E. Cміт. На
його думку, першим типом колективної iдентичностi є чинник роду. Класифiкацiя за родом є основою iнших
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вiдмiнностей, вона є єднальною ланкою з iншими видами ідентичностей. Будучи універсальною, родова
ідентичність створює умови для колективних дiй. Вона, зазвичай, залишається поcтiйною протягом усього
життя людини, адже базовi для неї iндивiдyальнi й груповi культурнi взаємозв’язки визначаються вже під час
народження. Другий тип колективної ідентичностi пов’язаний із поняттям "простору" й "територiї". Перевага
цієї форми колективної iдентичностi, порівняно з родовою, полягає в тому, що місцева i регiональна iдентичнiсть
мають велику об’єднуючу силу. Однак, дослідник застерігає від надмiрної переоцiнки регіоналізму.
Третiй тип колективної iдентичностi Е. Cміт називає соцiоекономiчним. Глибинна людська потреба в
культурнiй iдентифiкацiї збереглась i пiсля промислової революції, але її iндивiдуальна i групова природа
помiтно змiнилася. Класова свiдомiсть перетворюється на ще одну форму iдентифiкацiї та системи культурних
уподобань. Цей тип колективної iдентичностi постає, насамперед, у категорії соцiального класу, певні різновиди
якого часто є рушiйною силою iсторичного розвитку. Проте, соціальний клас, на думку Е. Сміта, не може бути
підґрунтям стабiльної колективної iдентичностi, оскільки він обмежений емоцiйною силою i культурною
основою. Економiчнi чинники з часом швидко змiнюються, тому претензiї утримати рiзнi економiчнi групи в
межах спiльноти з класовим підґрунттям будуть невизначенi. Економiчний егоїстичний iнтepec не є основою
стабiльної колективної iдентичностi. До того ж у суспiльствi icнyє не один клас, а декiлька, iнтереси яких не
збігаються. Тому класова iдентичнiсть не виражає iнтереси вcix прошаркiв суспiльства, а лише тієї частини
суспiльства, яка об’єднaнa в певний клас.
Iснують й iнші типи iдентичностей, котрi, на вiдмiнy вiд класової, повніше вiдображають суспiльнi iнтереси.
До таких ідентичностей Е. Cміт відносить релiгiйну та етнiчну, які охоплюють не один, а декiлька класiв.
Принципова відмінність релiгiйної ідентичності від класової, за Е. Смітом, полягає в тому, що вона базується на
iншиx критeрiяx, ніж критерiї соцiального класу. Якщо класова iдентичнiсть формується на основі виробництва,
то релiгiйна – на засадах спiлкyвання і спирається на єдність культури та її елементiв – цiнностей, символiв,
мiфiв і трaдицiй, часто кодифiкованих в обрядах i ритуалах. На вiдмiнy вiд класової ідентичності, у формувaннi
релiгiйної велику роль вiдiгpaє психологiчний чинник, який є визначальним в її cтpуктурі. Е. Cміт справедливо
пiдкреслює той зв’язок, що icнyє мiж релiгiйною та етнiчною iдентичнiстю. Cвітові релігії прагнуть подолати
етнiчнi кордони, однак, бiльшiсть релiгiйних спiльнот збігається з межами етнiчних груп. Інколи утворена
релiгiйна спiльнiсть може трансформуватися в етнiчну [13: 43-57].
Ідентичність, котра сформувалася на основі релігійних цінностей, як втілення світовідчуття людини постає
уособленням певних надій і сподівань, котрі не здійснилися у світі реальних суспільних відносин, зокрема,
ідеалів суспільного устрою і соціальної справедливості. Релігійна ідентичність є одним із "способів
усвідомлення світу, "своєї" духовної орієнтації у співвіднесеності з "іншим" контекстом духовності. Історія
релігій світу красномовно демонструє можливість і навіть корисність взаємопроникнення високих зразків
релігійної духовності" [17: 307-308]. Хоча на рівні масової релігійної свідомості історія переповнена і фактами
непримиренності та фанатизму.
Етнiчна ідентичність – це результат процесу емоцiйно-когнiтивного самоототожнення суб’єкта з певною
етнiчною спільнотою, що виражене в почуттi спiльностi з членами цiєї групи i сприйняттi як цiнностей її
основних характеристик. Етнічна самоідентифікація формує суб’єктивний статус (етнічну ідентичність), який
може не збігатися з об’єктивним статусом етнічної належності. Основним моментом у процесі усвідомлення
власної етнічної приналежності вважається контакт з представниками іншого етносу. З огляду на різноманіття та
складну систему етнічних спільнот (субетнос, етнос, нація, етнолінгвістична та етноконфесійна група тощо)
індивід може самоідентифікуватися одночасно з декількома з них. Етнічна ідентичність формується у процесі
первинної соціалізації людини, усвідомлення належності до певної етнічної спільноти є одним із перших проявів
соціальної сутності людини [15: 147-148].
На основі досліджень етнопсихологів Е. Макаренко виокремлює три основні типи етнічної ідентичності:
етноцентричну, поліетнічну та трансетнічну. Етноцентрична ідентичність уособлює орієнтацію людини тільки
на свою етнічну спільноту, з якою вона пов’язує очікування, життєві настанови, хоча кровна спорідненість із
нею не є обов’язковою. Визнаючи висхідним пунктом сприйняття й оцінки чужих звичаїв і традицій досвід
власної етнічної спільноти, етноцентризм виходить із визнання переваг способу життя саме своєї групи
порівняно з іншими. Поліетнічна ідентичність характеризується рівноцінним сприйняттям декількох етносів,
знанням або бажанням знати декілька мов, прагненням перебувати у декількох культурних середовищах.
Зокрема, такий тип етнічної ідентичності притаманний жителям Швейцарії та США. Трансетнічна ідентичність
менш поширена, вона передбачає ситуацію, за якої особистість, не ідентифікуючи себе із жодним етносом,
виходить на надетнічний рівень, відносить себе до всього людства і вважає себе громадянином світу [16: 61-63].
Тривале існування, життєздатність етнічної ідентичності засвідчує наявність перманентних об’єктивних
чинників її самовідтворення. Для окремої людини "саме етнічна група, до якої вона належить, уявляється
тим, що є найважливішим для неї, що визначає її життєві орієнтири, і що існувало до неї і буде існувати після
неї" [17: 18-19]. Навіть травматичні дії щодо етнокультурної спільноти часто не лише не послаблюють
відповідну етнічну ідентичність, а й, навпаки, посилюють її завдяки спільним трагічним переживанням. Етнічна
ідентичність є найбільш стійкою та значущою для більшості людей і в умовах суспільно-політичної
нестабільності.
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Етнічні виклики кінця 80-90-х рр. ХХ ст. сричинили зростання етнічної ідентичності, її різних типів
(етноцентризм, етнодомінування, етнофанатизм, етнонігілізм, амбівалентність та ін.). Зростання етнічності,
етнічної самосвідомості мало як об’єктивні, так і суб’єктивні причини. Позитивна ідентичність не несе в собі
небезпеки для суспільства, загрози йдуть лише від гіпертрофування етнічної ідентичності. Етнічний простір є
найважливішим індикатором цілісності та стабільності етносу в його ідентифікаційних характеристиках. Як
складова соціального простору він відноситься до природно-соціальних явищ, котрі формують національний
простір загалом. Етнічний простір є мисленевою конструкцією, логічною абстракцією, яка дозволяє
конструювати національну ідентичність.
На відміну від етнічної, національна ідентичність має більш динамічний характер, вона постійно перебуває у
процесі формування. Нація, порівняно з етносом, є утворенням політико-правовим та соціально-економічним.
Відтак, національна ідентичність спирається на свідомий вибір і залежить від раціонального усвідомлення окремою
особою, етнічною групою, нацією спільних історичних, політичних, громадянських цінностей.
Культурна ідентичність уособлює самовiдчyття людини всередині певної культури. Суспiльство як соцiально
стiйкий колектив людей, якi визнають спiльнi цiлi та інтереси, нерозривно пов’язане з культурою. Адже культура –
це комплекс iсторично усталених форм їxньoгo соцiального буття, спосiб реалiзацiї цiлей та iнтepeciв, основні
технологiчнi та соцiальнi параметри яких визначенi складною системою "соцiальних конвенцiй", досягнутих цим
суспiльством протягом багатьох поколiнь інтегрованого співіснування. Iсторичнi хвилi парадигмальних
перетворень кожен раз видозмінюють групову культурну iдентичнiсть. Наприклад, упродовж тисяч років існуючі
на планетi iндивiди iдентифiкували себе з сiм’єю, кланом, родом. Реально існувало в icтopiї й icнyє донині множина
локальних культур окремих людських спільнот. Деякi з цих культур подiбнi завдяки генетичнiй cпopiднeнocтi
народiв або схожості умов їx виникнення та iсторії, інші відрізняються настільки, наскільки вiдмінні умови життя
eтнociв, якi породили цi культури. Не може iснувати "культура взагалi". Кожна культура втiлює специфiчний набiр
способiв соцiальної практики певної конкретно-історичної спiльноти людей. З часом до такого способу
популяцiйної диференцiaцiї форм життєдiяльностi додалось їх розмежування за соцiальними, конфесiйними,
полiтичними та іншими параметрами.
У сучасних умовах важливого значення набувають регіональна, геополітична і цивілізаційна ідентичність.
Регіональна ідентичність формується на основі єдності території проживання, соціально-культурного досвіду,
специфіки регіонального життя (донбасівець, сибіряк, техасець тощо) і є одним з елементів конструювання
регіону як специфічного соціокультурного простору. У структурі регіональної ідентичності присутні два основні
компоненти: знання, уявлення про специфіку власної "територіальної" групи (соціокогнітивний елемент) і
усвідомлення себе її членом та оцінка якостей власної території, значущість її у національній, локальній і
світовій системі координат. Особливостями регіональної ідентичності є: по-перше, її ієрархічність, оскільки вона
містить у собі декілька рівнів, кожнен з яких відображає специфіку належності до різних територій – від малої
батьківщини через політико-адміністративні та економіко-географічні утворення до країни загалом. Залежно від
того, яка з ідентичностей є визначальною, вона може бути чинником консолідації або дезінтеграції суспільства;
по-друге, регіональна ідентичність окремих осіб і груп відрізняється ступенем інтенсивності та місцем в ієрархії
інших ідентичностей; по-третє, регіональна ідентичність постає формою осмислення і втілення регіональних
інтересів, здійснення яких зумовлене територіальними особливостями життєдіяльності людей. Чим глибші ці
особливості, тим помітніше відрізняються регіональні інтереси від загальнонаціональних [18: 34].
Регіональна ідентичність слугує підґрунтям для особливого сприйняття загальнонаціональних проблем,
передусім політичних. Цей різновид ідентичності має властивості партикулярності та конкурує з більш
універсальною, загальнонаціональною – етнічною або національною – ідентичністю. Вона посилюється
зазвичай внаслідок кризи інших ідентичностей, насамперед, національної, і значною мірою відображає
відцентрові периферійні відносини у межах держав чи мікрорегіонів, що сформувалися історично. Водночас під
впливом глобальних імпульсів, більш широкого та інтенсивного включення регіону в процеси економічної і
соціокультурної глобалізації відбуваються глибинні (хоча поки що малопомітні) зміни в природі регіональної
ідентичності, котрі здатні надати їй більш модерного забарвлення й сприяти розвиткові зрілої громадянської
свідомості, притаманній політичній нації.
Регіональна ідентичність є важливим чинником загальноукраїнського політичного процесу. Оскільки
ідентичність формується, передусім, на низовому рівні, тому різні її прояви зустрічають труднощі в контексті
побудови так званої "владної вертикалі". Сьогодні Донбас, Крим, Закарпаття та інші регіони України генерують
власні підходи до питань взаємодії з центральною владою, сусідніми країнами, зі світовим співтовариством.
Скажімо, регіональна ідентичність в Донбасі має яскраво виражену світоглядну складову, полемічну за
ставленням до української державності. Її підйом відбувався поступово, в міру формування олігархічної форми
правління, зростання авторитарних і патрональних тенденцій в соціальному житті краю. Саме тут отримали
найбільше розповсюдження патро-клієнтальні форми соціальної взаємодії, побудовані на нерівноправних
відносинах і підданській залежності в умовах концентрації небачених ресурсів у руках вузького прошарку
правлячої регіональної еліти. У той же час необхідно враховувати амбівалентність, неоднозначність соціального
змісту та наслідків вираженої регіональної ідентичності. У певному сенсі вона є прикметою так званої "культури
вкоріненості", яка протистоїть "культурі мобільності". Вітчизняні науковці, досліджуючи проблеми
7

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 57. Філософські науки

регіоналізації ідентифікаційних практик, указуюють на те, що регіональна ідентичність на Півдні та Сході
виконує компенсаторну функцію, заступаючи для багатьох мешканців уже втрачену та поки ще не набуту нову
державну ідентичність [19: 166]. Низка дослідників припускає, що в сучасних умовах регіональна ідентичність
може сформуватись на нетрадиційній основі, на базі якісно нових локальних субкультур, шляхом подолання
екстенсивної культури і традиційного суспільства.
В умовах глобалізації виділяють і такий аспект регіонального рівня ідентичності, що зумовлений
економічною та політичною інтеграцією окремих країн у межах регіону, оскільки цей процес впливає на
формування нових спільнот (наприклад, країни Центрально-Східної Європи; країни Північної Європи тощо).
Наразі ми можемо спостерігати ситуацію, коли відбувається розпад старих і формування нових ідентичних
регіонів, в основі якого – вільний вибір держави-лідера, здатної сформувати в масовій свідомості населення
таких утворень (через ЗМІ, виступи політиків, учених, творчої інтелігенції) певні регіональні образи. Відповідно
межі і склад регіону визначаються не культурною (історичною, соціальною, лінгвістичною, конфесійною)
подібністю і не приналежністю до тих чи інших міжнародних блоків та організацій, а залученістю суб’єкта у
процеси загальнорегіонального будівництва.
Геополітична ідентичність постає ключовим елементом конструювання соціально-політичного простору,
який виявляється в самобутності тієї чи іншої країни та її народу, а також у пов’язаних із цим уявлень про місце і
роль країни у глобалізованому просторі. Геополітична ідентичність тісно пов’язана з державністю, її характером
і самопочуттям нації. Вона містить в собі ставлення до різних аспектів геополітичного світоустрою, а також
певне геополітичне бачення, світосприйняття. Характерними ознаками геополітичної ідентичності є:
геополітичний простір, тобто комплекс географічних ознак держави; геополітичне місце і роль держави у світі;
ендогенні і екзогенні уявлення про політико-географічні образи. Геополітична ідентифікація як один із
визначальних і стабілізуючих чинників культурно-історичної і соціально-територіальної спільноти людей
виявляється у процесі входження різного рівня суб’єктів політики до глобальних політичних відносин. Це
своєрідна міра самореалізації у геополітиці як невід’ємній складовій сучасного суспільства, ідентифікація з
певною спільнотою, що сприймає спільні цінності й ототожнюється з певною територією [18: 15-16].
Цивілізаційна ідентичність як категорія характеризує належність індивіда, соціальних груп і народів до
певної цивілізації. Це граничний рівень соціокультурної самоідентифікації індивідів, вище якого може стояти
лише ідентифікація міжпланетарного масштабу ("землянин"). В її основі постає відносно усталена велика
міжетнічна мегаспільність людей, яка тривалий час проживає в одному регіоні, і яка базується на єдності
історичної колективної долі різних народів, пов’язаних між собою схожими культурними цінностями, нормами
та ідеалами (західно-європейська цивілізація, китайська та ін.). Цивілізаційна ідентичність є універсальною
константою, практично незмінною характеристикою суспільства загалом.
Ідентичність в усіх її різновидах зазнає характеру історичної зміни змісту. Як індивідуальна, так і колективні
ідентичності є процесом, а не станом, соціальними за своєю суттю, оскільки конструюються соціумом і
змінюються разом із ним. Одні ідентичності народжуються внаслідок дії нових соціокультурних процесів, інші
зникають під їх впливом. Ідентичність змінюється з віком, із набуттям особистісного досвіду; на неї також впливає
належність до соціальних, професійних і конфесійних груп, політичних і регіональних об’єднань. Одні з них більш
стійкі, інші менш. Сталими, як правило, є ідентичності, народжені в премодерні: гендерна, етнічна, релігійна тощо.
Залежно від ситуації, ідентичності можуть бути інклюзивними та ексклюзивними. Особливо складні ідентичності
притаманні представникам національних меншин, мігрантам.
Отже, сучасні підходи до ідентичності ґрунтуються на визнанні декількох тез. По-перше, ідентичність не
повинна сприйматися як щось статичне, за своєю природою вона є динамічною системою. По-друге, відмова від
уявлення про ідентичність як монолітну цілісність і утвердження замість цього гетерогенності, "множинності"
сучасних ідентичностей. По-третє, ідентичність не повинна сприйматися як конгломерат різних компонентів –
це, передусім, більш-менш інтегрована символічна структура, яка має до того ж часовий вимір (минуле, сучасне,
майбутнє), який забезпечує впевненість у тяглості (континуальності) і стійкості цієї структури. По-четверте, не
варто протиставляти індивідуальні та колективні ідентичності. Усі ідентичності є індивідуальними, але немає
індивідуальних ідентичностей, які були б побудовані поза межами соціальних цінностей, норм поведінки і
колективних символів. І, нарешті, концепт ідентичності часто співвідноситься з процесом самовизначення, або,
іншими словами, категоризації.
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Козловец Н. А. Идентичность: понятие, структура и типы.
В статье на основе обобщения результатов предметных аспектов феноменов идентичности и
идентификации очерчен смысловой континуум концептов "идентичность" и "идентификация".
Обосновывается, что дискурс идентичности содержит элементы не только отождествления, но и
демаркации культурных, религиозных, профессиональных, национальных и других категорий.
Рассмотрены и проанализированы структурные уровни идентичности, наиболее актуальные для
глобализированного мира её типы – этническую, культурную, национальную, региональную,
цивилизационную, а также факторы их формирования.
Kozlovets M. A. Identity: Concept, Structure and Types.
Summarizing the results of substantive aspects of the phenomena of identity and identification the article
outlines semantic continuum of the concepts "identity" and "identification". It is well-grounded that the
discourse of identity contains elements not only of identification but also the demarcation of cultural, religious,
professional, national and other categories. The article consideres and analyzes structural levels of identity, its
the most important for the globalized world types – ethnic, cultural, national, regional, civilizational, and factors
of their formation.
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РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Статтю присвячено філософському аналізові реалізації настанов Болонського процесу в аспекті
регіонального вузу. Підкреслюється важливість автономності та академічної свободи кожного
окремого університету. Обґрунтовується, що за таких умов Болонський процес виступатиме як
гармонізація європейської вищої освіти, а не її уніфікація.
Модернізація української системи освіти в контексті розвитку європейської інтеграції постає
актуальною темою сучасних досліджень у царині філософії освіти. Проблематичність входження
української системи освіти до Болонського процесу, що становить собою найбільш відомий напрям
модернізації вищої освіти Європи, пояснюється тим, що така перспектива часто постає як протилежність
відносно прагнень зберегти та збагатити свою власну культурну спадщину. Розв’язання цієї дилеми може
бути можливим за умови виваженого, раціонального підходу до справи реалізації концепції Болонської
конвенції. Цій тематиці присвячено чимало робіт українських дослідників, зокрема В. П. Андрущенка
[1], В. С. Журавського та М. З. Згуровського [2], К. В. Корсака [3] та інших. Проте, розгляд Болонського
процесу в перспективі української освіти загалом часто залишає поза увагою врахування регіональних
аспектів і особливостей модернізації системи освіти України, аж до розгляду питання про практичну
можливість реалізації основних положень Болонського процесу в кожному конкретному українському
вищому навчальному закладі. Саме розгляд цього питання і становить собою мету даної статті.
Інтеграція в області вищої освіти, будучи невід’ємним наслідком низки об’єктивних тенденцій в
політиці, соціальній сфері європейських країн, не зважаючи на достатньо суперечливе ставлення до неї в
академічному середовищі, спонукає все більше число вищих навчальних закладів України в тому або
іншому ступені приєднуватися до модернізаційних процесів [4]. Власний внутрішній розвиток
української вищої школи в останнє десятиліття викликав до життя комплекс заходів, які за своїм змістом
перекликаються із завданнями, проголошеними в Болонській конвенції. Серед таких факторів варто
назвати наступні:
– перехід національних систем освіти на близькі або співпадаючі дворівневі програми вищої освіти
(бакалавр – магістр) був початий в Україні з 90-х років ХХ століття. Вперше в Україні 4-річний план
підготовки бакалаврів був впроваджений в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова на
механіко-математичному факультеті в 1991 році. З 1994 року система навчання все частіше забезпечує
підготовку бакалаврів і магістрів разом з традиційно підготовленими фахівцями;
– розробляється введення системи залікових одиниць у зв’язку з широким впровадженням
дистанційних форм освіти, ведеться експеримент з переходу окремих вузів на систему залікових одиниць
(кредитів);
– забезпечення якості вищої освіти: разом з державною системою атестації і контролю якості
створюється власна система контролю якості освіти на рівні кожного вищого учбового закладу.
Розглянуті положення показують, що ключові моменти Болонської декларації зовсім не є штучним
винаходом ідеологів європейської інтеграції у сфері вищої освіти, а відповідають тим реальним
процесам, які відбуваються в освітньому просторі Європи й усього світу. Скоріше, це є спробою
систематизації та впорядкування тих процесів, які почалися ще до прийняття Болонської конвенції та
проходили і проходять спонтанним, іноді навіть недостатньо рефлексованим чином. Стратегія
реформування української системи освіти реалізується одночасно як у межах державної Концепції
модернізації освіти, так і відповідно до завдань Болонського процесу. Поділяючи загалом позитивне
ставлення до приєднання України до Болонському процесу, розцінюючи його як один із поворотних
моментів розвитку вітчизняної освіти, представники вузівської громадськості розуміють, що чим раніше
й активніше наша країна включиться у Болонський процес, тим ефективнішою буде робота з модернізації
вітчизняної освітньої системи, тим більш істотний внесок зможе внести Україна у формування єдиного
європейського освітнього простору. Проте необхідно відзначити, що викликане об’єктивними процесами
в Європі й у самій Україні її приєднання до Болонської конвенції, вихід на європейський і світовий ринок
освітніх послуг повинні ініціювати підвищення якості української вищої освіти, визнання в усьому світі
досягнень вітчизняної освітньої системи. А щоб довести і привернути увагу до вітчизняного високого
рівня освіти, відповідно, необхідно мати систему освіти, що вписується в загальноєвропейську.
© Пінчук Є.А., 2011
10

Є.А. Пінчук. Регіональні аспекти реалізації концепції Болонського процесу

Позиція вузів (Херсонський національний технічний університет, Національний технічний
університет "Харківський політехнічний інститут", Чернігівський державний педагогічний університет
ім. Т. Г. Шевченка та ін.) полягає в тому, що результативність і мотивованість учасників Болонського
процесу залежить від багатьох чинників, значна частина яких визначається принципами самого вищого
учбового закладу. Названі університети не тільки підписали Болонську декларацію, але і вступили в
Європейську асоціацію університетів, уклали договори про сумісні "пілотні" проекти з міжнародної
акредитації освітніх програм з європейськими Центральними агентствами по атестації і суспільній
акредитації.
Відзначимо, що Болонський процес, як будь-який інтеграційний процес, закликає до гармонізації для
розширення відповідності і сумісності, поєднує зусилля по збереженню різноманітності і пошани
культурних традицій у сфері вищої освіти. Кажучи про перспективи трансформації університету в
умовах єдиного простору вищої освіти Європи, найчастіше згадують два поняття: привабливість і
конкурентоспроможність. Проте, серед низки істотних характеристик університету виділяється його
автономність. Передбачається, що, в тому числі й завдяки саме Болонському процесу, європейський
університет набуде автономності в новому, ширшому розумінні. "Велика хартія університетів",
підписана ректорами європейських університетів у Болоньї ще 1988 року, стверджує, що "університет є
самостійною установою усередині суспільств із різною організацією, що є наслідком розходжень у
географічній і історичній спадщині. Він створює, вивчає, оцінює і передає культуру за допомогою
досліджень і навчання" [5: 1]. Університет в інформаційному суспільстві визначає і поширює
найважливіші цінності і знання, надаючи суспільству інтелектуальні орієнтири, він вимагає автономії й
академічної свободи, можливості досліджувати і пояснювати місце людини в природі і суспільстві.
Автономія і академічна свобода – поняття, що змінюються протягом століть, пристосовуються до
суспільства для того, щоб зберегти університету можливість діяти і вести пошук істини. Між тим, для
радянської системи освіти була характерна майже повна залежність вузу від Міністерства освіти, яка
визначала мало не всі параметри його життя. Навпаки, самостійність, в болонському її розумінні, –
мінімальна залежність вузу від чиновників, значно великий ступінь довіри вузу, його викладачам і
студентам з боку суспільства. В потребі досягти реальної автономії університетів вбачає одну з основних
проблем і завдань модернізації української системи вищої освіти і В. П. Андрущенко, визначаючи її як
відмову "від адміністративного керування галуззю й перехід до її реальної демократизації" [6: 10].
Університет має розглядатися як центр культури, знань, наукових досліджень, від якого залежить
культурний і науково-технічний розвиток людства в третьому тисячолітті. "Завдання університетів по
поширенню знань серед нових поколінь передбачає, що в сьогоднішньому світі вони також повинні
служити суспільству загалом і що культурне, соціальне й економічне майбутнє суспільства вимагає,
зокрема, значного внеску в подальшу освіту", – стверджується у Хартії [5: 1]. При цьому наголошується,
що викладання і наукові дослідження в університетах нерозривні, інакше освітній процес відставатиме
від потреб і запитів суспільства, які постійно змінюються, від розвитку наукового знання, оскільки
фундаментальним принципом університетського життя вважається свобода досліджень і викладання.
Історично університет є носієм європейської гуманістичної традиції, він постійно прагне до
отримання універсальних знань; задля виконання свого призначення університет переступає через
географічні і політичні межі та задовольняє життєву потребу різних культур взаємно пізнавати і взаємно
впливати одна на одну. Сорбонська декларація з гармонізації архітектури європейської системи вищої
освіти (1998 рік) відводить університету стрижньову роль у суспільстві [7: 1]; Болонська ж конвенція, у
свою чергу, підкреслює центральну роль університетів в розвитку європейського культурного простору
[8]. Особливе місце ролі університетів відводиться і в інших офіційних документах, що відзначають
необхідність спиратися на "спільні знаменники" і забезпечувати сумісність між різними вузами, їх
учбовими програмами і ступенями; розвивати мобільність студентів і викладачів і забезпечувати
працевлаштування випускників вузів по всій Європі; підтримувати модернізацію університетів у тих
країнах, де виклики європейському простору вищої освіти найбільш сильні; забезпечувати прозорість,
привабливість і конкурентоспроможність європейської вищої освіти в усьому світі [9; 10; 11].
Водночас, не можна не відзначити, що при переході від елітарної до масової вищої освіти радикально
змінюється характер діяльності університетів. Держава, що була основним джерелом фінансування
вищої освіти в багатьох розвинених країнах, почала чинити на університети тиск, з тим, щоб вони
продемонстрували максимальну віддачу від використання державних коштів, виділених на розвиток
освіти, і збільшували свої бюджети за рахунок залучення приватних коштів. Прагнення отримати
міжнародні конкурентні переваги стимулювало уряди до встановлення тісніших зв’язків між бізнесом і
вищою освітою, які сприяють проведенню високотехнологічних досліджень в межах консорціумів
бізнесу, держави й університетів, спеціально створюваних для задоволення короткострокових інтересів
окремих клієнтів. Установи вищої освіти, будучи ключовими фігурами у цих партнерствах, здійснюють
неабиякий вплив на організацію вузівських досліджень і підготовку висококваліфікованих фахівців.
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Однією з вимог глобалізації щодо вищої освіти є поява "підприємницьких", орієнтованих на ринок
університетів, що призводить до змін у процесі контролю над вищою освітою й управління нею. Такому
типу університетів властиві "ринкова" поведінка і управління, що представляє інтереси приватного
сектора; тісніший зв’язок з бізнесом; велика відповідальність викладацького складу за забезпечення
приватних джерел фінансування; менеджерська етика в керівництві і плануванні – що руйнує традиційні
організаційні структури вищої освіти і не відповідає її основним функціям.
На думку західних експертів, ідеологічні основи глобалізації суперечать суспільному призначенню
вищої освіти – сприяти розвиткові фундаментальних досліджень, створенню більш справедливого
суспільства, в якому враховуються основні потреби кожної людини [12 : 3-8; 13: 17-18; 14: 435]. Адже
основне завдання "підприємницького" університету – орієнтація на комерціалізацію наукових
досліджень, зростання приватного їх фінансування, нові форми оцінки результатів діяльності вузів,
створення консорціумів бізнесу й університетів. Зміна контролю над вищою освітою, що збільшує вплив
практики бізнесу й відзначається зниженням ролі держави у фінансуванні вищої освіти, приводить до
ширшого використання альтернативних джерел фінансування. За таких умов багато вузів добиваються
значних успіхів у зміцненні своїх позицій в новому підприємницькому оточенні, що демонструє досвід
інноваційних університетів, в яких академічні функції стають другорядними, а на перший план виходять
ринкові імперативи.
Примітно, що в Бухарестській декларації етичних цінностей і принципів вищої освіти в Європі
наголошується на необхідності рівноваги між діяльністю університетів на благо суспільства і їх
підприємницькою активністю. Університети не можуть вважатися вільними від цінностей і етичних
норм, які життєво важливі для академічного, культурного і політичного розвитку, оскільки впливають на
моральний стан суспільства загалом. Університети, як підкреслюється в документі, повинні всіляко
сприяти затвердженню високих етичних норм [15: 14-15]. Хвиля великомасштабних соціальних і
економічних перетворень, могутні інтеграційні процеси в науці й освіті переосмислюють роль
університету як крупного освітнього, наукового і культурного центру, що реалізовує інноваційні
рішення, формує світоглядну політику в суспільстві, сприяє розвитку інтеграції у сфері освіти і науки.
У зв’язку з цим, спробуємо, не претендуючи на повноту й остаточність визначень, сформулювати в
найзагальнішій формі низку принципових положень, пов’язаних зі вступом українських вищих
навчальних закладів до Болонського процесу. Основним принципом, мабуть, повинен стати принцип
гармонізації. Підкреслюючи важливість гармонізації структур європейської вищої освіти, можна
стверджувати, що справжня гармонізація є протилежністю уніфікації. Гармонізація має на увазі
схожість цілей, але не схожість правил і методів досягнення означених цілей, як у разі уніфікації.
Різноманітність – сильна сторона Європи, її потрібно берегти й укріплювати, і спроби її уніфікації
приведуть до підриву життєздатності системи освіти та суспільства загалом. Тому має сенс не просто
змінити учбові плани – необхідно дозволити студентам переходити з одного курсу на іншій,
переміщатися між різними державними системами вищої освіти.
Для цього потрібно прийняти порівняні й сумісні кваліфікаційні вимоги в межах створюваної системи
з трьох рівнів (бакалавр – магістр – доктор). У ході реалізації цього принципу вищий учбовий заклад
зможе більш глибоко трансформувати зміст освіти – наприклад, по суспільних дисциплінах стосовно
умов ринкової економіки ввести нові курси, що охоплюють європейську тематику. Введення додаткових
курсів збагатить унікальну та самобутню українську вищу школу. Відмітимо, що українські студенти
вивчають близько 12 предметів на рік, тоді як європейські – лише приблизно 5 дисциплін. У рамках
вдосконалення структури вуз зможе відкрити кафедри європейських досліджень, а також приймати
зарубіжних учених і фахівців, представників ділових і академічних кіл.
Гармонізація припускає органічний зв’язок між вищою освітою і науковими дослідженнями, між
європейським простором вищої освіти і європейським простором наукових досліджень як двома
"стовпами", на яких зводиться "Європа знань", розвиток співпраці в області наукових досліджень і
підготовки молодих наукових кадрів. Можуть з’явитися і додаткові можливості для прямої взаємодії із
зарубіжними діловими колами, які стосовно потреб свого виробництва традиційно вкладають в наукові
дослідження значні кошти. Зміцнення взаємодії з вузами Європи дозволить поєднати традиційно сильну
в Україні теоретичну підготовку із зарубіжною націленістю на потреби практики. Вищий учбовий заклад
отримає можливість розробляти сумісні з університетами-партнерами учбові модулі за дисциплінами
учбового плану. Так, в ХНТУ навчання по програмах бакалаврата ведеться з 1998 року, що дозволило
сформувати систему замовлень на підготовку фахівців, вирішуючи соціальні завдання регіону.
Й у першу чергу – проблему працевлаштування, що знижує безробіття і вирішує значну частину
молодіжних проблем.
Болонський процес орієнтований і на вирішення поточних і перспективних потреб суспільства, що
дозволить підтримувати міцний зв’язок навчання з виробництвом, піднімати зацікавленість у підготовці
елітних фахівців для підприємств, а роботодавцям впливати на формування освітніх програм. Таке
вирішення проблеми дозволяє більш безпосередньо брати участь у підготовці кадрів, що може привести
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до постійного підвищення кваліфікації існуючих кадрів і підготовки нових висококласних фахівців. І
зрештою – приведе до загальноприйнятої в усьому світі практики розвитку сучасної матеріальнотехнічної бази університетів за допомогою підприємств, а не лише держави.
Важливу роль грає принцип просування мобільності, що є фундаментом для встановлення
загальноєвропейського простору вищої освіти. Обмін студентами, викладацьким складом з іноземними
вузами може приймати інтенсивніший характер, оскільки будуть створені сприятливіші умови для
спілкування професорсько-викладацького складу навчального закладу із зарубіжними колегами, що, у
свою чергу, підвищить інтерес до викладацької праці на загальноукраїнському ринку праці. Зростання
викладацької мобільності спричинить зростання конкуренції викладачів за право читати лекції за
кордоном по програмам мобільності, що сприятиме підйому наукової активності на кафедрах.
Направляючи своїх викладачів у зарубіжні вузи для викладання модулів на семестр або навчальний рік,
український вуз дістане також можливість здійснювати ефективне підвищення кваліфікації
професорсько-викладацького складу. Крім оновлення спеціальних знань, викладачі в період зарубіжного
стажування за програмами мобільності зможуть займатися вдосконаленням своєї професійної
англійської або іншої вживаної ними іноземної мови.
Студенти з європейських вузів привезуть в український вуз досвід навчання в інших методичних
системах, що може стати стимулом для позитивних перетворень в організації освітнього процесу. Багато
західних студентів звикли до індивідуалізованих учбових планів, і якщо вуз у цілях підвищення своєї
конкурентоспроможності захоче вводити нелінійні освітні траєкторії, вони послужать новим стимулом
до його комплексного розвитку. Завдяки більшій присутності іноземних студентів, студенти
українського закладу вищої освіти дістануть можливість глибше познайомитися з національною
культурою і звичаями різних народів. У вузу з’являться і дієві стимули для радикального вдосконалення
інфраструктури, необхідної для прийому іноземних студентів, що послужить причиною для загальних
сприятливих перетворень у даній сфері.
Мобільність іноземних викладачів також розширює освітні можливості вузу. Як правило, ці викладачі
читають свої курси англійською мовою, тому, крім нового погляду на спеціальність, студенти в ході
занять з ними підвищують рівень володіння іноземною мовою. Зарубіжні професори привнесуть в
учбовий процес вузу своє бачення предмету, європейські методики викладання, сучасні технічні засоби
навчання; з’явиться додатковий стимул відновити вживані підручники і навчальні посібники.
Запрошення кваліфікованих іноземних викладачів сприятиме зростанню рівня викладання, створюючи
більш конкурентне професійне середовище. Справа не тільки в англомовних професорах і викладачах – у
навчальному закладі повинен з’явитися новий бібліотечний фонд спеціальної літератури англійською
мовою, необхідної для того, щоб іноземні студенти могли успішно опрацьовувати учбовий матеріал
самостійно.
Найважливішим принципом, про який ми вже згадували, є й академічна свобода. Суть цього
принципу полягає в тому, що члени академічного співтовариства повинні користуватися повною
свободою викладання і досліджень без зовнішнього втручання. Часто доводиться чути про необхідність
відрізняти академічну свободу від свободи слова. Це не позбавлено сенсу, оскільки академічна свобода
припускає не тільки свободу самовираження, але і право вільно обирати область досліджень і рівень
участі в дослідницькому процесі. Що ж до "академічної свободи самовираження", то вона, як правило, не
виходить за межі загального розуміння свободи слова, за тим виключенням, що в інших умовах свобода
слова часто має більше обмежуючих умов. Відмінність полягає в концепції, покладеної в основу
принципу. Академічна свобода – це свобода, надана суспільством членам академічного співтовариства
для того, щоб забезпечити їм можливість виконувати покладені на них завдання, тобто дозволити
університету виконувати свій обов’язок перед суспільством і зробити внесок до розвитку людства. Що ж
до свободи слова – то це особисте право будь-якої людини; проте аргументи на захист свободи слова
піднімають не тільки питання самовираження, але і проблеми зміцнення як демократичної культури
суспільства, так і наукової культури незацікавленого пошуку істини.
Той факт, що академічна свобода зовсім не є привілеєм, який надається академічним діячам, має
значення для інтерпретації даного принципу в кожному конкретному випадку. Деякі професори з повною
серйозністю стверджують, що академічна свобода припускає свободу від менеджменту. Це типовий
приклад помилкового розуміння академічної свободи як привілею професури. У зв’язку з цим, має сенс
підкреслити, що академічна свобода – більше, ніж право: вона включає в себе і певні обов’язки. В основі
принципу академічної свободи лежить право на проведення досліджень і викладання без стороннього
втручання як усередині вузу, так і ззовні, з боку політичних властей або приватних осіб. Академічна
свобода припускає також свободу навчання для студентів. Таким чином, завдання забезпечення
академічної свободи лежить на державі та на самих вузах. Внутрішньовузівська ситуація зазвичай
накладає деякі обмеження на академічну свободу, як правило, в області учбових планів і при призначенні
на академічні пости.
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Не менш важливий принцип "привабливості" і "відкритості" європейського простору вищої освіти.
Багаторівнева система вищої освіти змінить лице українського вузу: привабливість і
конкурентоспроможність навчального закладу зможуть зрости, оскільки його дипломи бакалавра і
магістра стануть конвертованими практично в усьому світі. Вводячи бакалаврат, вуз отримує можливість
зробити освітній процес гнучкішим, оскільки трьох-чотирьохлітній перший період навчання через свою
відносну автономність дає більше можливостей для оновлення змісту освіти відповідно до змінюваних
завдань.
Можливість отримати освітній ступінь першого рівня з тривалістю навчання в три-чотири роки може
привернути у вуз більшу кількість абітурієнтів, для яких вища освіта стане доступнішою і за термінами, і
за оплатою. Серед абітурієнтів успішного вузу може з’явитися більше іноземних студентів, особливо з
ближнього зарубіжжя. Введення магістрату як другого рівня вищої освіти також повинно підсилити
привабливість і конкурентоспроможність вузу – це дасть йому додаткові можливості оновлювати склад
студентів за рахунок бакалаврів, що закінчили інші учбові заклади. Відкриється можливість навчати
бакалаврів із зарубіжних вузів, оскільки бакалаврати "болонських" країн стануть сумісними.
Сама парадигма освіти у вищому учбовому закладі піддасться змінам – з’явиться новий міжнародний
вимір, шанс використовувати можливості зарубіжного вузу-партнера. Зросте цінність диплома вузу, його
ефективність по всьому світу. В учбовому процесі у великих масштабах почне використовуватися
іншомовна спеціальна література, що може дати додатковий імпульс для активізації наукової роботи, для
розширення обріїв наукових дисциплін. З’являться додаткові можливості для реалізації програм
сумісних і подвійних дипломів із зарубіжними партнерами, що сприятиме підвищенню привабливості і
конкурентоспроможності українських вузів.
Таке позначення лише найбільш важливих, на наш погляд, принципів показує, що Болонський
процес – багатопланове явище. Часте вживання цього терміну з часом може зробити сприйняття подій,
що стоять за ним, буденним і спрощеним. Вже зараз нерідко можна зустріти уявлення про те, що
"приєднання" до даного процесу нашої країни мало не автоматично зробить нашу освіту "європейською".
Хотілося б застерегти від такого спрощеного бачення питання: ані членство, ані формальний акт
"приєднання" нічого самі по собі не вирішують і не змінюють. Болонський процес для України – це
можливість осмислити і здійснити спробу усучаснити національну систему вищої освіти, зробити її
більш відповідною новому екстер’єру нашого суспільства, що не більше ніж з’явилася в потрібний час.
Транспонуючи відповідну позицію на рівень регіонального вузу, можна спробувати виразити надію на
те, що вступ до Болонського процесу – це реальна можливість вирішити проблеми інтеграції
національних інформаційних просторів в єдиний світовий інформаційний простір. Скоріше за все,
сприймати Болонський процес необхідно не як руйнування національної системи освіти, а як взаємний
рух української і європейської освітньої системи назустріч, як досвід роботи у напрямі рівноправної
інтеграції. Можливість збереження національних традицій тільки вітається, оскільки механічне
перенесення західних моделей на українську освіту може принести негативний результат.
Кількарічний досвід багатьох українських вищих навчальних закладів (Одеський національний
університет ім. І. І. Мечникова, Національний технічний університет "Київський політехнічний
інститут", Херсонський національний технічний університет, Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут", Чернігівський державний педагогічний університет
ім. Т. Г. Шевченка та ін.) показав, що вступ до Болонського процесу – не сліпе слідування моді, а
внутрішня потреба, обумовлена запитами ринку і тенденціями розвитку української вищої школи. Не
зважаючи на те, що вузи досягли певних результатів і намагаються самостійно вирішувати завдання
модернізації освіти, необхідно підкреслити, що вирішення всіх проблем повинне бути комплексним на
різних рівнях: національному, регіональному, місцевому. У підсумковому документі міжнародної
конференції "Технічні університети: інтеграція з європейськими і світовими системами освіти"
наголошувалося, що до стратегічних планів розвитку вузу в умовах трансформованої економіки
необхідно включити наступні напрями: розвиток інтеграційних процесів, які сприяють академічній
мобільності студентів; забезпечення доступності інформації про здобування освіти в різних країнах;
розширення можливості варіативності учбових планів професійної освіти в частині термінів залежно від
базової освіти і області професійної діяльності; розробку методології модульної побудови освітніх
програм вищої професійної освіти [16: 31].
Інноваційна діяльність вузів, можливість експорту та імпорту освітніх послуг дає можливість
підвищувати якість освіти студентів за допомогою адаптації викладачів в об’єднаному освітньому
просторі, реалізовувати програми сумісного навчання студентів в університетах Європи. Вузи надають
студентам і викладачам можливість вивчати й оволодівати сучасними технологіями виробництва й
управління на підприємствах Європи, проходити стажування і проводити збір матеріалу для дипломних
проектів у Німеччині, Чехії, Словаччині, Угорщині. Наголошується, що рішення про повне індивідуальне
членство вузів в Асоціації європейських університетів надає регулярний доступ до інформації про
розробки, тенденції і політичні питання, пов’язані з вищою освітою й наукою в Європі, можливість брати
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участь у конференціях, тренінгах-семінарах, що проводяться Асоціацією. Членство спрощує процедуру
обміну викладачами і студентами, вирішує проблеми досягнення сучасного рівня якості освіти шляхом
доступу до досвіду, накопиченого старими та знаними європейськими університетами, вирішує проблему
конвертування дипломів. Болонський процес потрібний, передусім, вузам із регіонів, що претендують на
місце на масовому ринку праці.
Таким чином, можна зробити висновок, що входження України в єдиний освітній простір повинне
бути узгоджене з процесами, що відбуваються в Європі. Зовнішнє середовище багато в чому визначатиме
терміни впровадження наступного покоління освітніх стандартів, а також нові спеціальності і напрями
досліджень. Важливо, щоб українські реформи у вищій освіті співвідносилися з європейськими, а так
само зважали й на специфіку регіону; участь України в процесах європейської інтеграції адекватніше
реалізовувати через діалектичний принцип, що полягає в тому, що заперечення старого новим необхідно
здійснювати не через знищення, а через зняття – спадкоємність, збагачення, збереження. Тільки
спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу можлива інтеграція України в світовий освітній
простір, яка сприятиме додержанню високого статусу вітчизняної освіти і науки, підвищенню їх
конкурентоспроможності і відповідності сучасним світовим стандартам.
Приєднання українських вузів до Болонського процесу, спрямування на інтеграцію у світову освітню
систему – крок цілком закономірний. Розглянуті проблеми показують, що ключові положення
Болонської конвенції зовсім не є штучним винаходом ідеологів європейської інтеграції у сфері вищої
освіти, а є відповіддю (хай не завжди адекватною і не в усьому досконалою) на ті реальні процеси, які
відбуваються на освітньому просторі Європи та всього світу. Викликане об’єктивними процесами в
Європі й у самій Україні її приєднання до Болонської конвенції, вихід на європейський і світовий ринок
освітніх послуг повинні ініціювати підвищення якості української вищої освіти, визнання в усьому світі
досягнень вітчизняної освітньої системи.
Приклад участі в Болонському процесі регіональних університетів показує, що університети зможуть
скористатися можливостями, що надаються глобалізацією, і зробити до неї свій внесок не раніше, ніж
вони візьмуть повномасштабну участь у даному процесі. Необхідно різними способами збагачувати
методи роботи загальноєвропейським досвідом, оскільки ключем до культурної інтеграції Європи
служать не уряди, а народи континенту і їх інститути. Тому в області вищої освіти процес культурної
інтеграції знаходиться в руках університетів і університетських мереж. У зв’язку з цим, необхідно
осмислити майбутні інтелектуальні потреби Європи і реалізовувати сумісні дії, направлені на їх
реалізацію.
Сумісне використання знань, міжнародна співпраця і введення нових технологій здатні дати
додаткові можливості для подальшого розвитку суспільства, що дозволять українській вищій школі не
тільки подолати певні труднощі, але й зайняти гідне місце на світовому ринку освітніх послуг, беручи на
озброєння багатовіковий вітчизняний досвід, захищаючи інтереси системи освіти України.
У зв’язку з цим можна сформулювати наступні практичні висновки:
– активне включення регіональних вузів у Болонський процес здатне змінити роль і функції
університетів: перетворити їх не тільки на центри підготовки фахівців, але й на осередки культури,
знань, наукових досліджень, від яких залежить культурний і науково-технічний розвиток українського
суспільства в третьому тисячолітті;
– автономність університетів, позбавлення від системи тотального державного освітнього диктату і
монополізму дозволятиме позбутися одноманітності в освіті, невідповідності освоюваних знань
життєвим реальностям;
– орієнтація на рішення поточних і перспективних потреб суспільства, підтримка міцного зв’язку
навчання з виробництвом приведе до загальноприйнятої в усьому світі практики розвитку сучасної
матеріально-технічної бази університетів за допомогою підприємств різного профілю;
– унікальне і стійке поєднання в університеті фундаментальної і спеціалізованої освіти, наукових
досліджень і загальнокультурних функцій дозволить йому постійно взаємодіяти із соціокультурним
середовищем, вносити до нього стабілізуюче начало;
– пропаганда української культури, традиції вітчизняної вищої освіти органічно
розповсюджуватимуться серед іноземних студентів і викладачів, що прибуватимуть до України за
програмами академічної мобільності;
– позитивні перетворення в організації освітнього процесу, індивідуалізація учбових планів, введення
нелінійних освітніх траєкторій у зв’язку з навчанням іноземних студентів служитимуть новим стимулом
до комплексного розвитку, до можливості глибше познайомитися з національною культурою і звичаями
різних народів.
Дані висновки підкреслюють необхідність активізації процесів модернізації системи вищої освіти із
залученням до даного процесу регіонів, що може становити плідне поле подальших досліджень у галузі
філософії освіти.
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Пинчук Е. А. Региональные аспекты реализации концепции Болонского процесса.
Статья посвящена философскому анализу реализации установок Болонского процесса в аспекте
регионального вуза. Подчёркивается важность автономности и академической свободы каждого
отдельного университета. Обосновывается, что при таких условиях Болонский процесс будет
выступать как гармонизация европейского высшего образования, а не его унификация.
Pinchuk Ye. A. Regional Aspects of the Bologna Process Concept Realization.
The article deals with the philosophical analysis of realizing guidelines of Bologna process in the aspect of
regional colleges. The importance of autonomy and academic freedom of every university is stressed upon. It is
stated that under such conditions Bologna process could be a harmonization of European higher education, and
not its unification.
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ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ ТА "РИМСЬКИЙ КЛУБ"

В статті розкривається транскультурний характер не політичної, не формальної організації
''Римський клуб'', яка втілює в життя ідеї ''нового гуманізму'' Ауреліо Печчеї. Реконструйовано
теоретико-практичні кроки А. Печчеї щодо перетворення ''нового гуманізму'' на організаційно
спрямовану ''революцію гуманізму'', яка націлена на врегулювання життя людської спільноти.
Об’єктивні закони і динаміка суспільного розвитку геополітичних процесів такі, що виникнення
прогресивних ідей, постання актуальних проблем, формування нових наукових концепцій та пошуки
шляхів і засобів координації соціально-економічних колізій на всіх рівнях не припиняються ніколи.
Друга половина ХХ ст., коли згадані явища і фактори набули неабиякої яскравості і загостреності, є
переконливим тому підтвердженням. Так, світ зіткнувся з якісно новими проблемами, відмітною рисою
яких став їхній глобальний характер. Загострення глобальних проблем по-новому поставило багато
питань міжнародної політики, змусило переглянути функції та цілі науки в сучасному світі, спричинило
глибоку переоцінку цінностей.
Наразі прагнемо розглянути базові футурологічні ідеї, напрацьовані "Римським клубом", оскільки ця
організація ставила, насамперед, за мету привернути увагу громадськості до наріжних глобальних
проблем сучасності.
Однак варто наголосити, що у вітчизняній філософії та культурології діяльність ''Римського клубу'',
фактично, не осмислювалася на рівні ґрунтовних наукових розвідок. І серед напрацювань попередніх
років можна згадати хіба що монографію ''Моделі світу" та образ людини (Критичний аналіз ідей
Римського клубу)'' російського дослідника В. Лейбіна [1].
Шукачем ''глобальної істини'', організатором і президентом ''Римського клубу'' був відомий
італійський громадський діяч Ауреліо Печчеї (1908-1984). Яскрава особистість і визнаний спеціаліст у
галузі управління промисловістю, він обіймав ключові посади в західноєвропейських приватно
промислових компаніях, а в минулому, як колишній учасник італійського Опору, пройшовши через
фашистські катівні, зробив величезний внесок у гуманістичне, моральне та економічне відродження
повоєнної Італії. Талановитий організатор, природжений менеджер, він з власної ініціативи відходить від
справ, щоб із захопленням заглибитися у цілковито нову, незвичну для нього справу, яку потім назвуть
"глобальною проблематикою". А. Печчеї згадує: ''Мандруючи планетою, я бачив, як люди усього світу
б'ються – і далеко не завжди успішно – над розв’язанням багатьох складних проблем, і я все більше і
більше переконувався, що ці проблеми обіцяють стати в майбутньому ще складнішими для людства... Я
відчував, що не зможу бути чесним перед самим собою, якщо принаймні не спробую так чи інакше
попередити людей, що всі їхні теперішні зусилля недостатні і що необхідно робити щось ще, вживати
якихось заходів, докорінно відмінних від тих, що проводяться зараз'' [2: 60].
Будучи мислителем з широким світоглядом і менеджером-практиком, Печчеї не тільки бачив і
усвідомлював, але і вмів узагальнювати факти, тому вирішив діяти. ''Що особисто я можу зробити, щоб
викорінити соціальну кривду?'' У мандрівках і міркуваннях народилася ідея організації Римського клубу.
Як відзначає А. Печчеї, початкова мета ''Римського клубу'' полягала у приверненні уваги світової
громадськості до ''ускладнень людства'', які мають довгостроковий характер і продовжують
поглиблюватися. Те, що сьогодні називається проблематикою ''Римського клубу'', автор характеризує
сукупністю взаємозалежних і взаємообумовлених психологічних, соціальних, економічних, технічних і
політичних проблем, до яких відносяться: безконтрольне розростання людства і розшарування
суспільства, соціальна несправедливість і голод, безробіття, інфляція, енергетична криза, нестача
ресурсів, диспропорції у міжнародній торгівлі та фінансах, неписьменність і анахронізми в освіті,
деградація зовнішнього середовища, девальвація моральних цінностей, втрата віри, а що найгірше –
відсутність розуміння цих проблем і їхніх взаємозв'язків.
Неабиякий талант організатора разом із солідним управлінським досвідом дозволили йому не просто
створити ''Римський клуб'', але вдихнути в нього життя, що набагато важливіше, вберегти від сумної долі
багатьох нежиттєздатних організацій, зробити його виразником реальних змін, які відбуваються у світі і
в розумах широких прошарків інтелігенції. Завдяки цьому ім'я італійця Ауреліо Печчеї ось уже майже
п'ятдесят років пов'язується з цим наростаючим у світі ''глобальним рухом''.
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Як вважає А. Печчеї, ''теперішня глобальна криза є прямим наслідком нездатності людини піднятися
до рівня, що відповідає її новій могутній ролі у світі, усвідомити свої нові обов'язки і відповідальність в
ньому'' [2: 73]. Всеохоплюючу епохальну кризу, яка пронизує буквально всі сфери життя, ''Римський
клуб'' назвав ''ускладненнями'' людства: ''Проблема в самій людині, а не поза нею, тому і можливе її
розв’язання пов'язане з людиною'' [2: 73]. Пізніше Печчеї зізнавався, що чим глибше він усвідомлював
усі ці небезпеки, які загрожували людству, тим більше переконувався в необхідності терміново починати
якісь рішучі заходи, поки ще не стало занадто пізно. Тому він вирішив створити невеличке коло
однодумців, з ''якими можна було б разом сформулювати ці світові проблеми і запропонувати нові
підходи до їх вивчення та розв’язання" [2: 121].
У квітні 1968 року близько тридцяти вчених – природничників, математиків, соціологів, економістів,
спеціалістів в галузі планування – одержали запрошення приїхати до Риму. У перебігу дискусій, що
продовжувалися два дні, народилася ідея створити міжнародну громадську організацію ''Римський клуб'',
яка б опікувалася довгостроковими і загальносвітовими проблемами, що дедалі більше загострюються, у
всій їхній цілісності. Частина присутніх і стала першими членами клубу.
За невеликий термін сформувалася структура організації. Було вирішено, що ''Римський клуб''
повинен залишатися нечисленним, не більше 100 членів, існувати на власний, нехай навіть дуже малий
бюджет, бути транскультурною, по-справжньому неформальною і не політичною організацією. З певною
мірою гумору, а головне, з глибоким усвідомленням складності завдань, Печчеї говорив: ''Мої думки про
наше змішане співтовариство добре виражає оголошення, яке я випадково побачив якось в Іспанії над
входом до будинку для божевільних: ''Не кожен тут належить до них, не всі, що належать до
них, тут'' [2: 139].
''Римський клуб'' був задуманий як товариство, орієнтоване на конкретні дії, а не на дискусії заради
дискусій. Відповідно до наміченої програми дій перед ним були поставлені дві основні мети, котрі він
мав поступово здійснювати. Перша мета – усіляко сприяти тому, щоб людство як найясніше і глибше
усвідомило труднощі, що постали перед ним. Друга – використовувати всі доступні знання, щоб
стимулювати встановлення нових взаємовідношень, політичних курсів та інститутів, які б сприяли
виправленню теперішньої ситуації в світі. Передусім, члени організації здійснили велику кількість
дослідницьких поїздок з метою краще дізнатися як живуть, про що думають і чим ''дихають'' люди в
різних куточках землі. На жаль, їм довелося констатувати, що глобальні проблеми, до яких ''Римський
клуб'' намагався привернути широку увагу, не знаходять у світі належного відгуку і підтримки. Печчеї
розповідав: ''Склалося враження, що глобальні проблеми, до яких ми намагалися привернути загальну
увагу, стосувалися зовсім не нашої, а якоїсь іншої, далекої планети... Стало цілком ясно, що привернути
увагу людей до таких на перший погляд далеких від їхньої повсякденності проблем можна, лише
радикально змінивши методи і засоби спілкування'' [3: 127-128]. Тому потрібно було, щоб заява
''Римського клубу'' викликала бажаний ефект, презентувати її в якійсь новій, незвичній, образній формі.
''Це мало б нагадувати лікування шоком, – писав пізніше А. Печчеї. – Адже доти, доки люди з різними
рівнями освіти не зможуть побачити дійсність такою, якою вона є, а не такою, якою вона була або якою
вони хотіли б її бачити, їм так і не осягнути змісту світової проблематики" [2: 129].
На особливий інтерес заслуговує аналіз робіт ''Римського клубу''. У 1972 році у Массачусетському
технологічному інституті – одному з найстаріших і найвідоміших навчальних закладів США – під
керівництвом спеціаліста в галузі системної динаміки Денніса Медоуза була підготовлена перша
доповідь для ''Римського клубу'' – ''Межі зростання''. Медоуз використовував у своєму дослідженні
економіко-математичні моделі Джея Форрестера, професора прикладної математики цього ж інституту.
Моделі давали грубу імітацію загальносвітового розвитку за допомогою декількох глобальних категорій
та у їх взаємозв’язку – населення, капіталовкладення, використання невідновлюваних ресурсів,
забруднення середовища, продовольчі виробництва. Результати дослідження давали найпохмуріші
прогнози на майбутнє: через сімдесят п'ять років, свідчила доповідь, сировинні ресурси будуть
вичерпані, а брак продовольства стане катастрофічним, якщо економічний розвиток не буде зведено до
простого відтворення, а приріст населення Землі не буде поставлений під жорсткий контроль. Висновки
доповіді одержали назву концепції ''нульового росту''.
Доповідь викликала бурхливу реакцію, і про неї заговорив весь світ. Супротивники ''Меж росту''
звинуватили ''Римський клуб'' у технологічному песимізмі, неомальтузіанстві, неврахуванні потенціалів
НТП, переоцінці забруднення навколишнього середовища промисловістю, низьких запасах сировини. На
їхню думку, припинення економічного росту для країн, які розвиваються, призведе до консервації їхньої
відсталості. Автори доповіді і їхні однодумці, охоче визнавши спірність і недосконалість ''Меж росту'',
заявили, що доповідь досягла своєї мети – виховної й застережної. ''Шокова терапія'' доповіді повинна
була пробудити свідомість людей, розвінчати міф про невпинне зростання споживання, закликати
політичних і економічних лідерів до соціальної відповідальності.
Криза 1974-1975 років, що потрясла усі сфери діяльності світового суспільства, красномовно
засвідчила, що прогнози ''Римського клубу'' – не така вже й дурниця. Доповідь змусила спеціалістів
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зайнятись підрахунками та спростуваннями, в процесі яких з'ясувався істинний стан справ, що серйозно
похитнуло популярні теорії економічного росту, концепції ''постіндустріального'' і ''інформаційного''
суспільства, які малюють майбутнє людства в рожевих тонах. Доповідь ''Межі зростання'' підняла
глибинні питання і стала фактично першим значним дослідженням, присвяченим світовій проблематиці.
Друга доповідь ''Римському клубу'' (1974) була підготовлена американським математиком Михайлом
Мессаровичем і німецьким механіком Едуардом Пестелем. Назва книги ''Людство на роздоріжжі'' досить
чітко характеризувала стан всього людства в середині 1970-х років – ''що робити: або дійсно створювати
глобальне суспільство, засноване на солідарності і справедливості, розмаїтості і єдності,
взаємозалежності й спиранні на власні сили, або спинитися перед обличчям розпаду людської системи,
що супроводжуватиметься спочатку регіональними, а потім і глобальними катастрофами?" [2: 174]. Все
це знайшло відбиток у висновках доповіді. Готуючи другу доповідь, дослідники спробували усунути
хиби роботи Медоуза, застосувавши диференційований підхід стосовно дослідження різноманітних
регіонів світу. Крім необхідності чисто фізичних обмежень виробничої діяльності людини, була звернена
увага і на протиріччя сучасної системи міжнародних економічних відносин. Доповідь визнає, що
стихійний розвиток економіки є нераціональним і потребує планового управління на глобальному рівні.
Концепція ''нульового росту'' поступається місцем концепції ''органічного росту'', що розглядає світ як
живий організм, де кожна країна, кожний регіон відіграє свою особливу роль у взаємозалежному
світовому співтоваристві. Щоправда, доповідь не запропонувала програмних рішень і засобів переходу
до ''органічного росту'', тільки показала, що перед лицем глобальних проблем потрібно діяти
свідомо і негайно.
Головне достоїнство третьої доповіді ''Римського клубу'' "Перебудова міжнародного
порядку'' (1977) – її актуальність. Вже багато років світовий економічний порядок втрачає свою
колишню стійкість і стабільність, за безуспішних спроб розвинених країн змінити становище на краще і
вимог країн, що розвиваються, повністю переглянути необхідні правила міжнародних відносин. У зв'язку
з цим Генеральна Асамблея ООН прийняла в 1974 році ''Декларацію про встановлення нового
міжнародного економічного порядку'' і ''Програму дій'', з приводу якої думки різко розділилися.
''Римський клуб'' прийняв рішення розробити аналогічний проект, який мав бути, ''з одного боку,
достатньо всеохоплюючим, а з іншого, – цілком реалістичним і здійсненним у теперішніх
умовах" [2: 185].
Керівник розробки цієї доповіді відомий нідерландський економіст, лауреат Нобелівської премії Ян
Тінберген, насамперед, звернувся до соціальних аспектів глобальних проблем. Для нового економічного
порядку потрібні фундаментальні зміни в політичному, соціальному і духовному житті суспільства.
Проект передбачав розроблення рекомендацій і принципів поводження для тих, хто приймає рішення,
пропозиції про створення нових і реорганізацію існуючих установ. Усі ці заходи мали бути орієнтовані
на забезпечення умов для більш збалансованої, стійкої еволюції людської системи. Відправним пунктом
аналізу міжнародних відносин послужило положення, згідно з яким головна мета світового
співтовариства полягає на даний час, за словами Я. Тінбергена, у забезпеченні ''гідного життя і помірного
добробуту усім громадянам світу'' [2: 188]. Передусім, треба змінити взаємини з країнами, що
розвиваються: їм варто надати необхідні умови для ефективного економічного розвитку. З цією метою
автори проекту пропонують провести міжнародну валютну реформу, упорядкувати торгівлю, прийняти
дієві заходи щодо збільшення виробництва продовольства, зробити більш повноправною участь країн,
які розвиваються, у міжнародній системі поділу праці. Період, прогнозований в проекті, охоплює
найближчі 40 років. За цей час різниця в прибутках між багатими і бідними має бути скорочена з 13:1 до
3:1, реальніша альтернатива – скоротити цю диспропорцію хоча б до 6:1. Одна з основних ідей доповіді –
принцип ''взаємозалежності''. Міжнародний порядок потрібно перебудувати так, щоб цілі та інтереси
всіх країн були єдиними. ''Хочуть люди того чи ні – їм доведеться жити в умовах глобальної
взаємозалежності'' [2: 191].
Далі після вищезазначених доповідей пішли праці ''Цілі людства'' Е. Ласла; ''За межами століття
марнотратства'' під керівництвом Д. Габора та У. Коломбо; ''Немає меж навчанню'' М. Малиці,
Дж. Боткіна та М. Ельманджари; ''Мікроелектроніка і суспільство'' А. Шаффа та Г. Фрідріхса; ''Путівники
в майбутнє'' під керівництвом Б. Гаврилишина тощо. І в кожній з них автори піднімали ту або іншу
глобальну проблему, пропонували можливі шляхи її розв’язання і закликали уряди та світову
громадськість прислухатися до голосу розуму і наукових рекомендацій. Реалізуючи свої основні цілі,
''Римський клуб'' опублікував за час своєї діяльності вісімнадцять доповідей.
У контексті нашого дослідження особливий інтерес являє книга А. Печчеї ''Людські якості'', в якій
цілий розділ присвячено ''людській революції'', тобто революційному гуманізму або ''новому гуманізму''
як називає його Печчеї.
Аналіз сучасних труднощів розвитку світового співтовариства приводить А. Печчеї до переконання,
що розв’язання проблем, які стоять перед людством, повинні сприяти головним чином зміні в сфері
людських якостей. Він називає їх ''новим гуманізмом'', що ''спроможний забезпечити в людині таку
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трансформацію, підняти її якості і можливості до рівня, адекватного її новій зрослій відповідальності в
цьому світі'' [2: 181]. Новий гуманізм ''повинен бути співзвучним не тільки новій владі людини в
навколишній реальності, але і бути достатньо сильним і виявляти таку спроможність до
самовідновлення, щоб бути в змозі регулювати процеси й управляти іншими революціями –
промисловою, науковою, технологічною і соціально-політичною, – які повинні здійснюватися через
нього'' [2: 181]. Головною метою "революції гуманізму", на думку А. Печчеї, повинна стати соціальна
справедливість, прагнення до більш справедливого і рівноправного суспільства. Говорячи про проблему
свободи особи, він відзначає, що в умовах зростання насильства цю свободу потрібно обмежувати
відповідно до інтересів суспільства загалом, підпорядкувати ідеї справедливості, якій варто віддавати
пріоритет перед нічим не обмеженою свободою індивіда.
Розглядаючи людський розвиток, трансформацію людських цінностей як основні умови і засоби
розв’язання глобальних проблем, А. Печеї підкреслює, що відповідно до цього має змінюватися зміст
такого звичного поняття, як ''задоволення людських потреб''. Головною метою тут повинна стати
самореалізація людської особистості, і через це основний акцент переміщається з ''того, що людина хоче
мати і як вона може цього досягти, на те, що вона являє собою і чим може стати'' [2: 182]; ''Для мене
найбільший інтерес мають три аспекти, які, на мій погляд, характеризують цей новий гуманізм: почуття
глобальності, любов до справедливості і нетерпимість до насильства. Душа гуманізму – у цілісному
баченні людиною всієї своєї конечності і життя – у всій його безперервності. Адже саме в людині
містяться джерела всіх наших проблем, на ній зосереджені всі наші прагнення і сподівання, у ній всі
начала і всі кінці, і в ній же підґрунтя наших надій. І якщо ми хочемо відчути глобальність всього сущого
на світі, то в центрі цього повинна стати цілісна людська особистість і її можливості'' [2: 183-184].
На думку А. Печчеї, гуманістична концепція життя на теперішній, вищій стадії еволюції людини
вимагає від неї, щоб вона перестала нарешті ''заглядати в майбутнє'', а почала ''створювати'' його. Вона
повинна дивитися якомога далі вперед, і в своїх діях приділяти однакову увагу як теперішнім, так і
віддаленим в часі їх наслідкам, включаючи весь той період, протягом якого ці наслідки можуть
виявлятися. Тому вона зобов’язана все зважити і вирішити, яким би вона хотіла бачити це майбутнє, і
відповідно до цього регулювати свою діяльність: ''Я цілком усвідомлюю те, як важко нам, при всіх
розбіжностях наших культур, сприймати цю концепцію глобальності, – концепцію, яка зв'язує воєдино
особистість, людство і всі взаємодіючі елементи та чинники світової системи, яка об'єднує теперішнє і
майбутнє, а також пов’язує дії та їхні кінцеві результати'' [2: 185-186]. Щоб бути людьми в широкому
значенні цього слова, треба розвинути таке розуміння глобальності всіх подій і явищ, яке б відбивало
суть і основу усього Всесвіту.
Небачений науково-технічний прогрес дав людству небувалі можливості в перетворенні
навколишнього світу. Але людство, як уже підкреслювалося, не в змозі передбачити у всій повноті
довгострокові наслідки своєї перетворюючої діяльності. Внаслідок розвитку технологій та постійного
ускладнення характеру цивілізації, її еволюція від індустріальної до постіндустріальної дедалі збільшує
розірваність між природою і людиною. Більше того, самій людині стає все сутужніше пристосовуватися
до технізованого і штучного світу, логіка й мова якого все менше нагадують колишні людські традиції.
Згідно з новим гуманізмом А. Печчеї одна з найважливіших передумов самого існування
майбутнього – усунення загрози ядерного знищення. Це необхідна, але не єдина умова. Своє покликання
А. Печчеї вбачав у формуванні принципово нової гуманістичної свідомості. Саме тому його називають
''людиною сучасного ренесансу''. Він вважав за важливе очистити традиційні цінності від ідеології
насильства. Людство повинно усвідомити істинні наслідки війни, як і будь-яких інших проявів
насильства. Їх варто розглядати як таку саму патологію, якою сьогодні виглядає рабство або канібалізм.
Науково-творчий доробок Ауреліо Печчеї залишив людству і правдиву картину сучасних проблем, і
прогнози на майбутнє, і ґрунтовні розробки шляхів подолання кризових явищ та розбудови нової
гуманістичної моделі земної цивілізації. Газетні статті, що сповіщали про смерть А. Печчеї у березні
1984 року, вийшли під заголовками: ''Печчеї – зодчий майбутнього'', ''Помер менеджер, що просив у
науки ліпшого світу''. Про нього говорилося: ''один з найдостойніших людей нашого часу'', ''людина, що
присвятила себе порятунку людства'', ''один із небагатьох, кому вдалось переконати людей звернути
увагу на головне'' [3: 7]. Завдання прогресивної науки не дати загубитися в царстві архівів сміливим
гуманістичним ідеям А. Печчеї, актуальність яких важко переоцінити. Навіть після його смерті
започатковані ним справи та ''Римський клуб'' активно працюють. Стимулюючи наукові дослідження,
''Римський клуб'' завжди намагався вносити або підтримувати конкретні ініціативи, беручи участь,
наприклад, в діяльності Міжнародного інституту прикладного системного аналізу у Відні, Міжнародного
фонду фахового навчання, Ініціативи міжнародного партнерства; він зробив свій внесок в ''операцію
Кахель'' щодо боротьби з опустелюванням територій та ін.
У 1991 році з'являється ''Перша глобальна революція'' – доповідь ради ''Римського клубу'', свого роду
звіт за більш ніж двадцятилітню діяльність з аналізом сучасної глобальної ситуації, прогнозом і
пропозиціями на майбутнє. Доповідь підготовлена членами ради клубу А. Кінгом і Б. Шнайдером. У цій
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доповіді відзначалося, що на порозі ХХI ст. людство охоплене фатальним почуттям непевності і
знаходиться на ранніх стадіях стихійного формування нового типу світового суспільства. Зміни, що
відбулися за 20 років, красномовно говорять про це: демографічний вибух на Півдні, поглиблення
руйнації навколишнього середовища і зміна клімату, пошуки енергоресурсів, крах комуністичних
режимів, війна в Перській затоці, процес роззброювання тощо. Світова економічна нерівність, крайня
бідність і надмірне багатство несуть різного роду напруженість і конфлікти. Це і є ознаки першої
глобальної революції, вони ілюструють ту непевність, на яку приречене майбутнє перенаселення
планети. Глобальна революція формується під впливом геостратегічних потрясінь, соціальних,
технологічних, культурних і етичних чинників.
Автори доповіді піднімають і розглядають глобальні питання: незбалансованість економічного
зростання; взаємозалежність націй, пробудження національних меншин і націоналізму; демографічний
вибух і подальша урбанізація; забруднення навколишнього середовища, глобальне потепління й
енергетична криза; зростання активності людини і, як наслідок, зростання попиту на сировину й
енергоресурси; дефіцит продовольства і збереження його світових запасів; межі демократії, криза
політичних партій і нездатність сучасних інститутів влади управляти світом; втрата ідеологічних
цінностей і вакуум, що запанував після розвалу комуністичної системи і фіаско ''американської мрії''.
Вперше в історії людство зіткнулося з такими грізними небезпеками, взаємозалежними і взаємодіючими
між собою. ''Римський клуб'' вважає, що це глобальний виклик, і відповідь на нього теж повинна бути
глобальною. Один із шляхів виходу з кризи автори бачать у переході до концепції стабільного розвитку,
що ''дозволить створити суспільство, засноване на довгостроковому прогнозуванні наслідків його
діяльності, що уникатиме несумісних і невиправданих цілей і підтримуватиме соціальну справедливість.
Як вважають автори, концепція утопічна, але до неї варто прагнути'' [3: 84].
Доповідь виокремлює три питання, що безумовно потребують негайних дій: 1) конверсія як результат
продуманої державної політики; 2) охорона навколишнього середовища, де головне завдання
майбутнього – не допустити незворотних наслідків забруднення; 3) проблема розвитку, бідності і
нерівності – є основний чинник першої глобальної революції. Тут потрібен докорінний перегляд
взаємовідносин Півночі і Півдня, встановлення справедливого економічного партнерства. Вся доповідь є
опосередкованим, але переконливим у своїй обґрунтованості закликом до солідарності в усьому світі:
''Виявивши, що ми живемо на порозі першої глобальної революції на одній маленькій планеті, ми
шукаємо шляху для виживання і стійкого зростання. Одна надія – це спільні дії, освітлені загальним
розумінням небезпек'' [3: 319]. Хіба люди XIX ст. могли передбачити, яким виявиться XX ст.? Соціальне
життя залежить від безлічі чинників. Тому в долі людства можливі найрізноманітніші несподіванки аж
до принципового зміщення уявлень про сенс існування людства. Отже, не варто безоглядно довіряти
абсолютно безхмарним сценаріям. Справжня людина відчуває, в якому небезпечному світі ми живемо, бо
маємо досвід, що таке війна й економічна криза, що може вчинити деспотична влада начебто з
шляхетними намірами.
''Римський клуб'' довів, як важливо, щоб досягнення людського розуму і духу допомогли людству вже
зараз вибрати найменш небезпечний магістральний шлях розвитку в майбутню цивілізацію. Філософи
цілком правомірно говорять про ''гуманістичну революцію'', покликану співвіднести соціальний розвиток
суспільства з особистими запитами людини, її інтересами. У свідомості мислителів все міцніше
закорінюється гуманна думка, що найбільш стійким і перспективним може виявитися лише такий лад,
який буде співвідноситися з мірками самої людини, її потребами та інтересами. Ніякий інший розвиток –
науковий, технічний або економічний – не дасть задовільних результатів, якщо він не буде підкріплений
гуманістичною революцією, зміною свідомості та шкали цінностей. Ніяких змін не варто домагатися
силою, вони повинні відбуватися одночасно в економічній, політичній і культурній сферах. ''Людина
може захистити себе від наслідків своєї безумності, – пише Е. Фромм, – лише створивши здорове
суспільство, яке відповідає його потребам, що коріняться в самих умовах його існування" [4: 451].
Отже, теоретики ''нового гуманізму'' визначають і головні ознаки такого гуманізованого суспільства:
насамперед, людина повинна ставитися до іншої людини з любов'ю – це буде суспільство, що
ґрунтується на принципах братерства і солідарності, а не на кревних або теренових зв’язках (тобто
заснованих на усвідомленні територіальної спільності); суспільство, що дасть людині можливість
панування над природою через творчість, покращення, а не руйнацію; суспільство, в якому кожен буде
мати почуття індивідуальності і відчувати себе відповідальною особистістю. Нарешті, це буде
суспільство, в якому система орієнтацій і захоплень людини не буде обтяжена перекручуваннями
реальності і поклонінням ідолам.
Безперечно, філософи бачать і реальні протиріччя, що можуть виявитися в процесі історичного
розвитку. Є і небезпека утопізму, коли всі мріють про ідеальне суспільство і не бачать як насправді
народжуються соціальні інститути, ворожі людині. Це особливо важливо усвідомлювати, говорячи про
долю України. Адже, ми знаходимося зараз на історичному роздоріжжі. У нас є можливість прилучитися
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до світової цивілізації, будувати постіндустріальне суспільство, але здійснити це без величезної роботи
саме в напрямку перебудови свідомості українського загалу надзвичайно проблематично.
Відтак, можна констатувати, що А. Печчеї та заснована ним громадська організація ''Римський клуб''
своєю діяльністю довели життєздатність гуманістичних ідей в умовах глобалізації усіх сфер існування
людства в кінці ХХ – на початку ХХІ ст.
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Сабадаш Ю. С. Глобальные проблемы современности и ''Римский клуб''.
В статье раскрывается транскультурный характер неполитической, неформальной организации
''Римский клуб'', которая воплощает в жизнь идеи ''нового гуманизма'' Аурелио Печчеи.
Реконструированы теоретико-практические шаги А. Печчеи относительно ''нового гуманизма'' на
организационно-направленную ''революцию гуманизма'', которая нацелена на урегулирование жизни
человеческого сообщества.
Subadash U. S. Global Modern Problems and ''The Roman Club''.
The article covers the transcultural character of non-political, non-informal organization ''The Roman Club'',
which embodies the ideas of the ''new humanism'' by Aurelio Pecсei. Theoretical and practical steps by
A. Peccei regarding the "new humanism" to the organizationally oriented "humanism revolution" aimed at
human's society life settlement are reconstructed.
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ЕКОЛОГІЧНА ЕТИКА: ПРОБЛЕМА ЦІННОСТЕЙ

У статті автор розглядає ціннісні аспекти екологічної етики в контексті відношення людини до
природи і навколишнього середовища в сучасну епоху соціально-економічної кризи. Проаналізовано
провідні зарубіжні теорії екологічної етики – інвайронменталізму, біорегіоналізму, холістичної етики,
комунікативної філософії, глибинної екології.
Сучасність позначена соціально-економічною та духовно-моральнісною кризою, коли руйнуються
старі цінності, нагально потребуючи напрацювання стійких норм та правил поведінки людини в
суспільстві, де потрібно усвідомлювати як свою власну унікальність та неповторність, так і нерозривний
зв’язок з природою та соціумом, що розвиває та формує її як особистість. Саме ці реалії стимулюють
учених-етиків, філософів та екологів до переосмислення класичних уявлень про світоглядні цінності,
сприяючи виробленню різноманітних підходів у розв’язанні проблем сучасної універсальної кризи щодо
відношення людини до природи через формування нової ціннісної парадигми.
Головною метою є спроба розглянути ракурс проблеми цінностей екологічної етики, що конструює
систему ціннісно-нормативних установок суспільства, які розширюють діапазон пануючих моральних
принципів на ставлення людини до природи, до самої себе як природної істоти, виробляючи моральні
норми її поведінки в різноманітних ситуаціях, нову ментальність стосовно навколишнього середовища і
самої себе у ньому. Мета обумовлює наступні завдання: виявити переважаючу тенденцію світоглядної та
ціннісної переорієнтації доби сучасності; проаналізувати ціннісні основи екологічної етики; дослідити
відповідність та значущість екологічної етики як духовної компоненти сучасності.
Дана проблема широко представлена в науковій літературі в контексті екологічного знання,
екологічної етики (В. Айкен, М. Букчин, В. Діволл, Р. Енгель, Дж. Мейсі, О. Леопольд, А. Наесс, Т. Ріган
та ін.), що пропагують нову форму суспільної свідомості щодо природи на засадах глибинної ціннісної
орієнтації. Етичні аспекти в осмисленні екологічної проблематики взаємовідношення людини та природи
як всезагального морального принципу і моральнісного закону людського буття (К. О. Апель,
Р. А. Атфілд, Г. Йонас, Б. Калліот, О. Леопольд, М. Моїсєєв, Р. Неш, Х. Рольстон ІІІ, Г. Д. Торо,
В. Хьосле та ін.); нові світоглядні ідеї екологічної етики набули подальшого розвитку в українській
філософській думці сучасності (В. Е. Борейко, Л. І. Василенко, В. Є. Єрмолаєва, А. Єрмоленко,
М. Кисельов і ін.). Суттєву роль мають дослідження фахівців з етики та історії моралі з проблем
ціннісно-моральної орієнтації (Р. Г. Апресяна, Ю. А. Бондаренко, А. А. Гусейнова, О. Г. Дробницького).
Однією із сутнісних причин катастрофи є домінування в сучасному світі ціннісної парадигми, що
орієнтує суспільство на безупинний ріст матеріального споживання на основі освоєння природних
ресурсів. Якщо корені екологічної кризи лежать у бездумних споживчих інстинктах людини, то спасіння
природи можливе лише через моральне самообмеження людей та духовне звеличення. Екологічна
проблема може бути вирішена лише тоді, коли будуть переглянуті технократичні основи суспільства та
споживча психологія людства. Можливо, саме обмеження матеріальних потреб та споживчих прагнень є
найпершою умовою виживання людства та його майбуття. Саме тому необхідним є закладення ціннісних
основ нової цивілізації головним компонентом якої, на наш погляд, є екологічна етика.
Проблема полягає в тому, що сучасна цивілізація не здатна здійснити ідеали і ціннісний розвиток,
іншими словами, це: поступовий перехід від технократичної до екологічної цивілізації. Зростаюча
інструментально-технічна могутність людини співпадає з духовною "зубожністю" породженого
"суспільства споживання". Екологічна цивілізація є своєрідною ідеальною формою збереження
цілісності життя як майбуття людства, це духовно-орієнтоване моральне суспільство, де екологічний
імператив є ідеалом духовності. Перспективи екологічної цивілізації вбачають якраз в побудові ціннісної
свідомості на принципах екологічної етики. Звичайно, це є певною необхідністю в революційній
еколого-етичній зміні ціннісної свідомості людей, що у свою чергу розширить свідомість людини до
межі подолання людського егоїзму та стане певним висловом інтересів біосферного Цілого.
В історії етичної думки цінність, як правило пов’язують з людиною. Екологічна етика, розглядаючи
поняття "цінності", розширює його, на думку Х. Рольстона, до "екосистемного блага". Лише таке
розуміння цінностей дозволить зберегти традиційні цінності та одночасно стверджувати екологічну
єдність. Тобто людина, благоговійно відносячись до природи, має право також і облагороджувати її за
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"законами краси" (К. Маркс). Екологічна етика, стверджуючи самоцінність природи, одночасно
обґрунтовує єдність етичних і природних цінностей (вводить світ природи в світ людських цінностей).
Немає складнощів, щоб довести, що збереження біорізноманіття є благом для людини, і навпаки,
моральний спосіб життя сприяє підтримці екосистеми та скороченню споживання ресурсів та відходів.
Але як вчинити в певній конфліктній ситуації, коли людські цінності та права йдуть всупереч
збереженню біорізноманіття та природним цінностям, руйнуючи природу? З точки зору екологічної
етики, будь-яка діяльність має бути узгоджена з природними законами, так як права людини на
природокористування не є абсолютними, особливо при нанесенні шкоди природнім екосистемам. Адже
саме походження людського роду безпосередньо пов’язане з моральним імперативом і виживання
залежить від вміння підкорити свій безмежний егоїзм вимогам моралі "як абсолютного
начала"(А. Гусейнов), які виступають основними регуляторами взаємовідносин природи та суспільства.
Цінність є базовим терміном етики, саме з цінності того чи іншого феномену ми виводимо обов’язки
по відношенню до нього. В етиці виділяються дві проблеми: перша – що є благо само по собі?, а інша –
що має цінність як засіб для досягнення блага? У контексті цього головним завданням етики є
визначення що і в якому ступені має внутрішню цінність. "Як тільки ми замислюємося над поняттями
"внутрішньої цінності" або "внутрішнього добра", – зазначав Д. Мур, – або говоримо, що певна річ
"мусить існувати", предметом нашого мислення стає унікальний об’єкт – єдина в своєму роді властивість
предметів, які я позначаю як "добро" [1: 75].
Етика навколишнього середовища стає можливою лише тоді, коли усвідомлюється внутрішня
цінність природних феноменів та формуються відповідні обов’язки по відношенню до них. Екологічна
етика стверджує парадигму такого формування цінностей, де за основу береться ідея самоцінності
іншого, ідея єдності людини і природи, пошук динамічної рівноваги між діяльністю людини і
природними біогеоценозами, подолання відчуження людини від природи, вироблення екологічного
світогляду та етико-екологічного імперативу людського буття. Тут відношення людини і природи
вимірюється "на ідеальних терезах моралі" згідно вислову А. Гусейнова.
З точки зору екологічної етики, мораль, будучи формою самообмеження, є умовою моральної
поведінки людини, що проявляється у відмові від насилля по відношенню до живого та від надмірного
споживання. Так, Е. Ласло, наголошував, що сьогодні "ми потребуємо нової моралі, нової етики, яка
ґрунтується не лише на індивідуальних цінностях, а на необхідних вимогах адаптації людства як
глобальної системи до навколишнього середовища. Така етика може бути створена на основі ідеалу
поваги до природних систем" [2: 281].
Американський дослідник та засновник екологічної етики О. Леопольд акцентує увагу на обмеженні
свободи дій індивідів у боротьбі за існування та адаптації до природи. Таким чином, для вирішення
екологічних проблем та проблеми цінностей Е. Ласло вимагає обмежити особистісні цінності на користь
цінностей загальнолюдських та соціальних, а О. Леопольд прагне до трансформації відношення людини
до іншого Живого, людина-господар має перетворитися в рівноправного члена спільноти.
На особистісній відповідальності стосовно навколишнього середовища, наголошують Р. Атфільд та
Л. Уайт, звертаючи увагу на релігійні цінності, обґрунтовані в ідеалах та нормах.
Екологічна етика, досліджуючи цінності, які повинні лежати в основі нової парадигми, проходить
певні етапи свого методологічного орієнтування, ціннісна трансформація, що ґрунтується на
кардинальній зміні погляду на те, хто володіє моральним статусом. Так М. Горке в роботі "Вимирання
видів і етика. Межі антропоперспективи" вказує на різноманітні радіуси зміни еколого-етичної позиції у
відношенні людини до навколишнього середовища.
Класифікація еколого-етичних позицій характерна тим, що відповідне розширення меж моралі в
людському ставленні до природи кожної наступної концепції включає і всі попередні. Її можна уявити у
вигляді системи концентричних кіл, що вибудовуються навколо морального суб’єкту як центру уваги, де
"моральний циркуль" позначає різні величини прямої людської відповідальності щодо реалій
природного світу.
У світлі цих позицій антропоцентрична етика володіє найменшим радіусом дії, адже моральні
зобов’язання діють лише стосовно людини (як вищої цінності), яка єдина володіє розумом і мораллю. До
цього напрямку можна віднести консервационізм (Т. Пінчот), який хоч і закликає людину до
раціонального природокористування, продовжує сприймати її як об’єкт для користування.
Однак, в антропоцентризмі є і інша риса, де турбота, збереження природи і захист тварин являють
собою деякі засоби для досягнення вищої цілі. Так, наприклад, виступаючи на захист тварин, вважаючи
муки тварин аморальними, але не тому що тварини страждають, а тому що знущання над тваринами веде
до морального зубожіння людини, її огрубіння (І. Кант).
Для патоцентричної етики характерна цінність будь-якої живої істоти, адже все живе є суб’єктами і
носіями власних цілей та інтересів. Поряд з людьми моральний статус надається також "вищим"
тваринам, що характеризується забороною на принесення шкоди будь-якому живому, передусім, це
стосується всього живого, якому властиве відчуття страждання. Першим, хто висловив думку, що не
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лише люди володіють моральним статусом був англійський філософ Дж. Бентам. Тому вони цінні самі
по собі, що і обумовлює їх моральний статус. Це стало переворотом у моральній свідомості: по-перше,
моральний статус не пов’язується з такими здібностями як раціональність, мова, культура; по-друге –
моральний статус не зводиться до моральних прав (у традиційному людському розумінні); по-третє –
моральний статус не вважається обумовленим моральністю індивіда (як здатність здійснювати свій
вибір, брати відповідальність).
Розвиваючи цю лінію, американський філософ К. Гудпастер наголошує, що всі живі істоти є
об'єктами моральної поваги і вводить термін "моральна повага", який вказує на те, що його володар є
потенційним або реальним об’єктом будь-якої іншої відповідальності. Етична новація американського
дослідника полягає в тому, що моральний статус визнається у всіх живих істот, причому лише їх
здатності відчувати біль.
Еколого-етичною концепцією, що поширює радіус моральної відповідальності на крок далі ніж
антропоцентрична і патоцентрична, є біоцентрична етика. У біоцентричній етиці абсолютно всі живі
істоти, незалежно від рівня їх організації мають моральний статус (шляхом поширення інтересів, що
охоплює і позбавлені свідомості рослини, і нижчі тварини, які є суб’єктами цілей і тому мають свої
власні інтереси).
Ідеологічною базою цього напрямку є американський інвайронменталізм (біоцентризм) в основі якого
лежить ідея "універсальної етики". Представниками біоцентризму є Р. Емерсон, Р. Кетлінн, Б. Лоу,
Ф. Олмстед та ін., які висунули три основні ідеї: синкретичність світу (з'єднання, об'єднання).
Біоцентризм ґрунтується на припущенні природного порядку, в якому все рухається відповідно до
природного закону упорядкування, в якому підтримується баланс доти, доки в ньому не з’являється
людина з усім її "неуцтвом і самовпевненістю". Вони розглядають природу як найбільш довершене,
наділене духовними якостями суще, що втілює в собі основні принципи життєдіяльності всього живого і
розумного. Варто зазначити, що біоцентризму притаманний метафізичний характер, за що його часто
критикують. Якщо для інших напрямків властивий розгляд людини як окремої фігури, що піднімається
на тлі навколишнього середовища, то біоцентристи відкидають не лише виділення людини, а взагалі
уявлення про світ, що складається з окремих самостійних об’єктів. Світ це єдине ціле, і тому не існує
поділу на суб’єкта й об’єкта – ідея біосферного егалітаризму (рівність), відповідно до якої,
біоцентристи проголошують рівне право всіх живих істот жити і процвітати з внутрішньо притаманною
їм цінністю. Причому ця цінність, обумовлена не людиною, що пов’язана з перспективами того чи
іншого їх використання, а є саме самоцінністю. Тому для біоцентристів раціональне
природокористування й охорона природи – лише поверхневий прояв, вторинний наслідок – більш
глибоких зв’язків із Природою; ідея екологічного самозабезпечення – біоцентристи виступають проти
подальшого розвитку заради підвищення життєвих стандартів, вважаючи що людина може
використовувати природні ресурси в межах, які необхідні їй для самозабезпечення існування людського
виду. Щодо духовних потреб людини, то на їх думку, вони повинні істотно підніматись за рахунок
пониження матеріальних потреб.
Іншими словами, біоцентризм проголошує необхідність високого рівня психологічного включення
людини у світ природи, та сприйняття її як рівноцінного суб’єкта, домінування непрагматичного
характеру взаємодії з нею над прагматичним.
До цього спрямування екологічної етики можна приєднати і біорегіоналізм (К. Сейл, Д. Додж), який
особливої ваги надає біологічним системам, що виступають основним джерелом фізичного існування і
основою для формування духовності людини. Адже "природні системи – це спільність взаємозалежних
форм життя, інтегрованих за законами екосистем, на які накладаються певні типи культурної поведінки,
технології, ритуали та церемонії" [3: 175].
Найбільш всеосяжну позицію займає холістична етика, що вводить у сферу прямої людської
відповідальності неживу матерію і системні цілісності, види, екосистеми і біосферу загалом, які мають
свою внутрішню цінність. До всеохоплюючої етики можна приєднати течію екологічної етики,
представниками якої є американські екофілософи Б. Калліот, В. Айкен, Х. Роль стон ІІІ. Своєрідністю
цього напрямку є те, що його погляди змінюються від екохолізму до екогуманізму. Так, В. Айкен вважає,
що екогуманізм намагається поєднати наголос на гармонізації людської діяльності згідно з законами
екології і сприянні добробуту біосфери. Екогуманізм наголошує на першому значенні людини і тому
надає перевагу інтересам людини, коли виникає конфлікт між інтересами людини та інтересами інших
істот або біосфери загалом [4]. Але екологічний гуманізм виступає компромісом між екохолізмом і
антропоцентриським гуманізмом, який вважає, що природа має бути збережена лише задля задоволення
потреб людини, а збереження цілісності екосистем дозволить забезпечити майбуття інших людей. Таким
чином, для концепції екоцентризму пріоритетом є спрямування на екогуманізм, що у своїй основі має,
насамперед, добробут людини без завдання шкоди іншому живому.
Одним із найвпливовіших напрямків сучасної західної філософії, для якого характерною ознакою є
звернення до "етики відповідальності", є комунікативна філософія, (К. О. Апель, Ю. Хабермас,
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В. Хьосле, А. Єрмоленко), яка прагне застосувати теорію комунікації в усіх сферах людської діяльності
(політиці, економіці, праві) та впливати на них. Комунікативна філософія доводить необхідність
обґрунтування моральних норм та визначає принципи права людини і справедливості як необхідні
чинники в соціальному і моральному розвитку людини, формування її ціннісних орієнтацій. Вона
передбачає рівноправну участь всіх людей у вирішенні та обґрунтуванні соціально-правових та
моральних норм та знаходить своє відображення у принципі універсалізації, згідно якому Ю. Хабермас
формує принцип значущості норм: "Кожна значуща норма повинна відповідати умовам, наслідки та
побічні наслідки, котрі здогадно виникатимуть із її всезагального застосування, при задоволенні
інтересів кожного індивіда, можуть бути без примусу прийняті усіма учасниками" [5: 141]. Отже,
комунікація постає як етична категорія, адже його учасники виступають рівноцінними суб'єктами в
досягненні порозуміння в усіх проявах людської діяльності.
Актуальною щодо вимог сучасного соціокультурного стану людства течією, що вийшла далеко за
межі вищезазначених напрямків розвитку ціннісної парадигми екологічної етики у боротьбі проти
знищення природи, є "глибинна екологія", яскравими представниками якої є В. Дівалл, Дж. Мейсі,
А. Нейс. Дж. Сід. "Сутність глибинної екології, – зазначав А. Нейс, – постановка більш глибоких питань,
наприклад: чому прийнято думати, що економічний ріст і високий рівень споживання настільки
важливі?… У глибинній екології ми запитуємо, чи задовольняє сучасне суспільство фундаментальні
потреби людей в любові, безпеці і можливості спілкуватися з природою, і таким чином, ми ставимо під
питання базові принципи нашого суспільства" [6: 235]. Така постановка питання дає можливість
зрозуміти, які базові поняття лежать в основі пануючого в даний час економічного і технократичного
підходів, формулюючи їх на мові ціннісних пріоритетів, філософії і релігії, пропонуючи новий
альтернативний підхід з позицій зрілості людського духу. Глибинні екологи вважають, що суспільству
необхідна сутнісна переорієнтація всієї цивілізації та висувають головний екологічний принцип:
самоцінність життя на Землі – все життя на Землі – цінне, визнаючи цінність живої природи і взагалі
всього живого іншого незалежно від корисності та способу використання. Тобто, глибинні екологи
ставлять основне ціннісне завдання для сучасної людини – навчитися не перешкоджати життю іншого,
ототожнюючи природу навколишню і власне самої людини та висувають вісім основних тез (А. Наесс)
глибинної екології, розширюючи межі людського "я" до екологічної антології: благо і процвітання життя
на землі має власну цінність. Однак позиція глибинної екології стає все більш прийнятною для сучасного
покоління, де головним положенням є внутрішня самоцінність природи (благополуччя та процвітання
людського та не-людського життя на Землі цінно само по собі і цінність людського світу не визначається
його корисністю для людини). Підтвердження цього ми вбачаємо у різноманітних конференціях,
конвенціях та громадських заходах (Ріо-де-Жанейро, 1992 р. та Загальноєвропейська стратегія
збереження біологічного та ландшафтного розмаїття, Софія, 1995 р.), які пропагують ідеї глибинної
екології, щодо збереження природи у багатьох країнах світу через визнання цінності живої природи,
видів рослин і тварин незалежно від користі і засобів їх використання людиною. Глибинна екологія
приходить до розуміння, що "організація біологічних форм являє собою не піраміду, на вершині якої
стоїть наш вид, а радше кільце, в якому все взаємопов’язане й взаємозалежне" [7: 13].
Таким чином, зміна ціннісних установок людства характеризується різноманітністю підходів до
пояснення картини світу науці, переорієнтацією в мисленні та моральною регуляцією поведінки людини.
Зростає прагнення подолати відчуження пізнавального ставлення до навколишнього світу від практичнодійового та морально-духовного. Тому все очевиднішим стає розуміння, що нам потрібна така
світоглядна, духовно-практична, ціннісна і нормативно-етична новація, яка б включала в себе широкий
спектр моральних установок, яка б не просто означала примирення між собою гедонізму та аскетизму,
егоїзму та альтруїзму, а ставила межу так званим чеснотам, які не мають нічого спільного з
індивідуально-особистісною відповідальністю людей, включених у спільну діяльність людини і природи.
Тому багато вчених вважають, що подолання світоглядної кризи можливе шляхом ціннісної
переорієнтації світогляду. Переорієнтацією світогляду є духовність, яка постає підґрунтям адекватного
світосприйняття людини, відчуття причетності до змін, що відбуваються у Всесвіті, єднанням
матеріального і духовного, що в гармонійному поєднанні є необхідною умовою існування людства.
Таким чином, сучасний кризовий стан ціннісно-нормативних відносин, вимагає змін у духовному
житті суспільства та особливо в усіх сферах життєдіяльності людини. Саме ці зміни дозволяють
подолати відчуження людини від природи і виробити екологічний світогляд, екологічні імперативи
взаємодії суспільства і природи на основі ціннісної парадигми. Екоетика в процесі розвитку вже зробила
сутнісний крок у цьому напрямку в різноманітних виявах, що ґрунтуються на самоцінності життя на
Землі і орієнтовані на самопізнання природи, на усвідомлення природи, пропонуючи нову ціннісну
концепцію самореалізації людини.
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Рыхлицкая О. Д. Экологическая этика: проблема ценностей.
В статье автор рассматривает ценностные аспекты экологической этики в контексте отношения
человека к природе и окружающей среде в современную эпоху социально-экономического кризиса.
Проанализированы ведущие зарубежные теории экологической этики – инвайронментализма,
биорегионализма, холистической этики, коммуникативной философии, глубинной философии.
Ryhlitska O. D. Ecological Ethics: the Problem of Values.
In the article the author investigates the valuable aspects of ecological ethics in the context of human's
relationship towards nature and the environment in the modern epoch of social ecological crisis. The leading
foreign theories of ecological ethics – environmentalism, bioregionalism, holistic ethics, communicative
philosophy, deep philosophy are analyzed.
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ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНЕ ОСМИСЛЕННЯ АНТРОПОГЕННОГО ЧИННИКА
ВИНИКНЕННЯ І ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ

У статті здійснюється аналіз поглядів учених і теологів на роль людини у виникненні й вирішенні
екологічних проблем. Акцентується увага на необхідності зміни внутрішнього світу людини, а внаслідок
цього – зміни її ставлення до навколишнього середовища. Зазначається, що з метою подолання
екологічної кризи потрібно об′єднати зусилля всього людства, зокрема вчених, політиків, бізнесменів,
релігійних діячів.
Актуальність дослідження. ХХІ століття вимагає від людства негайного вирішення численних
проблем, які постали перед ним ще в минулому столітті, серед них – екологічна криза, яка дедалі більше
поглиблюється. Виникає запитання: чому людство не може подолати ці проблеми? Здавалося б, сьогодні
людина володіє знаннями, технологіями, для неї вже майже не залишилося нічого неможливого. Можна
припустити, що причиною цього є нездатність людини до зміни самої себе, змінюючи все навколо, вона
залишилася істотою, яка понад усе прагне забезпечити свої потреби, з певних причин забуваючи про те,
що навколишнє середовище потребує уважного та дбайливого ставлення. Тому екологічна криза є
наслідком кризи людини, її внутрішнього світу.
Екологічні проблеми знаходяться в центрі уваги багатьох науковців і теологів. Екологічну кризу як
внутрішню кризу людини інтерпретує М. Кисельов, який вважає, що зміни у взаємодії людини і природи
є надзвичайно необхідними [1]. З цього приводу президент Римського клубу А. Печчеї зазначав, що
вирішення проблем людства знаходиться всередині людини, залежить від людських якостей, роблячи
акцент на необхідності впровадження нового гуманізму, який полягає у прагненні людини до самозміни
[2]. Учений та гуманіст ХХ століття А. Швейцер наголошував, що до природи потрібно ставитися з
благоговінням, тобто з повагою [3]. Український філософ П. Саух серед п’яти основних проблем ХХ
століття називає екологічні проблеми, звертаючи увагу на необхідності підвищення екологічної культури
[4]. У працях директора Київського екологічно-культурного центру зазначено, що причиною екологічної
кризи є десакралізація природи, вчений пропонує створити суспільну релігію природоохорони, яка б
об'єднала всі релігійні конфесії, формулює правила для вирішення конфліктних ситуацій у системі
"людина-природа" [5; 6]. Православна церква також має свій погляд на екологічні проблеми та роль
людини у їх виникненні й вирішенні. Так, Н. Гаврюшин вважає, що причиною екологічних проблем є
порушення гармонії у взаємодії людини і природи, втрата світоглядного образу цієї гармонії [7].
Продовжуючи попередню думку, В. Потапов зазначає, що повернути єдність з природою людина може
лише за допомогою Бога, але це є неможливим без прагнення до цього нею самою [8]. Т. Гардащук
наголошує, що у вирішенні екологічних проблем церква може зайняти належне місце поряд з
науковцями, політиками [9]. У даному дослідженні проаналізовано текст Біблії, висловлювання з якої
акцентують увагу на необхідності дбайливого ставлення до навколишнього середовища, спонукають
людину любити і шанувати природу [10].
Метою дослідження є аналіз ролі людини у процесі виникнення і вирішення екологічних проблем з
точки зору науки і релігії (зокрема православ’я).
Екологічна криза в сучасній науковій літературі дедалі більше інтерпретується не як криза зовнішня
по відношенню до людини, тобто як така, що стосується лише навколишнього середовища, а й як криза
внутрішня, духовна. Тому при опрацюванні шляхів її вирішення акцент робиться не лише на
раціональному природокористуванні, контролі за технологіями та прийнятті законів, спрямованих на
захист оточуючого середовища, а й на формуванні нового типу відношення людини до природи і нових
моральних якостей людини [1: 167]. На цьому особливо наголошував А. Печчеї, який вважав, що
сьогодні людина не встигає адаптуватися відповідно до тих змін, які вона сама ж спричиняє, тому
вирішення будь-яких проблем знаходиться всередині людини, в її сутності. Будь-яка проблема в
кінцевому рахунку зводиться до людських якостей і шляхів їх вдосконалення, тому що лише через
розвиток людських якостей і людських здібностей можна досягти зміни всієї матеріально орієнтованої
цивілізації, використовуючи її для добрих намірів. Тому сьогодні постає необхідність замислитись про
зміну саме людини [2: 14].
© Мельничук В.В., 2011
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Продовжуючи думку А. Печчеї, варто зазначити, що сучасна глобальна екологічна криза, де елементи
системи "людина-природа" виявилися неврівноваженими між собою, є наслідком нездатності людини
піднятися до того рівня, який відповідає ролі людини у світі, усвідомити свої обов'язки і
відповідальність. Проблема людини знаходиться всередині неї, тому її вирішення вчений пов'язує лише з
самою людиною. Вчений зазначав, що найважливішим, від чого залежить доля людства, є людські якості,
які не є якостями окремих елітарних груп, а саме "середні" якості мільярдів жителів планети [2: 44-45].
Сьогодні ставлення людини до природи набуває такого ж морального значення, як і ставлення людей
один до одного. Саме ця обставина, як вважає М. Кисельов, є причиною переходу морального імперативу
в екологічний. Дедалі поширенішою є тенденція тлумачення природи не як протиставлення, а як
співбуття. Природа є своєрідною ланкою, яка пов'язує людину з людиною. Для того, щоб людина не
знехтувала своєю природною сутністю, необхідним є формування відчуття єдності з життям, поваги до
нього в усіх проявах та прагнення до розуміння природи. Тому, не навчившись берегти природу та
грамотно взаємодіяти з нею, людство приречене на загибель [1: 168-169].
На моральному аспекті взаємодії людини і природи наголошує також православна церква,
підтримуючи думку про те, що причиною екологічної кризи є моральний занепад людини, подолання її
можливе лише за умови зміни людини, її ставлення до навколишнього середовища, а також за умови
встановлення рівноваги між людськими потребами та можливостями природи, гармонії у взаємодії
людини і природи.
Н. Гаврюшин у статті "Християнство і екологія" пише, що в історії європейської цивілізації видимій
руйнації природного середовища передувала руйнація світоглядного образу природної гармонії, людина
почала думати лише про те, яку користь може принести їй природа. Сприйняття природи як органічного
цілого, як одухотвореного відбитка першообразу все більше втрачалося, що ми відчуваємо сьогодні
особливо гостро. Автор наводить думку архієпископа Никанора, який вважав, що творча мати-природа є
вираженням першоосновної абсолютної сили [7: 55-57].
Православні теологи акцентують увагу на тому, що відповідальність людини по відношенню до
природи ґрунтується на любові Бога до свого творіння. За визначенням святого апостола Павла, людина
є співробітником Бога: "Бо ми співробітники Божі, а ви – Боже поле, Божа будівля"
(1 Кор. 3: 9). Наслідуючи Бога, людина повинна любити природу, піклуватися про її благополуччя. Це
означає, що влада людини над природою допускає знання природи (науку), а також висуває певний
контроль над нею (технологію), проте це зовсім не означає, що людині дано право зловживати дарами
природи, тим більше знищувати її. Слова: "І Бог побачив, що добре воно" (Бут. 1; 10; 12; 18; 21)
супроводжують всі акти творіння Божого, що вказує на благодать всього, що створене Богом. Ця думка
пронизує всю Біблію, підтвердженням цього є слова святого апостола Павла: "Кожне бо Боже твориво
добре, і ніщо не негідне, що приймаємо з подякою, воно бо освячується Божим Словом і
молитвою" (1 Тим. 4: 4-5). На шостий день свого творіння, Бог створив людину за образом своїм і
подобою. Виникає запитання: в які відносини ставить Бог людину зі своїми попередніми творіннями?
Людина покликана любити і охороняти природу, пам'ятаючи, що заповідь любові є однією з
найголовніших Божих заповідей. Благословляючи перших людей, Бог говорить: "Плодіться і
розмножуйтесь, і наповнюйте землю і оволодівайте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птаством
небесним, і над кожним плазуючим живим на землі" (Бут. 1: 28). Саме ці слова стали приводом для
звинувачення християнства у заклику до завоювання природи. Проте православні теологи вважають, що
це в жодному разі не могло стати причиною хижацького ставлення до природи, адже ці слова були
сказані людині до гріхопадіння. Бог створив людину вільною слідувати Божій волі чи діяти проти неї, і
саме гріхопадіння є проявом використання свободи на користь зла, протиставлення своєї волі
Божественній. Наслідки гріхопадіння були згубними не лише для людини, а й для всього Божого
творіння. Підтвердженням цього є слова святого апостола Павла: "…створіння покорилось марноті не
добровільно, а через того, хто скорив його…" (Рим. 8: 20).
З точки зору православ’я, людина власними силами не в змозі повернути втрачене, проте врятувати
людину проти її волі неможливо, людина повинна відповісти на любов Бога, тому і творча діяльність
людини повинна стати співпрацею з Богом, слугувати засобом спасіння [8: 80-81].
Підтримуючи ідею ставлення до природи як до священного творіння, директор Київського
екологічно-культурного центру В. Борейко пропонує створити релігію природоохорони як суспільну
релігію, яка може об'єднати віруючих різних конфесій. Вшанування дикої природи як священного
простору, вважає він, повинно стати основою даної релігії, використання дикої природи лише як ресурсу
повинно вважатися гріхом. Вчений зазначає, що саме десакралізація природи багато в чому спричинила
сучасну екологічну кризу. Пробудження у людей відчуття священного в природі є надзвичайно
важливим завданням сучасних природоохоронців, релігійна діяльність може мати потужну функцію
захисту дикої природи. Він пропонує порівнювати природу з храмом, наруга над яким повинна
викликати спротив суспільства [5: 59-60].
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В. Борейко висловлює думку про те, що людина – єдина істота на Землі, яка має моральні обов’язки, в
тому числі й перед природою. Він вважає, що у нас немає вагомих причин вважати людське існування
єдиним і найвищим благом, навпаки, благо присутнє в існуванні будь-якої форми життя. В охороні
природи людина повинна керуватися морально-релігійними мотивами, захищаючи права живих істот,
природи загалом, застосовуючи етичні і моральні поняття добра, обов’язку, сорому,
розширюючи мотиви соціального альтруїзму, співпереживання, співчуття, любові, справедливості,
совісті, щастя [6: 65-66].
Усвідомлення природи як священного простору зароджує в людині почуття вшанування і
благоговіння. Згідно зі світовими релігіями, в тому числі і з християнством, природа як і людина, є
творінням Бога, тобто вона досконала і має Божественний порядок, який людина не має права
порушувати. Вся природа має Божественну цінність і заслуговує на повагу і захист як творіння Бога.
Людина зобов’язана цінувати природу так, як вона цінується Богом. Захищати природу означає
охороняти цінності як прояв Божого Духу. Коли людина руйнує творіння Бога, тим самим порушуючи
Божественний порядок і ображаючи Творця, вона вчиняє гріх.
Згідно з християнським світоглядом, Бог має абсолютну владу над усіма створіннями, тому людина
не має права управляти життям інших живих істот, всі життя є рівноцінними. Якщо щось є священним,
то воно має цінність, незалежно від своєї корисності, воно цінне саме по собі [6: 69-72].
Захист природи є вираженням нашого захоплення, шанування і благоговіння перед нею. Як пише
В. Борейко: "Благоговіння – це страх, змішаний з шаною, шаноблива повага" [6: 71].
Згідно з етикою благоговіння перед життям необхідним є усвідомлення шкоди, яку людина приносить
природі, не потрібно робити щось, крім того, чого неможливо уникнути. Ніхто не повинен
применшувати своєї відповідальності [3: 223]. Видатний учений і гуманіст А. Швейцер зазначав, що
знання дає нам владу над силами природи, відбуваються значні зміни у життєвих умовах людини.
Завдяки цій владі, людина відділяється від природи і ставить її собі на службу. Одночасно ми
переходимо в такі життєві умови, неприродність яких містить багато небезпек [3: 231].
Людина у її взаємодії з природою, передусім, має керуватися моральними нормами, враховувати не
лише свої потреби, а й інтереси та можливості природи. Враховуючи це А. Печчеї виділив цілі, які є
найважливішими для людства на даному етапі його розвитку, до досягнення яких воно повинно
прагнути. Такими, згідно А. Печчеї, є:
1. "Зовнішні межі". Збільшивши свою владу над природою, людина уявила себе її одноосібним
володарем і почала її експлуатувати, ігноруючи той факт, що її ресурси є вичерпними. Вчений вважає,
що існують певні біофізичні межі, або "зовнішні межі", не лише для розширення людської діяльності, а й
взагалі її присутності на Землі. Ціль, яку він висуває, повинна бути направлена не лише на відтворення
загального вигляду проблеми, а й на досягнення важливіших її складових, щоб людина знала, що вона
може і що повинна робити, використовуючи природу, якщо хоче жити з нею в гармонії [2: 266].
2. "Внутрішні межі". Очевидним є той факт, що фізичні і психологічні можливості людини також
мають свої межі. Людина, прагнучи до комфорту, безпеки, оточувала себе все більшою кількістю
винаходів, втрачаючи при цьому ті якості, які дозволяли їй жити в природному середовищі. Паралельно з
цими процесами відбувався інтелектуальний розвиток, підвищувався культурний рівень людини, що
приводилось у відповідність до складного штучно створеного людиною середовища. Останнім часом
рівновага між прогресом і біофізичними здібностями людини виявилася порушеною, тому що ступінь
розумової і психічної, а можливо й фізичної адаптації людини до неприродності і стрімких темпів
сучасного життя далекий від задовільного. Необхідним є, вважає вчений, дослідити і знати, якими є
дійсні можливості середньостатистичного індивіда, і як можна підвищити його готовність жити завтра,
як нам краще використовувати свої розумові здібності не лише для того, щоб протистояти змінам, а так,
щоб поставити їх під контроль та використовувати їх з користю, щоб не піддавати людський організм
стресам [2: 267-268].
3. Культурна спадщина, тобто необхідність прийняття заходів, спрямованих на збереження
культурної спадщини людства [2: 269-271].
4. Важливою ціллю, наголошував учений, є заангажування світового співтовариства до виявлення
шляхів поступової зміни сучасної системи егоцентристських держав на світове співтовариство, в основу
якого була б покладена система скоординованих між собою географічних і функціональних центрів
прийняття рішень [2: 271-273].
5. Людське житло. А. Печчеї зазначав, що, якщо ми хочемо, щоб на землі співіснували мільярди
людей,
необхідним
є
створення
плану
використання
ресурсів
Землі.
Всезагальний,
єдиний план людських поселень став неодмінною потребою, який обов'язково повинен включати
правила, які стосуються охорони і утримання того, що ще залишилось від екологічного заповідника
людства [2: 273-276].
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6. Виробнича система, яка полягає в необхідності пошуку шляхів забезпечення високої ефективності
й раціонального економічного управління в усіх сферах виробництва [2: 276-280].
Хоча ці думки були висловлені більше двадцяти років тому, сьогодні вони не втратили своєї
актуальності, адже цілі не були досягнуті і дані проблеми вимагають від сучасної людини негайного
вирішення.
Український філософ П. Саух у книзі "ХХ століття. Підсумки", підводячи підсумки ХХ століття,
виділяє 5 основних проблем цього століття, серед них – екологічні проблеми (інші – прискорення росту
чисельності населення, прірва між невеликою групою багатих і абсолютною більшістю бідних країн,
загроза війни із застосуванням зброї масового знищення, міжнародний тероризм). Вчений зазначає, що
науково-технічний прогрес за останні сто років дуже поглибив протиріччя між природою і людиною,
штучні чинники все більше поглинають природні. Зменшення лісів, погіршення якості води, забруднення
морів і океанів, зникнення біологічних видів, збільшення площ пустель та зменшення площі орних
земель, збільшення кількості "озонових дірок", частіші випадки природних катаклізмів – всі ці процеси
мають динаміку зростання, проте сучасні науково-технічні досягнення дають змогу дещо вплинути у бік
зменшення цієї динаміки [4: 11-15].
Людина, підкоривши собі планету, повинна навчитися управляти нею, бути лідером. Якщо людина це
зробить, знайде для цього сили, усвідомить всю відповідальність, яка покладається на неї, тільки тоді
майбутнє буде належати людині. Новий гуманізм, який є прагненням людства до самозміни, вважав
А. Печчеї, в змозі забезпечити в людині таку трансформацію, піднести її якості і можливості до такого
рівня, який буде відповідати її новій більшій відповідальності у світі [2: 181].
До позитивних тенденцій ХХ століття, наслідків глобалізації П. Саух відносить те, що вирішення
екологічних проблем стало складовою гуманізму. Було проведено сотні конференцій, розроблено
міжнародні проекти захисту природи, посилився міжнародний рух "зелених". Принципами ставлення до
історичного буття стають категоричні імперативи: до минулого – вдячність, до сьогочасного – дія, до
майбутнього – відповідальність [4: 17].
Науковці і теологи не завжди мають тотожні думки щодо екологічних проблем, проте церква може
зробити значний внесок у їх вирішення.
Таку точку зору має доктор філософських наук Т. Гардащук, яка вважає, що у вирішенні екологічних
проблем, формуванні нового ставлення до природи церква може зайняти належне місце поряд з
науковцями, які формулюють проблему в термінах, і політиками, які виробляють стратегії та плани дій.
Позитивною є тенденція звернення представників різних конфесій до екологічної проблематики в
засобах масової інформації, роз’яснення необхідності бережливого ставлення до навколишнього
середовища [9: 11].
Висновки. Підводячи підсумки, варто зазначити, що без зміни світогляду людини, її ставлення до
оточуючого середовища подолання екологічної кризи є неможливим. Адже, які б шляхи не були
запропоновані для вирішення екологічних проблем, без усвідомлення на особистісному рівні
необхідності та важливості їх вирішення результату досягнути буде дуже важко. З цією метою варто
об'єднати зусилля вчених, політиків, бізнесменів, релігійних діячів. Тому церква, зокрема й православна,
маючи вплив на погляди віруючої людини, може виконати важливу роль у подоланні екологічної кризи.
Отже, щоб змінити світ навколо себе, людині необхідно, передусім, змінити свій внутрішній світ,
усвідомити необхідність цих змін. За таких умов екологічні проблеми людство зможе вирішити,
змінивши на краще себе і навколишнє середовище.
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Мельничук В. В. Философско-религиозное осмысление роли человека в возникновении и решении
экологических проблем.
В статье производится анализ взглядов ученых и теологов на роль человека в возникновении и
решении экологических проблем. Акцентируется внимание на необходимости изменения внутреннего
мира человека, а впоследствии этого – изменения его отношения к окружающей среде. Отмечается,
что с целью преодоления экологического кризиса нужно объединить усилия всего человечества, в
часности ученых, политиков, бизнесменов, религиозных деятелей.
Melnychuk V. V. Philosophical and Religious Comprehension of the Anthropogenic Factor in the Origin
and Overcoming the Ecological Problems.
In the article the analysis of scientists' and theologists' comprehension of a human's role in the origin and
overcoming the ecological problems is made. The emphasis is made on the necessity of a human's inner world
change in the result of which the attitude towards the environment changes. It is stated that it is necessary to
unite the attempts of the whole mankind (scientists, political leaders, businessmen, religious leaders) to
overcome the ecological crisis.
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СИСТЕМА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В НІМЕЧЧИНІ

У статті розглядаються процес оцінювання якості вищої освіти та її специфіка у Німеччині,
розкриваються основні механізми її реалізації. Процедури експертизи та акредитації проводяться на
основі тісного співробітництва з відповідними наднаціональними організаціями, з залученням
міжнародних експертів та представників студентських організацій, із використанням стандартів та
критеріїв, розроблених в форматі Болонського процесу.
Актуальність теми дослідження пов’язана з формуванням системи оцінки якості, що починається з
1998 року. Вона базується на взаємодії двох складових – "експертизи і акредитації". У Німеччині
складається розширена трирівнева система експертизи, що включає, разом з самодослідженням і
зовнішньою оцінкою, впровадження в практику засобів по усуненню виявлених недоліків. Акредитація,
що є дворівневою системою, здійснюється на основі результатів експертизи. Варто ураховувати, що
процедури експертизи і акредитації, використовуючи загальні методи і критерії оцінки, мають різні цілі.
Перша орієнтована на вдосконалення якості вищої освіти, забезпечуючи вироблення систематичних
стратегій підвищення якості учбового процесу. Друга констатує факт відповідності мінімальним
стандартам і вимогам на момент проведення перевірки.
Метою статті є осмислення специфіки оцінки якості освіти Німеччини, що полягає в домінуванні
оцінки якості окремих учбових програм над загальною діяльністю вузів, остання має місце переважно в
недержавних учбових закладах. Аналізуючи дані Акредитаційної ради і Конференції ректорів німецьких
вузів, ми приходимо до висновку, що до 2006 року кількість акредитованих програм бакалаврату досягає
в університетах 11 %, а у професійних вищих школах – 19 %. Частка акредитованих магістерських
програм дещо вища і дорівнює відповідно 15 % і 24 %. В останні два роки проводиться розширення
практики загального обстеження вузів, що включає оцінку науково-дослідної діяльності.
Процес забезпечення якості включає аналіз, контроль і оптимізацію всіх складових діяльності вищих
учбових закладів. Веблер відносить до них кваліфікованість навчального персоналу (умови найму на
роботу і забезпечення можливостей підвищення кваліфікації), організацію процесу навчання (цілі, учбові
програми, робота зі студентами), бібліотечні фонди і можливості доступу до них, наявність приміщень і
технічного оснащення, підготовленість молодих людей до навчання у вищій школі (умови зарахування),
їх здатності і мотивації [1: 239].
Складність проблематики забезпечення якості полягає у визначенні ступеня участі в цьому питанні
державної влади, яка виражає інтереси громадськості, в умовах автономії вищих учбових закладів.
Західні дослідники Олбертс, Пастемак, Крекел відзначають, що забезпечення якості навчання традиційно
входить у завдання вузів. При цьому Е. Фракманн (Е. Frackmann) і Е де Веерт (Е. de Weert) вважають, що
відповідальність несуть [2: 23-75] передусім, студенти, які відповідають за успішність проходження
свого навчання. Експертиза діяльності представників професорсько-викладацького складу направлена,
передусім, на перевірку науково-дослідної роботи, а не викладацької [3: 69-104].
У сучасних умовах виникає необхідність створення спеціальних внутрішньовузівських стратегій
забезпечення якості, починаючи з рівня визначення (спеціальності) і факультету і закінчуючи ректоратом
і вченою радою. Великого значення набуває оцінка якості, що включає процедури, які дозволяють
виявити ефективність діяльності вузу [2: 42].
Необхідність регулярної оцінки вузів закріплюється в Законі Німеччини про вищу освіту в 1998 році
(§6, п.1) [4]. У ньому підкреслюється також важливість участі студентів у цьому процесі (п. 2) і
публікації отриманих результатів (п. 3). Ці положення включені в законодавства земель Німеччини.
Національна система оцінки якості вищої освіти починала створюватися у Німеччині в межах
Болонського процесу. Вона ґрунтується на взаємодії двох її складових – експертизи (атестації) і
акредитації. У Німеччині відсутній єдиний державний орган по забезпеченню якості. На регіональному
рівні функціонують агентства, на федеральному і міжнародному – мережі і об'єднання. Порядок їх
роботи регламентується рішеннями Конференції міністрів освіти земель Німеччини і Конференції
ректорів німецьких вузів.
© Шеремет Л.А., 2011
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У Законі Німеччини про вищу освіту не уточнюються власне механізми оцінки якості. В
обґрунтуванні змін Закону про вищу освіту в 2002 році наголошується про необхідність внесення
поправок і пропонуються можливі їх варіанти (§9 розд. 2). Ці зміни направлені на закріплення основних
інструментів забезпечення якості – акредитації і експертизи. Але ці поправки, проте, не включаються в
останню редакцію Закону про вищу освіту [5]. Як відзначає Рейл, директор ACQUIN, "їх просто забули
включити" [6: 100].
Великий внесок у створення системи оцінки якості освіти вніс проект (Projekt Q), який реалізується з
1998 року під патронатом Конференції ректорів і фінансується Міністерством вищої освіти. В коло
завдань проекту входять: визначення і розробка загальних стандартів оцінки, зміцнення співпраці між
агентствами і вузами [7]. Велике значення в роботі проекту має забезпечення інтенсивного обміну
інформацією і досвідом між сторонами, що беруть участь у експертизі (атестації) і акредитації.
Експертиза складає ядро системи забезпечення якості вищої освіти в Німеччині. Перший досвід по її
здійсненню відноситься ще до початку 1990-х років. У зв'язку з реорганізацією вищої школи в колишній
НДР Федеральна вчена рада здійснює централізовану оцінку вузів і науково-дослідних інститутів. Така
форма перевірки демонструє свою ефективність на початку 1990-х років. Проте для ФРН з її
федеральним пристроєм більш прийнятними визнаються децентралізовані механізми розвитку вищої
освіти. У середині 1990-х років проблематика оцінки діяльності вузів виходить за межі "нових" земель.
Обговорюється питання про її використання в "старих" землях, що викликає негативну реакцію науковопедагогічної громадськості Західної Німеччини.
У 1994 році Німеччина бере участь у проекті ЄС "Оцінка якості вищої освіти", в межах якої
розробляється інструментарій проведення зовнішньої і внутрішньої форм оцінок. Спираючись на
отриманий досвід, Конференція ректорів німецьких вузів у 1995 році ухвалює рішення про введення
"експертизи у сфері вищої освіти, приділяючи особливу увагу процесу навчання" [8]. У 1996 році
Федеральна вчена рада розробляє "Рекомендації до посилення процесу навчання у вузах за допомогою
проведення експертизи" [9: 55-104]. Сформульовані в цих документах принципи закладають основу
оцінки якості в Німеччині, які діють і сьогодні.
Експертиза є складною процедурою аналізу і оцінки, направленою на виявлення сильних і слабких
сторін обстежуваного учбового закладу або напряму підготовки. У цьому вона сприяє виробленню
систематичних стратегій забезпечення і поліпшення якості. Особливість експертизи в Німеччині полягає
в пріоритеті контролю над процесом навчання [7]. В останні два роки відбувається розширення цієї
процедури: проводиться всеосяжна перевірка вузів, що включає оцінку науково-дослідної діяльності.
У Німеччині складається трирівнева система експертизи, що включає наступні фази:
1) самодослідження; 2) зовнішню оцінку; 3) впровадження в практику заходів за результатами перевірки.
Для всіх етапів застосовується специфічний діалоговий характер, важливість і необхідність якого
підкреслюється в численних дискусіях про розвиток вищої освіти.
Самодослідження проводиться спеціально організованою робочою групою. До неї входять
представники професорсько-викладацького і керівного складу вузу, а також студенти. Можливо також
залучення одного експерта, що не є співробітником цього учбового закладу, наприклад, статиста.
Діяльність робочої групи полягає у вивченні звітів і проведенні опитування викладачів і студентів у
формі анкетування.
Практика підготовки регулярних звітів про учбову діяльність уводиться в 1993 році за рекомендацією
Конференції міністрів освіти земель і Конференції ректорів німецьких вузів. Цей захід, включений в
законодавства майже всіх земель, заклав основу для створення загальної інформаційної бази, не
дивлячись на деякі відмінності в критеріях оцінки. Звіти є важливим елементом самодослідження
завдяки накопиченому протягом декількох років досвіду по їх складанню і аналізу. Важливе місце займає
інтенсивний обмін думками між представниками професорсько-викладацького складу і студентами.
Самодослідження закінчується представленням результатів перевірки у формі аналітичного звіту зі
вказівкою досягнень і недоліків та пропозиціями по усуненню останніх. Підсумковий звіт (40-60 ст.) є
докладним описом обстежуваного факультету або відділення. У ньому розкриваються такі аспекти, як
цілі і перспективи розвитку, організація спеціальності, учбовий план, ступінь включеності наукових
досліджень у процес навчання, форми проведення іспитів, робота із студентами, професійні успіхи
випускників, наявність зовнішніх контактів. Цей документ містить наступні дані: кількість студентів за
ранжируванням по статі і вказівкою частки іноземних громадян; середній вік учнів; число випускників
порівняно з кількістю студентів, зарахованих на перший семестр; умови вступу; терміни навчання;
перелік проміжних і підсумкових заліків і іспитів; середні показники оцінок; розподіл балів на випускних
випробуваннях; кількість захищених дисертацій. Надаються відомості про наявні приміщення і технічне
оснащення [7].
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Результати звіту виносяться на обговорення у присутності всіх сторін, що беруть участь в
самодослідженні, яке завершується ухваленням рішення про проведення наступного етапу експертизи, –
зовнішньої оцінки.
Проміжний період між внутрішньою і зовнішньою перевіркою характеризується веденням
переговорів з атестаційними агентствами і об'єднаннями. Потім здійснюється вибір організації, з якою
факультет / відділення укладає договір про проведення зовнішнього оцінювання. Відбувається
визначення загальних рамок, встановлюються терміни виконання.
Другий етап експертизи здійснюється спеціальною комісією, до складу якої входять зовнішні
експерти – представники агентства. Ця процедура може проводитися і такими організаціями як, вузівська
інформаційна система зі штаб-квартирою в Ганновері (HIS GMBH), Центром розвитку вищої освіти
(Гютерсло) і Міждисциплінарним центром дидактики вищої школи (Білефельд).
Робота комісії починається з вивчення результатів дослідження. Крім підсумкового звіту, комісія
може вивчати, аналізувати додаткові відомості у сторони, що перевіряється. Потім – дводенний огляд,
який включає співбесіди з керівництвом, викладачами і студентами, перевірку займаних
факультетом / відділенням приміщень і технічного устаткування. При цьому експерти не мають
повноважень на відвідування занять.
Перебування комісії завершується повідомленням попередніх підсумків її роботи в усній формі у
присутності всіх зацікавлених осіб. Через декілька тижнів факультет або відділення отримує письмовий
висновок про результати зовнішньої оцінки. Це є аналізом самодослідження, що проводиться, і ступеня
його ефективності для забезпечення якості надання освітніх послуг. Важливе місце в ньому займає
виклад виявлених проблем і можливі шляхи їх рішення.
Перед публікацією підсумкового звіту зовнішньої оцінки факультет / відділення має можливість
ознайомитися з результатами перевірки і висловити свою думку. Допускається внесення стороною, що
перевіряється, коректувань у разі виникнення помилкових думок або нерозуміння експертної комісії
якого-небудь питання. Ця частина проходить у межах загального засідання за участю всіх сторін,
задіяних у проведенні зовнішньої оцінки, а також із залученням незалежних експертів – співробітників
агентства. Таке підведення підсумків дає можливість об'єднати всіх учасників зовнішньої оцінки,
забезпечуючи тим самим об'єктивність результатів.
На третьому етапі відбувається впровадження в практику результатів внутрішньої і зовнішньої
оцінки. На основі підсумкового звіту експертної комісії між факультетом / відділенням і керівництвом
вузу укладається сумісна угода про проведення заходів щодо усунення виявлених недоліків, а також
закріплення і подальшого посилення позитивних сторін діяльності підрозділу. За угодою обидві сторони
зобов'язуються досягти певних успіхів і надати відповідно до плану робіт, що додається, все необхідне.
Уведення експертизи вищої освіти в Німеччині здійснюється розміреним темпом. Дотримання
принципу автономності полягає в тому, що факультет або відділення самостійно ухвалює рішення про
проведення оцінки своєї діяльності. При цьому багато німецьких дослідників указують на те, що вузи
знаходяться під тиском громадськості, що змушує їх удаватися до цієї процедури. Моніторинг реалізації
експертиз у вищій освіті, який проводиться Конференцією ректорів німецьких вузів у кінці 2002 року,
свідчить про те, що 75 % факультетів, що брали участь в опитуванні, мають досвід проведення одно - або
дворівневої експертизи. У більшості випадків (2 / 3) проведення експертизи обмежується тільки
самодослідженням. Результати 51, 3% перевірок так і не були опубліковані і використовуються тільки в
межах діяльності факультету. Проте третя частина вузів Німеччини має досвід проведення внутрішньої і
зовнішньої оцінки. При цьому наголошується позитивна динаміка застосування багаторівневої
експертної оцінки, про що свідчить збільшення кількості проведення зовнішньої оцінки з 24,8 %
в 1999 році до 31,5 % в 2002 [10].
При розгляді результатів перевірки домінує вироблення сумісних рекомендацій у співпраці з
адміністративними структурами вузу. Тут також спостерігається позитивна динаміка: 87, 3% в 2002 році
порівняно з 63,6 % в 1999 році. Поступово відбувається впровадження в практику заходів щодо
поліпшення якості на основі укладення договорів між факультетом і керівництвом вузів. До 2002 року їх
частка досягає 18,8 % [10].
Найбільш поширеною формою оцінки залишається опитування студентів, які ініційовані
викладачами, проводяться найчастіше в межах факультетів. Вони застосовуються повсюдно і носять
регулярний характер. На більшості факультетів (54,2 %) їх проведення здійснюється кожен семестр, у
решті випадків (45,8 %) – один раз на рік або рідше [10]. Внутрішньофакультетське опитування сприяє
позитивним змінам у організації учбового процесу. У багатьох вузах, наприклад, уводяться додаткові
консультації у вивченні деяких дисциплін [7].
Завдяки об'єднанню перевірки якості і розробки стратегії по його вдосконаленню трирівнева модель
експертизи стає ефективним інструментом розвитку вищої освіти. Найближчим часом у вузах Німеччини
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планується введення посади декана по учбовій роботі, відповідального за якість навчання, що сприятиме
вдосконаленню самоконтролю і проведенню на його основі наступної дворівневої експертизи.
Процедура акредитації є вторинною по відношенню до експертизи і здійснюється на основі її
результатів. При цьому перша процедура має внутрішню, а друга зовнішню спрямованість. Обидві
процедури володіють загальними методами. У зв'язку з потребою зменшення навантаження на вузи і
економії фінансових коштів, з якими пов'язано проведення оцінки якості, в Германії широко
дискутується питання про поєднання процедур експертизи і акредитації [11].
Складність і неоднозначність цієї проблематики полягає в тому, що обидві процедури переслідують
різні цілі. Експертиза направлена зрештою на вдосконалення якості, яка розглядається як динамічна і
така, що постійно розвивається величина [12: 44-48]. Процедура акредитації, згідно визначення Ради з
науки і вищої школи, полягає у виявленні відповідності напряму підготовки встановленим мінімальним
стандартам, що перевіряється, і завершується винесенням позитивного або негативного рішення [13].
Рішення про впровадження процедури акредитації виноситься Конференцією ректорів німецьких
вузів і Конференцією міністрів освіти земель Німеччини у 1998 році. Це нововведення в Німеччині
пов'язане з розширенням і диференціацією структури вищої освіти. Поява напрямів підготовки, ступенів
бакалавра (Bachelor) і магістра (Master), що закінчуються отриманням дипломів, викликає
гостру необхідність їх огляду. Акредитація орієнтована, передусім, на перевірку того, чи
виконуються вимоги наочно-змістовної сторони учбового процесу і кваліфікаційних характеристик
присуджуваних ступенів.
Період з 1999 по 2001 рік характеризується створенням інфраструктури установ, організуючих
процедуру акредитації, і розробкою критеріїв її проведення.
До 2001 року в Німеччині практично завершилося формування дворівневої системи акредитації. Вона
повністю замінює загальний порядок проведення іспитів, який існував із 1982 року та забезпечував
єдність учбових програм і присуджуваних ступенів (див. §9 розділу 2 Закону про вищу освіту
Німеччини). Фактично, це означає зміну парадигми розвитку вищої освіти у Німеччині.
Перший рівень системи, що склалася, представлений її центральним учасником федерального
значення – Акредитаційною радою (АС). На другому функціонують агентства, які безпосередньо
проводять процедуру акредитації. Формування інфраструктури починається з установи АС, створеній
спільними зусиллями Міністерства освіти і Конференції ректорів Німеччини в 1999 році. ЇЇ склад
формується із співробітників і студентів вузів, представників земель, професійних об'єднань і
міжнародних служб.
До основних напрямів її діяльності відносяться: 1) введення стандарту якості; 2) акредитація агентств
з наданням їм повноважень на обмежений термін і періодична їх повторна акредитація; 3) моніторинг
виконання агентствами їх завдань; 4) визначення вимог для проведення процедури акредитації;
5) розвиток "здорової" конкуренції між агентствами; 6) представлення інтересів вищого утворення
Німеччини в міжнародних мережах по забезпеченню якості. Вже до кінця 1999 року Акредитаційною
радою розробляються стандарти і критерії проведення процедури акредитації [14].
До 2003 року в Німеччині ліцензовано 6 агентств, які отримують право ставити "знак якості" АС. Ці
агентства володіють різним ступенем повноважень, що мають різну територіальну і дисциплінарну
специфіку.
До середини 2003 року у Німеччині акредитовано 337 напрямки підготовки, з них – 148 Bachelor і
189 Master [15]. До 2004 року акредитацію успішно пройшли 417 напрямів підготовки, з яких 180
припадає на бакалаврат і 237 на магістерські програми [16]. Це відповідає одній шостій від загальної
кількості пропонованих у Німеччині спеціальностей. При цьому наголошується практично рівна
кількість акредитованих напрямів підготовки в університетах і вищих професійних школах. Так в
університетах акредитовано 86 програм бакалаврату з наявних 764, що складає 11,3 % від їх загальної
кількості, і 116 магістерських програм з 802, тобто 14,5 %. У професійних вищих школах ситуація
складається таким чином: бакалаврат – 93 з 482, тобто 19,3 %, магістрат – 117 з 493, тобто 23,7 % [16].
Позитивна загальна динаміка в розвитку забезпечення якості пов'язана з постійним вирішенням
проблем, які виникають у ході його практичної реалізації. Ще не вирішено питання про акредитацію
третього циклу – докторських програм, а також подвійних дипломів і сумісних учбових програм.
Наступним кроком у створенні системи оцінки є передача Акредитаційній раді повноважень, що
належали раніше Федеральному міністерству освіти і відповідним установам урядів земель. Відбувається
розширення завдань ради, в компетенцію якої входить виконання додаткових функцій. До них
відносяться контроль над виконанням наступних принципів: по-перше, облік державного значення, тобто
специфіки і інтересів федеральних земель; по-друге, проведення акредитації по зіставних, прозорих
стандартах і процедурах.
У кінці 2004 року здійснюється реорганізація Акредитаційної ради в Фонд акредитації напрямів
підготовки в Німеччині [17]. Фонд працює при Рейнському університеті Фрідріха Вільгельма в Бонні і
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має розширену структуру – доповнену представництвом і радою фонду. Представництво, в яку входять
голова Акредитаційної ради, його заступник і директор фонду, веде поточні справи. Раду фонду
контролює правомірність і економічність проведення операцій фонду і складається з 6 представників
федеральних земель і 5 представників Конференції ректорів.
Акредитація загальної діяльності вузів була введена порівняно нещодавно. Застосування цього виду
оцінки обумовлене істотним збільшенням кількості недержавних учбових закладів. Ця практика активно
використовується міністерствами освіти федеральних земель Німеччини як один з інструментів
забезпечення якості. Центральним органом у акредитації недержавних вищих учбових закладів виступає
вчена рада, що координує цю процедуру на федеральному рівні.
Функціонування системи акредитації не обмежується освітнім простором Німеччини. Будучи
членами міжнародних мереж по забезпеченню якості, наприклад, Міжнародної мережі гарантії якостей у
вищій освіті (INQAAHE), Європейської мережі забезпечення якості у вищій освіті (ENQA), Об'єднаної
організації за якістю (JQI), Акредитаційна рада і агентства беруть активну участь у побудові зони
європейської вищої освіти. Про це свідчить також факт їх об'єднання з відповідними установами інших
держав в Європейський консорціум по акредитації у вищій освіті (ЕСА). Мережа установ за якістю в
Німеччині, Австрії і Швейцарії (D-A-CH) забезпечує можливість визнання результатів акредитації між
цими трьома країнами [16].
Таким чином, досвід Німеччини в забезпеченні якості освіти, що включає внутрішню і зовнішню
процедури оцінки із залученням міжнародних представників і студентських організацій і публікацією
результатів відповідає вимогам Болонського процесу. Разом із експертизою і акредитацією у Німеччині
використовуються й інші способи забезпечення якості, наприклад, менеджмент якості за системою DIN
ISO EN 9000/9004.
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Шеремет Л. А. Система оценки качества высшего образования в Германии.
В статье рассматриваются процесс становления оценки качества высшего образования и ее специфика
в Германии, раскрываются основные механизмы ее реализации. Процедуры экспертизы и аккредитации
проводятся на основе тесного сотрудничества с соответствующими наднациональными
организациями, с привлечением международных экспертов и представителей студенческих
организаций, с использованием стандартов и критериев, разработанных в формате Болонского
процесса.
Sheremet L. A. The Evaluation System of Higher Education Quality in Germany.
In the article the author regards the establishment process of higher education quality evaluation in Germany,
considers its specific character and discovers the principal mechanisms of its realization. Procedures of
examination and accreditation are conducted on the basis of close collaboration with the proper supranational
organizations, engaging international experts and representatives of student organizations and using the
standards and criteria, developed within the bounds of the Bologna process.
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

В статті висвітлено основні питання щодо необхідності внесення змін до методики викладання
нормативної дисципліни "Цивільний захист" на підставах приєднання освітнього процесу до вимог
Болонської системи та з урахуванням принципів державного регулювання вивчення блоку дисциплін,
пов’язаних з безпекою, у вищих навчальних закладах.
Постановка проблеми. На території України зберігається високий ризик виникнення надзвичайних
ситуацій природного і техногенного характеру. Так, наразі в країні функціонують 23767 потенційно
небезпечних підприємств та інших об’єктів, аварії на кожному з яких можуть призвести до виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру різних рівнів. Щороку реєструється до 300
надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, внаслідок яких гинуть люди, завдаються
великі економічні збитки [1].
Варто зауважити, що, відповідно до статистичних даних, понад 70 % нещасних випадків і аварій на
виробництві є наслідком низки організаційних причин (серед яких домінують порушення трудової і
виробничої дисципліни, порушення технологічного процесу, недоліки під час навчання безпечним
умовам праці тощо), і тільки 19 % – технічних, близько 10 % – психофізіологічних [2]. Більшість
населення (понад 58 %) необізнана з правилами поведінки в надзвичайних ситуаціях, не має навичок
практичної допомоги в екстремальних умовах.
Нині особливої актуальності набуває створення системи безпеки життя і діяльності людини в умовах
подальшої глобалізації економіки та розвитку науково-технічного прогресу. Одним із напрямків
вирішення проблеми є формування високої внутрішньої культури населення і, насамперед, молоді, що,
головним чином, визначається рівнем освіти з питань безпеки та захисту населення, оскільки рівень
безпеки суспільства значною мірою залежить саме від якості освіти в даній сфері.
Метою статті є аналіз шляхів удосконалення й розвитку навчальної дисципліни "Цивільний захист"
("Цивільна оборона") в межах перебудови вітчизняної вищої школи на шляху її входження до єдиного
Європейського та Світового освітнього простору.
Виклад основного матеріалу. Пріоритетним завданням вищих навчальних закладів є підготовка
висококваліфікованого фахівця, органічно адаптованого до взаємодії з навколишнім світом,
спроможного до вирішення завдань як специфічно технологічного характеру, так і глобальних проблем,
що виникають в процесі життєдіяльності людства загалом.
На сучасному етапі розвитку цивілізації науково-технічний прогрес не тільки не гарантує повної
безпеки людству, але й призводить до підвищення ймовірності виникнення різноманітних надзвичайних
ситуацій та збільшення кількості факторів, які негативно впливають на життя та діяльність людини.
Варто звернути увагу на той факт, що в нашому суспільстві не сформоване розуміння активних дій для
побудови безпечного середовища проживання, зокрема захисту від природних і техногенних небезпек,
впливу їх наслідків на подальший розвиток нації та держави. На загальному тлі соціальних негараздів
проблеми безпеки останнім часом відсуваються на другий план. Саме тому необхідно звернути
першочергову увагу на дисципліни, спрямовані на вирішення цих задач – "Безпека життєдіяльності",
"Екологія", "Основи охорони праці", "Охорона праці в галузі", "Цивільний захист" ("Цивільна оборона"),
які викладаються сьогодні практично у всіх вищих навчальних закладах України.
Відповідно до Концепції освіти з напряму "Безпека життя і діяльності людини" [3], блок дисципліни
про безпеку людини включає в себе безпеку життєдіяльності, охорону праці, валеологію, основи
медичних знань, основи екології та цивільну оборону (рис. 1). З метою спрощення, на рис. 1 акцент
зроблено лише на нормативних дисциплінах, що викладаються у закладах вищої освіти.
© Гусятинська Н.А., Чорна Т.М., 2011
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Однією з дисциплін, що забезпечує навчання населення правилам та практичним навичкам поведінки
в умовах надзвичайних ситуацій є "Цивільний захист" ("Цивільна оборона"). Метою вивчення цієї
дисципліни є формування у студентів елементів техногенно-екологічного світогляду щодо запобігання
виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.
Забезпечення знань студентів щодо організації цивільного захисту на об’єктах різного класу
небезпеки є основою формування практичних навичок майбутніх управлінців, керівників підприємств,
організацій та інших об'єктів, оскільки, незалежно від профілю спеціальності вони повинні бути
підготовлені до вирішення завдань цивільного захисту у випадку виникнення надзвичайних ситуацій
місцевого й об'єктового рівнів і, звичайно ж, мати вичерпні знання з профілактики надзвичайних
ситуацій, надзвичайних подій, нещасних випадків тощо.

Рис. 1. Структурно-логічна схема вивчення циклу дисциплін, пов’язаних з безпекою людини, студентами
вищих навчальних закладів.
Таким чином, майбутній керівник повинен уміти організувати і забезпечити не тільки індивідуальну
безпеку, але й безпеку колективу людей, прийняти правильні рішення щодо їх захисту від можливих
наслідків аварій, катастроф, стихійних лих. Резонансні катастрофи та події останніх років переконливо
довели нам, що дії відповідальних посадових осіб щодо попередження загроз або зниження їх рівня,
ліквідації наслідків бувають неефективними саме з причини невміння прогнозувати, адекватно оцінити
загрозу, правильно прийняти кваліфіковане рішення та компетентно організувати його виконання.
Наразі у галузі освіти відбуваються зміни та перебудови, спрямовані на удосконалення та
поглиблення рівня інтегрування до міжнародних систем освіти.
Дисципліни, пов’язані з безпекою, викладаються за кредитно-модульною системою (ECTS). Вивчення
студентами цього блоку нормативних дисциплін у ВНЗ України передбачається відповідно до
Конституції України (згідно з якою, забезпечення життя та здоров’я людини є обов’язком держави,
оскільки людина та її здоров’я є найбільшою цінністю) та на виконання вимог концепції ООН "Про
сталий людський розвиток", а також відповідно до Законів України: "Про цивільну оборону України" від
3 лютого 1993 р. № 2974-ХІІ (із змінами і доповненнями); "Про захист населення і територій в
надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру" від 8 червня 2000 р. № 1809-ІІІ;
Положення "Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного
та природного характеру" затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р №
1198; спільного наказу МОН, МНС та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду "Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України" від 21.10.2010 р. №
969/922/216 [4, 5].
"Цивільний захист" ("Цивільна оборона") є обов’язковою дисципліною, яка включається в навчальні
плани як нормативна і самостійна та викладається на відповідних кафедрах (циклах) вищих навчальних
закладів. Згідно з нормативними документами, курс "Цивільний захист" ("Цивільна оборона") повинен
зберігати свою самостійність за будь-якої організаційної структури вищого навчального закладу та
викладатися студентам освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст", "магістр".
Проте не можна не зауважити, що наразі спостерігається низька мотивація до вивчення зазначеної
дисципліни, що пов’язано, в першу чергу, зі зменшенням рівня освітніх пріоритетів в цій галузі.
Зазначена ситуація в деякій мірі пов’язана з тим, що термін "оборона" більшість з нас розуміє як
протидію активному нападу супротивника, відповідно в більшості випадків, значення терміну "цивільна
оборона" асоціюється з системою оборонних заходів держави щодо цивільного населення у воєнний час.
Дійсно, причиною зародження системи цивільної оборони стала необхідність забезпечення захисту
населення та важливих для економіки держави об’єктів саме в умовах застосування зброї масового
ураження.
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Так, Цивільна оборона як державна система бере свій початок у лютому 1918 року під час першої
світової війни з організації захисту Петрограду від німецької авіації [6]. У цей час були утворені райони
протихімічної оборони (ПХО), а важливі у військовому та економічному сенсі підприємства одержали
назву об’єктів протиповітряної оборони, при яких були сформовані штаби протиповітряної оборони.
У липні 1941 року постановою РНК СРСР "Про всезагальну підготовку населення до протиповітряної
оборони" всі громадяни країни були зобов’язані оволодіти необхідними знаннями з місцевої
протиповітряної оборони, жінки і чоловіки були зобов’язані входити до складу груп самозахисту і брати
активну участь у заходах, які проводила місцева протиповітряна оборона.
У липні 1961 року місцева протиповітряна оборона була перетворена у Цивільну оборону, яка стала
складовою частиною системи загальнодержавних оборонних заходів, що здійснювалися у мирний і
воєнний часи з метою захисту населення і народного господарства від зброї масового ураження та інших
засобів нападу, а також для проведення рятувальних та інших невідкладних аварійно-відновлюваних
робіт в осередках ураження, зонах можливого затоплення.
В 70-80-х роках ХХ ст. система Цивільної оборони була орієнтована в основному на дії в умовах
застосування зброї масового знищення. Проте велику роль формування Цивільної оборони відігравали у
боротьбі зі стихійними лихами, виробничими аваріями, катастрофами тощо. Оскільки пріоритетна
орієнтація Цивільної оборони була спрямована на підготовку до дій під час війни, то не завжди з
очікуваною оперативністю і необхідною кваліфікацією вирішувалися завдання мирного часу, пов’язані з
надзвичайними ситуаціями техногенного характеру, які перед нею поставали.
Чорнобильська катастрофа та інші тяжкі надзвичайні ситуації об’єктивно довели необхідність докорінних
змін у розумінні сутності основних завдань системи Цивільної оборони, форм її функціонування,
забезпечення, фінансування та інших сфер. Найбільш характерною рисою сучасної Цивільної оборони є
повернення до завдань мирного часу, тобто активне залучення її сил і засобів для захисту населення від
наслідків надзвичайних ситуацій різного характеру. Цивільна оборона на сучасному етапі набуває все
більшого соціального значення і спрямування на збереження життя і здоров’я кожного громадянина нашого
суспільства, що дозволяє визначити її як цивільний захист населення.
Такі зміни повинні стосуватися, в тому числі, й системи освіти в галузі безпеки. При цьому мають
бути переглянуті як мета навчання з цивільного захисту, так і зміст навчання (понятійний апарат, закони
і теорії, практичне застосування здобутих знань і умінь). Становлення нової культури безпеки, що
ґрунтується на підвищенні ступеня розвитку особистості і суспільства, можливе лише в результаті
перетворення свідомості всіх прошарків суспільства. Освіта при цьому повинна носити
випереджувальний характер, що дозволяє суспільству перейти від пріоритету захисту в складних
ситуаціях до пріоритету попередження цих ситуацій, інактивації причин загроз, створення цілісної
системи безпеки життєдіяльності.
Зокрема під час вивчення дисципліни "Цивільний захист" необхідно відходити від застарілих
принципів викладання, за яких основний акцент робився на зміцнення оборонної здатності країни,
ознайомленні населення з характеристикою основних видів зброї масового знищення та правилами
поведінки під час збройного нападу супротивника. Формування структури дисципліни повинно
ґрунтуватися на гармонійному поєднанні головних тем і питань та охоплювати всі важливі аспекти
безпечного існування людини в сучасному світі. Вся складність дисципліни в тому, що педагогічні
засоби мають бути зорієнтованими не стільки на передачу знань, скільки на формування ставлення
особистості до проблеми, а також особистісних якостей студента.
Ключовим завданням навчальної дисципліни "Цивільний захист" в сучасних умовах повинно стати
опанування студентською молоддю вмінь і навичок поведінки в екстремальних умовах, знань і вмінь у
сфері виявлення негативного впливу на життєдіяльність та здоров'я людини зовнішніх та внутрішніх
факторів, основ пошуку і обґрунтування шляхів виходу з надзвичайної ситуації з найменшими
людськими та матеріальними втратами.
Під час вивчення зазначеної дисципліни основну увагу варто звернути саме на можливі ситуації
мирного часу, оскільки нині на перше місце серед прямих небезпек для окремої людини і суспільства
загалом виходить антропогенна діяльність, надмірне нарощування промислового потенціалу, що часто
супроводжується безвідповідальним використанням природних ресурсів та спричиняє аварії та
катастрофи техногенного характеру.
Цивільний захист як навчальна дисципліна повинен знайомити студентів із загальними
закономірностями небезпечної трансформації систем "людина↔машина↔середовище", спричиненої
різноманітними впливами. Особлива увага має бути приділена методам навчання, що відповідають
сучасному рівню розвитку науки та забезпечують загальні передумови наукового пізнання світу.
Інтенсивний розвиток соціальних систем, інтеграція фахівців у різні сфери життя і діяльності суспільства
вимагають зміни традиційних елементів освіти з врахуванням психофізіологічних, особистісних і
професійних якостей студента. Процес навчання не повинен бути автоматичним викладанням
навчального матеріалу. Для забезпечення продуктивної праці викладача та студента необхідно
використовувати різні форми, прийоми та методи навчальної діяльності. Варто використовувати
інноваційну методику навчання, яка передбачає не тільки доведення змісту предмета (тобто його мети і
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завдань), але і має на меті активізувати організацію навчального процесу і пізнавальну діяльність
студентів. У навчальний процес необхідно вводити елементи моделювання можливих надзвичайних
ситуацій, прогнозування їх наслідків, вирішення ситуаційних завдань, розроблення планів ліквідації і
локалізації аварійних ситуацій, а також практичного навчання студентів способам захисту, тренування у
виконанні прийомів і практичних дій в умовах можливих надзвичайних ситуацій.
Результатом вивчення зазначеної дисципліни повинно стати набуття студентами відповідних
теоретичних знань і практичних навичок пов’язувати інженерне рішення у галузі функціонування
об’єкта економіки, удосконалення відповідного технологічного устаткування із завданнями забезпечення
стабільності та надійності їх функціонування в умовах надзвичайних ситуацій. Майбутній фахівець
повинен уміти надавати оцінку існуючому технологічному обладнанню з врахуванням роботи в умовах
надзвичайних ситуацій. Він повинен чітко уявляти вплив усіх можливих факторів ураження на
виробничий персонал, будівлі, комунально-енергетичні мережі, технологічне устаткування і на підставі
цього визначати оптимальні шляхи запобігання, а також пропонувати нові розробки технологічного
обладнання, засобів контролю, сигналізації, автоматизованих систем управління, а також
автоматизованої системи локалізації аварійних ситуацій.
Висновки. Таким чином, перебудова вітчизняної вищої школи на шляху її входження до єдиного
Європейського та Світового освітнього простору вимагає удосконалення й розвитку навчальної
дисципліни "Цивільний захист" як удосконаленої та розвиненої на сучасному науковому рівні
дисципліни "Цивільна оборона", набуття нею атрибутів соціально-орієнтованої навчальної дисципліни,
що органічно поєднувала б теоретичні знання та практичні вміння студентів.
Такі зміни сприятимуть зміцненню, удосконаленню і розвитку Цивільного захисту України, адже, як
свідчить вітчизняний і зарубіжний досвід, уміння розробляти необхідні заходи щодо попередження
надзвичайних ситуацій, кваліфіковані дії щодо їх локалізації і ліквідації наслідків разом з іншими діями
по захисту населення є надійною запорукою безпеки як окремих об’єктів, так і економіки держави
загалом.
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Гусятинская Н. А., Чорна Т. М. Формирование культуры безопасности у студентов высших
учебных заведений.
В статье рассмотрены основные вопросы относительно необходимости внесения изменений в
методику преподавания нормативной дисциплины "Гражданская защита" в связи с присоединением
образовательного процесса к требованиям Болонской системы и с учетом принципов государственного
регулирования изучения блока дисциплин, связанных с безопасностью, в высших учебных заведениях.
Gusiatynska N. A., Chorna T. M. Safety Culture Formation for the Students
of Higher Educational Establishments.
In the article the basic questions are reflected in relation to the necessity of making alteration to the method of
teaching of normative discipline the "Civil Defense" on the grounds of joining the educational process to the
requirements of Bologna Process and taking into account the principles of government control of block
disciplines study, related to safety, in higher educational establishments.
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УРОКИ РЕЛІГІЇ В ШКОЛАХ АВСТРІЇ
Стаття присвячена аналізу релігійної освіти в школах Австрії. Проаналізовано правову основу
здійснення релігійної освіти в австрійській школі, уточнено цілі й завдання релігійної освіти, узагальнено
принципи та методи її реалізації, проаналізовано професійне та навчально-методичне забезпечення
цього процесу.
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями.
Сьогодні Україна долає труднощі перших десятиріч незалежності та розбудовує свою державність. У
зв’язку з цим першочерговими завданнями державної політики є стабілізація процесів усередині
суспільства та налагодження добросусідських взаємин із державами європейської та світової спільноти.
Як у внутрішньополітичному житті, так і в зовнішньополітичній сфері наша країна стикається з
проблемами, більшість з яких пов’язана з людським чинником. Гостра криза духовності й моралі в
українському суспільстві спричиняє корупцію, злочинність, алкоголізм, некомпетентність, лобіювання
інтересів інших держав, дефіцит патріотизму тощо.
Зрозуміло, що майбутнє Української держави цілком залежить від того, які цінності будуть
прищеплюватися молодому поколінню. Хоча в сучасній Україні ефективна ідеологія виховання
практично відсутня, все більше людей схиляється до того, що нашу державу врятують християнські
цінності, перевірені тривалим вітчизняним та зарубіжним досвідом.
Потенціал християнства давно й успішно використовується в країнах Європи, де на законодавчому
рівні розв’язані проблеми функціонування релігії, вирішені питання укладання навчальних програм з
релігійних курсів, написання підручників, підготовки кадрів учителів для викладання курсів релігійного
спрямування. Все це може бути прикладом для України, яка останнім часом намагається використати
потенціал предметів духовно-морального спрямування для розв’язання гострих проблем виховання
молодого покоління.
Однією з європейських держав, де систематично й успішно використовується потенціал релігії в
освіті шкільної молоді, є Австрія – консервативна, демократична держава з домінуючою, але
відокремленою від держави католицькою церквою. Рівень злочинності в цій країні – один із найнижчих у
Європі, оскільки більшості її громадян немає необхідності пояснювати, що означають поняття "можна –
не можна", "своє – чуже", "толерантність", "терпимість" та інші.
Упродовж десятиріч релігійні спільноти Австрії використовували потенціал релігії в навчальних
курсах "Релігія" та "Основи релігієзнавства" в державних та приватних закладах освіти. Партнерська
співпраця батьків, учнів та вчителів позитивно впливає на духовний і фізичний стан підлітків, допомагає
їм ставати здоровими, впевненими, успішними та надійними людьми, готовими взяти на себе соціальну,
моральну та релігійну відповідальність не тільки за себе, але й за інших людей, за свою країну та
прийдешні генерації [1: 224].
Основні засади здійснення релігійної освіти в Австрії досі маловідомі в Україні. Водночас для нашої
держави, яка прагне інтегруватися в європейську спільноту, а також для вітчизняної школи, яка на
сучасному етапі становлення має дефіцит виховних цінностей, позитивним прикладом є австрійський
досвід релігійної освіти молодого покоління. Тому вивчення й узагальнення цього досвіду є важливим
для вітчизняної теорії і практики виховання; він допоможе глибше усвідомити і певною мірою розв’язати
відповідні проблеми українського шкільництва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі проблеми релігійної освіти в Австрії знайшли своє
відображення у науковій літературі вітчизняних та австрійських авторів. Певну наукову роботу з
вивчення історії релігійної освіти у шкільній системі Австрії провели вітчизняні дослідники.
Заслуговують на увагу праці таких вітчизняних учених як В. Єленський, А. Сбруєва, М. Закович,
О. Матвієнко. З-поміж австрійських дослідників варто відзначити таких науковців як Георг Гаігер (Georg
Geiger), Герт Отто (Gert Otto), Гюнтер Штахел (Günter Stachel). Вивченню підходів, змісту та методів
навчання релігійної етики присвятили свої праці Роберт Шеландер (Robert Schelander), Райнхард
Шілмеллер (Reinhard Schilmöller), Роланд Кадан (Roland Kadan).
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Не зважаючи на те, що тема релігійної освіти в австрійській школі не нова, праць, які комплексно
розв’язували б цю проблему, недостатньо.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті полягає у виявленні правових та
організаційно-педагогічних засад релігійної освіти у загальноосвітній середній школі Австрії, аналізі
навчально-методичного забезпечення релігійної освіти та підготовки вчителів до викладання предметів
релігійного змісту.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів. Австрія – багатоконфесійна європейська держава, в якій нараховується 13 офіційно
визнаних релігійних общин. Найбільша з них – католики (78 %), далі йдуть протестанти (5 %),
мусульмани (2 %), православні (1 %). Взаємини між кожною конфесією регулюються відповідними
законами. Так, стосунки між державою й римо-католицькою церквою ґрунтуються на Конкордаті (19331934 рр.); між державою та євангельськими (протестантськими) церквами – на Законі про протестантів
(1961 р.); взаємини православ’я й держави базуються на Законі про православ’я
(1967 р.); стосунки держави з мусульманами відображені в Законі про іслам (1912 р.). Стосунки з іншими
визнаними державою релігійними організаціями та общинами регулюються Законом про визнання віри
(1874 р.). Усі офіційно визнані релігії в Австрії розвиваються рівноправно та мають фінансову
підтримку.
Релігійну освіту в Австрії регулює Закон "Про релігійне виховання дітей", прийнятий у 1949 р., який
здійснюється на уроках релігії. Згідно з параграфом 2 Основного Закону про шкільну організацію, урок
релігії є невід’ємною частиною навчання й виховання та має особливе значення для загальних
навчальних цілей австрійської школи [2]. Урок релігії в загальноосвітніх державних школах перебуває
під державним наглядом за нормами шкільної освіти. За австрійським законодавством, влаштовуючи
дитину в школу, спеціалізовану або за місцем проживання, батьки заповнюють анкету, в якій вказують
релігійну приналежність майбутнього учня. У цій графі може бути названа будь-яка офіційна конфесія
або вказано "відсутність релігійної приналежності". В останньому випадку дитина звільняється від
обов'язкового відвідування уроків релігії, а приходити на них може лише за власним бажанням.
З 14-річного віку учень самостійно заповнює анкету, де вказує, уроки якої конфесії він хотів би
відвідувати, або відмовляється від них, отримуючи таким чином вільну годину.
Міністр освіти Австрії Елізабет Гейрер визнала за доцільне ввести замість вільної години
обов’язковий предмет "Етика" в навчальний план середньої освіти для тих учнів, які не належать до
жодної законно визнаної церкви або релігійної общини та не відвідують шкільного курсу релігії, а також
для учнів 9-13 класів професійної школи та гімназії, серед яких спостерігається найбільша кількість
відмов від уроків релігії. Вже незабаром "Етика" буде викладатися у 119-ти австрійських середніх
закладах освіти.
За організацію уроку релігії в світській школі несе відповідальність держава та церква. Урок релігії по
суті є "церковною службою в інституції школи" (Австрійська катехізаторська директорія,
№ 3.1), причому орієнтований на збереження основних релігійно-християнських засад, формування
моральної поведінки школярів. Таким чином, учні здобувають духовно-моральний орієнтир у житті та
мають можливість доступу до біблійного вчення, до церковного життя та християнських традицій. Уроки
релігії входять до навчальної частини австрійської шкільної системи, проходять двічі на тиждень і мають
конфесійний характер. Ці уроки є чітко фіксованими для всіх типів шкіл, за винятком професійних шкіл
неповного дня в 7 із 9 федеральних земель, де вони є необов’язковими і входять у перелік предметів за
вибором, якщо кількість учнів одного віросповідання становить більш ніж 10 чоловік. Понад 94 % учнів
римо-католицького, протестантського, православного та ісламського віросповідання відвідують
обов’язковий урок релігії в державних школах. Згідно з абзацом 2 параграфа 7 Основного Закону про
релігійне виховання в Австрії, організація та проведення уроків релігії в школі корелюється з кількістю
слухачів певної конфесії. Коли кількість учнів менша, ніж 10 осіб, і це менше, ніж половина класу, то
програмне навантаження зменшується з двох до одної години на тиждень. Уроки релігії не проводяться в
тих класах, які складаються з трьох або менше учнів, – їх переводять для вивчення курсу релігії в інший
клас, або навіть в іншу школу. Учень може не вивчати релігії, але повинен повідомити про це протягом 5
днів на початку навчального року (доки учню не виповниться 14 років, це вирішують батьки),
відвідуючи цей предмет як факультативний.
Релігійна освіта в Австрійській школі здійснюється відповідно до навчальної програми. Згідно з
пунктом 1 параграфа 17 "Закону про шкільну організацію", навчальна програма є результатом
відповідальної, самостійної виховної та навчальної роботи вчителя упродовж року. Перед тим як здати
план у навчальну частину, вчитель релігії надає можливість представникам спеціальної державної комісії
ознайомитися з її змістом. Склад цієї комісії формує держава під керівництвом співробітників місцевого
університету та узгоджує її з представниками церков. До складу комісії входять особи, які користуються
довірою церкви [3: 224].
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Релігійно-християнське виховання на уроках релігії має на меті зблизити дітей з Богом,
використовуючи християнські символи як важливу форму духовного спілкування. До завдань уроку
релігії належить, передусім, розкриття в учневі людських якостей: радості, співчуття, довіри та
вдячності. Зміст уроків релігії базується на необхідності духовного вчення, релігійного досвіду для
забезпечення екуменічного та міжрелігійного порозуміння, сприйняття поглядів різних світоглядів на
релігійні та світські аспекти життя.
Урок релігії дає учням можливість отримати відповіді на основні релігійні, моральні та духовноетичні питання, допомагає сформувати свої власні погляди на різні життєві ситуації та показує
правильний християнський спосіб подолання труднощів, непорозумінь із батьками, однолітками тощо.
У суспільстві, де переважає релігійна байдужість, культурна нетерпимість і швидкоплинні норми й
цінності, релігійна освіта та виховання повинні мати простір, в якому молоді люди довідаються, як
боротися з проблемами самостійно, врегульовувати конфлікти й толерантно ставитися до того, хто
відрізняється від них [4: 10-11].
Процес релігійної освіти в середній школі Австрії базується на принципах соціального характеру
навчання, концентрації освіти, активізації та мотивації навчальної діяльності учнів. Досвід учнів є
центром релігійного вчення, бо показує, яким чином діти й молодь можуть отримати освітню користь від
вивчення релігії. У початковій освіті на уроках релігії широко використовується гра, відкрите,
особистісно-орієнтоване та розвиваюче навчання. Методи навчальної діяльності на уроках релігії чітко
відображені в навчальній програмі.
Велике значення під час уроку релігії має опрацювання учнями біблійних текстів, з яких вони
дізнаються про Бога, святих та набувають базових богословських знань. Водночас, школярів навчають
звертатися до Бога в молитві, яка має різні форми (хвала, прохання, подяка). Хоча зміст молитов учням
може бути не повністю зрозумілим, але такі основні молитви, як "Отче наш", "Молитва до Богородиці",
"Вірую" вони повинні знати напам’ять [5: 156].
Законом урегульовано, що держава та церква несуть відповідальність за засоби навчання, підручники
та фахову літературу. Представники релігійних організацій та церков не потребують державної згоди на
видавництво та використання в шкільному навчальному процесі підручників, зміст яких не суперечить
загальногромадянським виховним принципам країни та її Основному закону. Найбільш широко
розповсюджені підручники для релігійної освіти католиків. Їх автори – Крістоф Гауер "Релігія.
1-4 класи" (Christoph Gauer "Religion 1-4 Klassen"), Губертус Галбфас "Релігія 5-6", "Релігія 7-8",
"Релігія 9-10" (Hubertus Halbfas), Ганс-Фердинанд Ангел (Hans-Ferdinand Angel. Religion bewegt. AHS 5;
Religion belebt. AHS 6; Religion betrifft. AHS 7; Religion begleitet. AHS 8). Для навчання учнів
євангельського (протестантського) віросповідання використовуються підручники Ганса Фрейденберга
"Практичний курс релігії. 1-4 класи" (Hans Freudenberg "Religionsunterricht praktisch. 1-4 Klassen"),
Райнера Лемайре "Релігія. Ойкумена" для 5-6, 7-8 кл." (Reiner Lemaire "Religionsbuch. Oikumene. 5-6,
7-8 Klasse"), Георга Буболца "Релігія в контексті" для 9-10 класів (Georg Bubolz "Religion im Kontext.
Arbeitsbuch"). Іслам представлений у широкому спектрі підручників, але найавторитетнішими є
посібники, робочі зошити та практикуми для початкової та середньої школи Ламії Каддор
(Lamya Kaddor).
Успішність засвоєння школярами матеріалу на заняттях релігії оцінюється. Усі оцінки додаються до
середнього балу учня, але вони лише відносно впливають на загальну успішність. У дітей, які не
належать до певної конфесії, оцінки з релігії в атестаті відсутні.
Релігію в школах Австрії, як правило, викладають учителі з вищою релігійною освітою. Підготовка
відповідних кадрів відбувається в університетах і триває 3 роки для початкової та 4 роки для інших типів
шкіл. Це навчання завершується першим державним іспитом, після якого випускники проходять
дворічну практику в спеціальному навчальному закладі. Практика завершується другим державним
іспитом. Окрім того, викладач повинен одержати схвалення церкви "Miccuo Canonica" для майбутньої
педагогічної діяльності, оскільки для успішної роботи в школі потрібні кваліфіковані й мотивовані
викладачі. Якщо особисте життя викладача не відповідає церковним принципам або церква не впевнена в
тому, що освітній процес буде здійснюватися за її віровченням, вона має право відхилити кандидатуру
такого вчителя. При нестачі викладацьких кадрів церква може з державної згоди направити для роботи в
школі священиків або спеціально підготовлених людей, які займаються не релігійною пропагандою, а
виховно-освітньою діяльністю. Оплату праці священиків за викладання в школі бере на себе держава.
При необхідності держава організовує, а також фінансує підготовчі курси для викладачів, які бажають
отримати право викладання релігії. До 2007 року навчання та підвищення кваліфікації учителів
відбувалося у відповідних релігійно-педагогічних академіях, а з початку жовтня 2007 – в спеціальних
педінститутах. Згідно з умовами, які узгоджені на основі Конкордату з Ватиканом у 1933 р., церква несе
відповідальність за прийом кваліфікованих, відповідальних та високоморальних викладачів, тому церкви
мають і власні інститути підвищення кваліфікації [6: 144].
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Висновки. Аналізуючи досвід Австрії у процесі організації релігійної освіти в державних школах,
варто зазначити, що механізм участі церкви у шкільній освіті узгоджується з правовими засадами
демократичного суспільства. Він закріплений конституцією та не суперечить загальній світській
спрямованості освіти в цій країні. Право на релігійну освіту трактується як невід'ємне право учнів на
доступ до інформації, а також як право на вивчення релігії у межах свого віросповідання. Уроки
релігії є значущою ланкою загального освітньо-виховного процесу середньої школи, оскільки вони
мають значний вплив на формування та розвиток особистості школярів. Водночас, Закон Божий має
велике значення для суспільства загалом, оскільки він готує молоде покоління до життя у
багатонаціональному і багатоконфесійному середовищі, навчає толерантності, терпимості, поваги до
світогляду інших.
Досвід здійснення релігійної освіти Австрії є важливим для реформування системи навчання та
виховання в Україні, особливо у плані залучення потенціалу церкви для відродження суспільної моралі
через викладання релігійних дисциплін у школі. Прикладом для української системи освіти є й методи
організації австрійської школи, оцінювання уроків та професійної підготовки вчителів для забезпечення
ефективного викладання предметів духовно-морального спрямування. Але це не означає, що з
австрійського досвіду можна сліпо використати готовий зразок для здійснення прав національних
меншин на здобуття якісної релігійної освіти у школі. Передусім, повинні бути враховані конкретні
умови української дійсності, особливості національної освіти й виховання та менталітет українського
народу. З одного боку, кожен із батьків має право зробити свій вибір на користь релігійної освіти своєї
дитини або відмовитися від такої освіти. З іншого боку, держава не може й не має права відмовити
значній частині населення в релігійній освіті лише на підставі протестів окремих громадян проти
введення таких предметів. Ця категорія громадян, безумовно, має право на свободу совісті, переконань,
може виразити своє неприйняття релігійної освіти в навчальних закладах через особисту відмову від
такої освіти. Відмова одним громадянам у релігійній освіті на підставі небажання інших громадян
порушує права перших. Демократія в тому й полягає, що влада враховує потреби й запити усього
населення. Якщо релігійна освіта, загалом, не суперечить Конституції України, міжнародним правовим
документам і зарубіжній практиці, що склалася, і якщо є відповідне бажання батьків учнів конкретної
освітньої установи, то введення релігійної освіти як навчального предмета виправдане, доцільне й
законне за умови добровільності вибору. Остання забезпечується можливістю відмовитися
від уроків релігії.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Перспективи подальших досліджень
релігійної освіти в австрійській школі стосуються детального аналізу підготовки вчителя, змісту
навчальних програм релігійної освіти, особливостей релігійної освіти як у державних, так і в приватних
школах, результативності викладання курсу "Релігійна освіта", форм і методів здійснення релігійної
освіти.
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Жуковский В. М., Мишак В. М. Уроки религии в школах Австрии.
Статья посвящена анализу религиозного образования в школах Австрии. Проанализирована правовая
основа совершения религиозного образования в австрийской школе, уточнены цели и задания
религиозного образования, обобщены принципы и методы его реализации, проанализировано
профессиональное и научно-методическое обеспечение этого процесса.
Zhukovskyi V. M., Mishak V. M. Lessons of Religion in the Austrian Schools.
The article is dedicated to the analysis of religious education in the Austrian schools. The legislative foundation
of religious education in the Austrian schools was analyzed. The goals and tasks of religious education as well
as the principles and methods of its realization were specified. The professional and methodological means of
this process were generalized.
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ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ НОРМАТИВНИХ ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН:
СВОЄРІДНІСТЬ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У статті висвітлено своєрідність інтерактивних технологій, доводяться переваги означених підходів
при викладанні у вищій школі нормативних правових навчальних дисциплін. Виявлено особливості
проведення занять з курсу "Правовий захист дитинства" у вигляді тренінгів, експрес-дебатів,
застосування кейс-технологій.
Дбаючи про посилення суто правової компетентності майбутнього фахівця, цілком виправданим є
інтерес до інтерактивних методик викладання у вищій школі основ правничої науки. У цьому зв’язку
зауважимо на доцільності більш прискіпливого ставлення до змістового навантаження самого поняття
"вивчення основ наук". Насамперед, конкретизуємо такий аспект: у контексті запровадження активних
форм викладання основ наукових знань, які чинники варто брати до уваги задля того, щоб виклад
наукових знань був не просто цікавим, а й сприяв дієвості процесу учіння студентів? На основі аналізу
діяльності дослідників лабораторії навчання та епістемології наукових знань у Женевському університеті
(І. Гере, А. Жордан, Д. Літаер, Е. Хант), які понад 20 років вивчають фактори, що визначають
ефективність процесу навчання, Ф. Пелло виокремлює деякі положення, урахування яких дотично
практики й вітчизняної вищої школи може вважатися доцільним. Наведемо декотрі з них:
1. Оскільки індивідуальним шляхом розуміння особистістю будь-якого наукового положення
здійснюється внаслідок власної інтерпретації, принципово важливо, щоб особистість відчувала
обмеженість, а відтак – потребу "йти далі, відступаючи від звичних шляхів мислення і пояснень".
2. Для того, щоб той, хто навчається, "погодився здобувати знання", важливо встановлювати клімат
довіри у підсистемах "викладач – науковець – студент".
3. Не варто дивитися на процес вивчення основ наук як на такий, що завершується із завершенням
особистістю певного ступеня освіти: допитливий розум має бути чутливим до свого оточення й бути
змінюваним "нарівні з постійно змінюваним світом".
4. Принципової ваги набуває мотивація навчання.
5. Необхідно виходити з осмислення особистості викладача-науковця як ключової фігури у наданні
кожному студентові можливості "навчатися самому".
6. Має педагогічний сенс судження, що "гарного" пояснення знань недостатньо студентові –
викладачеві виключно важливо боротися з інертністю, набуваючи здатність до неупередженого
викладання.
У зв’язку із зазначеним, актуалізується ще один аспект порушеної проблеми. Аналіз наукових джерел
дозволяє констатувати, що ще й досі невизначеним залишається статус таких близьких понять, як
"дисципліна про науку" і "дисципліна для викладання". А це негативно позначається на чіткості
наукових уявлень про змістове навантаження поняття "навчальна дисципліна", що викладається, зокрема
студентам вищого навчального закладу. Можна погодитися з дослідницькою позицією щодо
неприпустимості розуміння поняття "дисципліна" в значенні "наука у скороченому обсязі" [1: 94-98].
Дійсно, таке тлумачення знецінює суто методичний аспект нормативних навчальних дисциплін, які
викладаються, зокрема, у вищому навчальному закладі; до того ж, якщо вкладати у вищеокреслене
поняття означений зміст, то, з одного боку, "філософія" навчального предмета залишається за межами
уваги викладача-науковця, який його викладає, що теж негативно позначається на потужності
інтерактивних методів викладання-учіння в межах цієї дисципліни; з іншого – призводить до неповного
сприйняття тих трансформаційних процесів, які мають місце між наукою (як сферою дослідницької
діяльності, спрямованої на набуття нових знань про природу, суспільство та інтелект, що передбачає усі
моменти і умови цього виробництва) та навчальним заняттям (як форми організації навчально-виховного
процесу, що здійснюється в певному місці з конкретними студентами у визначений час, у межах якого
викладач спрямовує пізнавальну діяльність майбутніх фахівців, враховуючи їхні вікові та індивідуальнопсихологічні особливості).
Як уже зазначалось, проблема формування правової компетентності майбутнього фахівця в контексті
модернізації вітчизняної вищої школи здебільшого пов’язується з інтерактивними методиками
викладання правових дисциплін (Ю. Антюхов, В. Барко, В. Молодован, М. Михєєнко, О. Пометун,
Т. Ремех, О. Штанько). Цікаво, що сам термін "інтерактивна педагогіка" було уведено у науковий обіг
німецьким дослідником Г. Фріцем порівняно нещодавно – у 1975 р. На підґрунті аналізу довідкової
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літератури О. Пометун доходить висновку: інтерактивність пов’язана із такою взаємодією учасників
навчально-виховного процесу, яка "утримує" їх у "режимі бесіди, діалогу, спільної дії", тобто кожен з
них "бере активну участь у тому, що відбувається, власноруч, створюючи це" [2: 144]. Суть
інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається тільки шляхом постійної
активної взаємодії усіх студентів. Інтерактивне навчання вимагає від викладача (як організатора,
консультанта, фасилітатора) реалізації певних умов: організацію навчального процесу як
багатосторонньої, партнерської, інтенсивної комунікації; створення сприятливої, позитивної
психологічної атмосфери; спеціальну організацію навчального простору.
Досвід викладацької роботи у вищій школі засвідчує, що інтеракція дозволяє часто створювати
навчальні ситуації, які потребують від студентів важкої зосередженої праці. Результатів інтерактивного
навчання можна досягти лише за умови актуалізації рефлексії як завершення будь-якої інтерактивної
технології. Сенс "інтеракції" може бути визначений через спроможність нової технології якісно
"педагогічно й економно" обґрунтувати й організувати процес досягнення запланованих викладачем
результатів.
У межах навчального нормативного курсу "Правовий захист дитинства" нами активно
застосовувались інтерактивні форми, прийоми, методи, інструментарії кооперативного навчання з
чисельними технологіями, а також втілювалась система різнорівневих індивідуально-дослідницьких
завдань студентам, які набувають, зокрема, спеціальність "Соціальна педагогіка".
Зауважимо, що творчий доробок викладачів вищої школи (А. Ампілогова, Л. Годкевич, В. Кіпров,
Н. Яремчук) містить чимало форм і методів інтерактивного навчання; домінуючою ж інноваційною
формою науково-методичної роботи в цьому плані здебільшого визнано тренінг [3; 4]. Втілення цієї ідеї
на практиці, зокрема, на змістовому підґрунті таких тем, як: "Сучасні концепції, підходи та стандарти
забезпечення прав дітей", "Міжнародні та національні механізми захисту прав дітей", "Моніторинг
дотримання прав дітей" дає підстави зауважити на найвиразнішій перевазі інтерактивних технологій –
їхній відповідності особистісно зорієнтованому підходу. Водночас, аналіз сталої практики застосування
тренінгових технологій у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців дозоляє припустити, що
подекуди вони використовуються як самоціль, не поступово, не в повній мірі враховуючи вимоги до
учасників і організаторів такого навчання. А це не є припустимим, оскільки застосування інтерактивних
технологій змінює саму суть процесу навчання студентів, позицію викладача-науковця, якому буває
"непросто розкривати себе" перед майбутніми фахівцями.
Аналіз літератури з інтерактивних методик викладання правових дисциплін засвідчує їхні безсумнівні
переваги, головна з яких – навчання практичного права "через дію". Дослідники (А. Галай, Я. Іваніщ, В.
Стаднік) пропонують розрізняти навіть певні групи інтерактивних методів, які ми застосовували при
проведенні тренінгових занять з курсу "Правовий захист дитинства". Ними є наступні: 1) обслуговуючі
(допоміжні) методи – методики налагодження контакту, "знайомство", "мікрофон" та ін.; 2) основні
навчальні методи – робота в групах, розгляд правових ситуацій, рольові ігри та ін.; 3) конкретизуючі
ігрові методи – "сократівський" метод, "коло ідей" та ін.; 4) методи дискутування – "займи позицію",
повернений аргумент та ін.; 5) поєднані (комплексні) методи – колегіальна нарада, медіація та ін. [3].
У практиці викладання навчального модулю "Особливості захисту дитини в несприятливих умовах та
екстремальних ситуаціях" ми використовували такий важливий ресурс як імітаційні методи навчання.
З-поміж останніх основну увагу було зосереджено на використанні методу "кейс-стаді" – "вивчення
ситуацій" (зокрема, з таких тем "Особливості захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування", "Своєрідність правового захисту прав дітей з обмеженими можливостями", "Особливості
захисту дітей-біженців" тощо). Дослідники (А. Кочеткова, В. Пугачов, Л. Серова, Є. Уткін,
С. Хаджирадєва) доходять висновку, що "кейс-стаді", як метод, по суті являє собою ділову гру в
стислому часі. Натомість "кейс-стаді" не дублює ділову гру, оскільки має специфіку, що спостерігається
у наступному: учасники не просто "виконують" певну роль, а при цьому діють в умовах проблемної
ситуації, на підставі аналізу якої й приймають певне рішення; задана ситуація (кейс) має відповідати усім
вимогам, що висуваються до написання кейсів – реальність ситуації, наявність в ній цілком очевидної
проблеми та динамічного оточення; залежність остаточного рішення від попередніх рішень учасників
кейсу, які вмотивовано "грають" як у житті.
У контексті вищеокресленого не менш важливий щонайширший арсенал творчих завдань та
ситуаційних задач з основних галузей права; особливо цей підхід є корисним з огляду на вимоги
кредитно-модульної системи підготовки фахівців у вищих закладах освіти. Так, у практиці розробки
системи індивідуально-дослідницьких завдань майбутнім фахівцям у межах навчальних дисциплін
правознавчого циклу активно використовуються різнопланові завдання олімпіадних змагань із
правознавства. Досвід роботи в цьому плані засвідчує плідність такого підходу в контексті
результативної самоперевірки, самопізнання, самовдосконалення студентів, оскільки значний обсяг
запропонованих індивідуально-творчих завдань передбачає закріплення алгоритму розв’язання
соціально-правових ситуацій, задач, а також надання останнім відповідної правової оцінки,
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систематизації правових знань (зокрема, з теми "Правові основи протидії торгівлі дітьми, експлуатації,
втягнення в заняття проституцією, вироблення порнографічної продукції"), вдосконалення правових
умінь через їх згорнутість (наприклад, подання у формі порівняльних таблиць відповідності
національних нормативно-правових актів та законопроектів міжнародним документам у сфері захисту
дитинства), вироблення правових навичок (наприклад, розрізняти ефективні механізми захисту прав
дитини в Україні).
У контексті вищезазначеного, і науковий, і суто практичний інтерес становить такий інтерактивний
метод як дебати [5]. Дебати при навчанні прав дитини можна розділити на кілька видів: проблемні
дебати, дебати як форма роботи з нормативними документами, дебати як засіб формалізації дискусії. До
того ж у навчальному процесі дебати можуть бути представлені як: форма організації навчання, елемент
під час традиційного заняття, спосіб роботи зі змістом навчального матеріалу, форма організації дискусії
тощо.
При викладанні навчального нормативного курсу "Правовий захист дитинства" ми застосовували
експрес-дебати як форму активізації пізнавальної діяльності та елементи різних дебатних форматів:
– шкільних дебатів (зокрема, з теми "Забезпечення прав дитини – це внутрішня справа держави");
– формат парламентських дебатів (зокрема, з теми "Запровадження омбудсману з прав дітей:
проблеми та перспективи");
– дебати громадського форуму (зокрема, з теми "Гарантія рівного доступу дитини до безоплатної
юридичної допомоги");
– формат колективних дебатів – конференція "модель парламенту" (зокрема, з теми "Роль Верховної
ради України у проведенні державної політики щодо охорони дитинства").
Використання такої інтерактивної освітньої технології "дебати" при навчанні прав дитини є виключно
важливою задля формування у студентської молоді комунікативної і дискусійної культури, оволодіння
правовими знаннями щодо стратегії і тактики лобіювання законних інтересів дитини навичками
аргументації, вміннями слухати опонента, аналізувати думку співрозмовника, задавати питання,
формулювати відповіді на поставлені запитання, вести дискусію в дусі поваги до прав людини, людської
гідності, толерантності, дотримуючись мовних та етичних правил. Дебати не просто навчають, а
розвивають особистість, вчать вчитися і вдосконалюватися [5].
У творчому досвіді викладання навчального нормативного курсу "Правовий захист дитинства" досить
широко використано таку основну ідею: інтелектуальні ініціативи студентів у соціально-правовій сфері
регіону мають стати провідним критерієм сформованості правової компетентності фахівця. Втіленню цієї
ідеї, зокрема в контексті розробки місцевих нормативно-правових актів (наприклад, Програми правової
освіти населення, Плану заходів щодо удосконалення системи охорони дитинства, Програми реалізації
Конвенції ООН про права дитини), слугувало занурення студентів спільно з депутатами міської ради,
фахівцями управління юстиції, правозахисних організацій у проектну діяльність. При цьому нами
враховувався доробок тих науковців, які осмислюють проектну діяльність як навчальну технологію
(І. Іонова, М. Кларин, І. Підласий, Є. Полат). Ми виходили з розуміння, що важливим є не лише рівень
сформованості у певного студента мотивів вибору теми проекту, а й своєрідність вияву усіх складових
цієї проектної діяльності. До того ж при розробці регіональних проектів особлива увага приділялась
найбільш перспективним юридичним ідеям.
Вивчення й узагальнення досвіду викладання у вищій школі навчальних дисциплін правознавчого
циклу дає підстави вважати, що у майбутніх фахівців не сформовано тезаурус юридичних термінів, що
знижує їх правову компетентність. Це спостерігається навіть у випадках дуже сумлінної й наполегливої
роботи студентів зі спеціальною літературою нормативно-правового характеру. Ось чому, у процесі
викладання курсу "Правовий захист дитинства" принципово важливо враховувати навчально-методичні
орієнтири Дитячого фонду ООН відносно розв’язання проблеми забезпечення прав та викорінення
насильства щодо дітей і де містяться рекомендації, що мають на меті поетапну роботу над засвоєнням
студентами правових понять.
Зазначимо, що при всьому різномаїтті інтерактивних методик є всі підстави стверджувати, що їх
"загальним знаменником" виступає обмін думками учасників навчально-виховного процесу. А це
дозволяє, з одноко боку, посилити суто "раціональну частину" цих методик через збагачений потенціал
до засвоєння студентами значного обсягу правової інформації в обмежений час, а з
іншого – природним чином здійснювати емоційно-образне сприйняття цієї інформації. Не менш
суттєвим, як нам видається, є досить активновживаний у інтерактивних методиках викладання правових
дисциплін ігровий елемент. Як зазначає у цьому зв’язку Г. Селевко, саме він у освітньому процесі
виконує специфічні функції, з-поміж яких доцільно виділити такі: комунікативна, розважальна,
діагностична, функція активізації інтересу до збагачення правових знань, соціалізації, корекції,
самореалізації, створення "ситуації успіху". Існує думка (Н. Трошина), що варто взяти до уваги ще одну
найспецифічну функцію ігрового елементу інтерактивної методики – ігротерапевтичну, яка досить
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плідно сприяє подоланню труднощів, що виникають у майбутнього фахівця у зв’язку з нестачею досвіду
соціально-правової діяльності.
Відтак, професійна компетентність фахівця у актуальних соціально-правових питаннях охорони
дитинства, законодавчого забезпечення прав дитини, ефективних механізмів захисту прав та законних
інтересів дітей у різних соціальних інституціях, лобіювання прав дитини, по суті виступає стрижневою у
цілісній професійній культурі фахівця. Компетентністне здійснення фахівцем соціально-правової
діяльності є інтегральним параметром її продуктивності, а з огляду на сучасні умови розвитку
вітчизняної соціальної сфери – найбільш пріоритетною. Означене набуває особливої значущості,
оскільки йдеться про динамізм поступу України до правової держави – вагомого фактору стимулювання
процесу набуття особистістю фахівця правової компетентності. Водночас не менш суттєвим у
зазначеному контексті видається й інноваційний погляд фахівця на правовий захист дитинства.
Англомовні джерела визначають інновацію як нововведення. Довідкова література доводить, що
інновації можуть з’являтися або внаслідок внутрішніх процесів розвитку соціально-педагогічної
дійсності, або можуть бути зв’язані із зовнішніми впливами. Щодо останнього, то варто розрізняти дві
форми інновацій – запозичення й стимульована трансформація. Нам видається доцільною (з огляду на
предмет дослідницької уваги, його змістове навантаження) центрація інтересу саме до феномену
"стимульована трансформація", тобто до спонукання (збудження) процесів створення, сприйняття,
оцінки, засвоєння й застосування новацій у діяльності фахівця.
Права дитини, її правосвідомість, правова поведінка, правова активність складають зміст формуючого
впливу фахівця. Цілком зрозуміло наскільки важливим є високий рівень правової культури особистості
фахівця. Творчий досвід роботи у вищій школі переконливо доводить, що у такому форматі мають
викладатися студентам нормативні навчальні дисципліни правового циклу.
Перспективи подальшого наукового пошуку ми пов’язуємо із дослідженням педагогічно доцільного
впровадження у процес правової освіти студентів інформаційних технологій.
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Кичук Я. В. Преподавание в высшей школе нормативных правовых дисциплин:
особенность интерактивных технологий.
В статье рассмотрены особенности интерактивных технологий и доказываются преимущества
определенных подходов при преподавании в высшей школе нормативных правовых дисциплин. Выявлены
особенности проведения занятий с курса "Правовая защита детства" в виде тренингов, экспрессдебатов, использования кейс-технологий.
Kichuk I. V. Normative Legal Disciplines Teaching in the Higher School:
the Peculiarities of Interactive Technologies.
The article deals with the peculiarities of interactive technologies and proves the advantages of definite attitudes
to the normative legal disciplines teaching in the higher school. The peculiarities of the conducting studies
within the course "Childhood Legal Defense" in the form of practical courses, express-debates and the use of
case technologies are discovered.
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ТА ПРОФЕСІОГРАФІЧНИЙ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ
ПРОФЕСІОГРАМИ МАГІСТРА ОСВІТИ
У статті аналізуються професіографічний і компетентнісний підходи до побудови професіограми –
моделі магістра освіти. Подається авторський погляд на взаємозв’язок та ієрархію понять
"компетенція", "компетентність", "готовність до педагогічної діяльності", "майстерність" та
"професіналізм педагога". Визначаються компоненти професіграми магістра освіти, компетентності
та компетенції необхідні випускникові магістратури.
Відповідно до вимог Болонської конвенції Україна переходить до двоциклового навчання
(бакалаврат, магістратура). Одним із положень Болонської конвенції є забезпечення якісної освіти.
У реальній педагогічній дійсності, на практиці, якість випускника магістратури, спеціаліста,
бакалавра визначається шляхом суб’єктивної оцінки, шляхом порівняння, опосередковано. Об’єктивних
критеріїв практично не існує.
Загальновідомо, що умовою наукової організації педагогічної праці є чітке уявлення про об’єкт, його
вихідні можливості і кінцевий результат – продукт діяльності. Кожному викладачу необхідний орієнтир
(проект вимог), що можна поставити перед майбутнім педагогом, випускником магістратури.
Якість, як філософська категорія, являє собою сукупність усіх суттєвих, відносно стійких
властивостей і характеристик об’єкта або предмету. Відсутність будь-якої, навіть, однієї властивості
свідчить про відсутність якості.
Наявність певної властивості особистості можна дослідити у певних ситуаціях. При дотриманні
визначених дослідником умов можна визначити рівень її розвитку. Кількісну характеристику
властивості, що входить у склад якості, прийнято називати показником якості [1: 24].
Визначити точно і однозначно якість певної властивості або загалом якість підготовки спеціаліста
важко, але правомірно, спираючись на досягнутий рівень розвитку наук про людину. В оцінці якості
підготовки випускника університету, зокрема фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр освіти",
можна застосувати професіографічний підхід.
Професіографія, взагалі, і професіографія у педагогічній праці справа не нова.
У кінці 20-х на початку 30 років минулого століття у СРСР вона розвивалася досить інтенсивно,
головним чином, у руслі психології та психотехніки (Н. Д. Левітов, Г. С. Прозоров, М. П. Соколов,
Т. К. Чугуєв). Професіографічне вивчення педагогічної діяльності почало відроджуватися у 70-80-ті роки
ХХ століття (Ф. М. Гоноболін, Н. В. Кузьміна, Р. Й. Маттельман, А. І. Щербаков, В. О. Сластьонін та ін.).
У наш час професіографічний підхід використовували дослідники О. А. Дубасенюк, М. І. Дяченко,
Л. А. Кандибович, О. Г. Мороз та ін.
Метою цієї статті є аналіз професіографічного та компетентнісного підходів до побудови
професіограми освіти, визначення взаємозв’язку та ієрархії понять компетенція, компетентність,
готовність, майстерність, професіоналізм педагога, визначення компонентів професіограми магістра
освіти.
Професіограма моделює передбачений результат, який існує ідеально, але має бути отриманий після
певного терміну навчання і виховання студента у вищому навчальному закладі. Як система вимог до
спеціаліста, вона надає можливість передбачити конкретні шляхи, засоби, операції, критерії професійної
підготовки студентів, а також удосконалювати програму формування особистості майбутнього
учителя [1: 26].
Отже, на основі професіограми вчителя можливо і доцільно складати модель – професіограму
випускника бакалаврату, магістратури.
В основу професіграми – моделі випускника магістратури нами покладено: дослідження
В. О. Сластьоніна, Н. В. Кузьміної, О. Г. Мороза щодо професіограми вчителя; зарубіжний досвід
підготовки магістрів; нормативні документи (Закон України "Про вищу освіту" (2002 р.), Закон України
"Про освіту" (1996 р.), "Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні освіти" (1998 р.), "Концепція
педагогічної освіти" (1996 р.); специфіка діяльності фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр".
В останніх документах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України основним підходом до
підготовки фахівців визнано компетентнісний.
Уважають, що компетентнісний підхід значно ефективніший при порівнянні різних академічних ступенів,
програм академічного і професійного спрямування, визначенні нових академічних ступенів і оновленні вже
© Вітвицька С.С., 2011
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дидактична;
мовленнєва;
процесуальна;
дослідницькопошукова

Методична

компетенції:

Життєва
Фахова

інноваційна;
інформаційна;
операційнопошукова;
контрольнооцінна;
організаторська;
технологічна

адаптивна;
деонтологічна;
життєтворча
компетенції:

інформаційна;
операційнодіяльнісна;
регулятивнокорегуюча;
контрольноспонукаюча
компетенції:

Соціальна

компетенції:

компетенції:

КОМПЕТЕНТНІСТЬ

інформаційна;
комунікативна;
перцептивна

Педагогічна

компетенції:

Психологічна

існуючих, оскільки це легше робити шляхом зіставлення результатів навчання, а не змісту навчальних планів, а
також кількості кредитів і тривалості навчання [2: 247].
Для того, щоб створити модель-професіограму на основі компетентнісного підходу нам потрібно
встановити певну ієрархію та взаємозв’язок понять "компетенція", "компетентність", "готовність",
"майстерність", "професіоналізм". На нашу думку, стосовно педагога, вона має такий вигляд:
компетенція → компетентність → готовність → майстерність → професіоналізм (див. рис. 1).

моральна;
правова;
загальнокультурна;
світоглядна;
комунікативна

Рис.1. Взаємозв’язок понять "компетенція", "компетентність", "готовність", "майстерність",
"професіоналізм". Компетентності та компетенції, якими має володіти випускник магістратури.
Компетентнісний підхід – це орієнтація на єдині вимоги до освітніх стандартів у Європі. Якщо
донедавна поняття "компетентність" і "компетенція" у вітчизняній педагогіці іноді вживалися як
синоніми, то на сьогодні зміст цих понять розмежовано.
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Компетенція (від лат. competentia – належність до права) – 1) коло повноважень, наданих законом,
статутом чи іншим актом конкретному органові чи посадовій особі; 2) знання й досвід у тій чи
іншій галузі; добра обізнаність із чим-небудь; коло повноважень якої-небудь організації, установи або
особи [3: 560].
Компетенцію можна розглядати одночасно в трьох аспектах: 1) як коло питань, в яких особа повинна
бути обізнана; коло повноважень, делегованих суб'єкту (посадовцю, органу управління, групі і тощо);
2) як досвід, інформаційний ресурс, знання з певної предметної галузі, якими володіє суб'єкт;
3) соціально задана вимога підготувати особу для певної сфери діяльності.
У науково-педагогічній літературі можна виділити дві протилежні думки щодо провідної категорії
компетентнісного підходу.
Як свідчить категоріальний аналіз, "компетенція" є похідним поняттям від "компетентності" і означає
сферу застосування знань, умінь і навичок людини, а "компетентність" – семантично первинна категорія,
яка представляє їх інтеріоризовану (трансформовану в особистісний досвід) сукупність, систему, деякий
"багаж" знань людини. Тому, "компетентна" у своїй справі людина означає "той, хто є визнаним знавцем
у будь-якому питанні".
Поняття компетенції, на думку Н. М. Бібік, є поняттям вужчим за обсягом від "компетентності" і
похідним від нього. Компетенція є соціально-закріпленим освітнім результатом реалізації
компетентностей [4: 45-50].
Ми поділяємо погляди учених (Н. В. Кузьміна, О. Е. Ломакіна), які розглядають "компетенцію" як
базу, основу для подальшого формування і розвитку компетентності.
Отже, "компетенція" – поняття вужче, ніж поняття "компетентність" і ключові компетентності мають
містити у собі низку компетенцій. Поняття "компетентність" можна тлумачити як сумативне від поняття
"компетенція". Таким чином, якщо говорити про педагогічну компетентність загалом, то для виокремлення її
компонентів, на нашу думку, краще вживати поняття "компетенції".
Українські вчені по-різному тлумачать поняття "компетентності". Найбільшого поширення набуло
визначення компетентності як "сукупності знань і умінь, необхідних для ефективної професійної
діяльності: вміння аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності, використовувати
інформацію".
Отже, аналіз праць (О. І. Пометун, О. Я. Савченко, О. В. Овчарук), сучасних досліджень дозволяє
розглядати "компетентність" стосовно характеристики рівня професіоналізму особистості педагога і
визначити її як специфічну здатність особистості до продуктивної діяльності у конкретній предметній
галузі, яка включає вузько спеціалізовані знання, уміння і навички, досвід їх використання у реальному
житті, відповідальне ставлення до виконання виробничих функцій.
Наповнення переліку компетентностей, які відповідали б особливостям системи освіти та ринку праці
України – надзвичайно важливе й складне завдання, як і для більшості країн-учасниць Болонського
процесу. Причому цей набір, як показали результати досліджень у межах європейської програми Тьюнінг
"Настроювання освітніх структур в Європі" може і суттєво відрізнятися за його розумінням з боку
студентів, викладачів і роботодавців, оскільки кожна з цих груп має свої цільові інтереси [2: 244].
Для полегшення добору ключових компетентностей варто забезпечити формування й урізноманітнення
програм (функціональних спеціалізацій) підготовки магістра, особливо за умови прийняття
нового Закону України "Про вищу освіту", де освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
виключається [2: 245].
Значна кількість робіт вітчизняних і зарубіжних учених у галузі психології та педагогіки
присвячена проблемі професійної компетентності вчителя (Ю. С. Алферов, С. В. Бондар,
Н. В. Глинянюк, А. К. Маркова, Н. А. Разіна, Н. В. Кузьміна, Є. М. Павлютенков, С. П. Тищенко,
К. В. Шапошников та ін.).
Так, Н. В. Кузьміна вводить поняття "професійно-педагогічна компетентність" як сукупність умінь
педагога – суб’єкта педагогічного впливу, який вміє особливим чином структурувати наукове й
практичне знання з метою кращого вирішення педагогічних завдань. Виходячи з цього, складовими
професійної компетентності є: спеціальна складова щодо сфери предмета, який викладається; методична
складова щодо способів формування, знань, умінь, навичок та ставлень учнів; соціально-психологічна
складова щодо процесів спілкування; диференціально-психологічна складова щодо мотивів та здібностей
учнів; аутопсихологічна складова щодо здобутків і недоліків власної діяльності й особистості.
Зрозуміло, що в умовах ринку, коли зменшуються асигнування на освіту, коли молодь стає
практичною і вимагає більш раціонального використання часу на підготовку до професійної діяльності,
головним результатом діяльності вищого навчального закладу має бути компетентний фахівець. Така
вимога цілком правомірна для професій людина-техніка, людина-знакові системи, але не для професії
вчителя, оскільки у педагогічній діяльності провідне значення мають людські якості, характер, ерудиція і
тому, мова має йти про готовність до педагогічної діяльності. Це поняття є незапозиченим,
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а вітчизняним. Воно відображає постійний потяг до духовності, який характерний для слов’янських
народів.
Готовий, готов – який зробив необхідне приготування, підготувався до чого-небудь, який уже
склався, набув досвіду, досяг високої майстерності [3: 257].
Це активно-дієвий стан особистості, складна її якість, система інтегрованих властивостей. Така
готовність регулює діяльність, забезпечує її ефективність.
Готовність до інноваційної педагогічної діяльності – особливий особистісний стан, який передбачає
наявність у педагога мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної діяльності, володіння
ефективними способами і засобами досягнення педагогічних цілей, здатності до творчості, до рефлексії
[5: 277].
Ми поділяємо погляди І. М. Дичківської, що професійна готовність є закономірним результатом
спеціальної підготовки, самовизначення, освіти й самоосвіти, виховання й самовиховання, що готовність
до інноваційної діяльності є одним із компонентів професійної педагогічної готовності. Але ми
розглядаємо готовність до педагогічної діяльності не як "особливий особистісний стан", а як складне
динамічне утворення, що є результатом самовизначення, спеціальної професійної підготовки, освіти і
самоосвіти, виховання і самовиховання.
Ми погоджуємося з тими авторами, які визначають готовність як складне структурне утворення,
систему професійно значимих якостей, мотивів, умінь (К. М. Дурай-Новакова, І. А. Колеснікова й ін.).
Готовність до педагогічної діяльності містить у собі різного роду установки та усвідомлення
педагогічного завдання, моделі ймовірної поведінки, визначення спеціальних способів діяльності, оцінку
власних можливостей у співвідношенні з майбутніми труднощами й необхідністю досягнення певного
результату.
На нашу думку, випускник магістратури повинен мати особистісну готовність, яка полягає в
усвідомленні практичної цінності інновацій у системі освіти, наявності інноваційної педагогічної позиції,
психологічну, морально-правову готовність. Щодо взаємозв’язку понять "готоність" і "педагогічна
майстерність", то у працях академіка І. А. Зязюна майстерність визначається як комплекс якостей і
властивостей особистості, що забезпечує високий рівень самоорганізації професійної діяльності педагога
на рефлексивній основі. Її складовими є гуманістичне спрямування, теоретичні знання, педагогічні
здібності, педагогічна техніка.
У Великому тлумачному словнику сучасної української мови визначено, що "майстерний", який
досконало знає свою справу; умілий, досвідчений, який усе вміє робити. "Майстерність" – властивість за
значенням майстерний; умілість, вправність. Висока якість виконаної роботи; досконалість [3: 637].
Зрозуміло, що майстерність пов’язана з тривалим практичним досвідом і вона приходить з часом.
Професіонал – той, хто зробив яке-небудь заняття предметом своєї постійної діяльності, своєю
професією (добрий фахівець, знавець своєї справи). Професіоналізм – оволодіння основами та глибинами
якої-небудь професії [3: 1177].
Аналіз наукових джерел дає можливість виокремити декілька підходів до тлумачення цього
феномену.
Перший підхід ґрунтується на діяльнісній основі, коли поняття "професіоналізм" трактується як
якісна характеристика суб’єкта діяльності – представника певної професії, та визначається мірою
володіння ним сучасним змістом і сучасними засобами вирішення професійних завдань продуктивними
способами їх здійснення (Н. В. Кузьміна).
Термін "професіоналізм" у такому розумінні використовується для позначення великої сукупності
елементів, які відображають високу продуктивність професійної діяльності особистості (А. К. Маркова;
Н. Я. Ніконова та ін.). У такому тлумаченні професіоналізму чітко простежується орієнтація на
діяльнісні аспекти феномена, а його сутність пов'язується з вищими рівнями досконалості діяльності,
мистецтвом й майстерністю. Таким чином, з цієї позиції професіоналізм має свою кінцеву форму, свій
вищий рівень, який відзначається найвищою і стабільною продуктивністю, найвищим рівнем
кваліфікації фахівця, оптимальною інтенсивністю і напруженістю праці.
У той же час необхідно підкреслити, що професіоналізм необхідно розглядати як багаторівневу
систему, яка має не тільки зовнішні, але і складні різноманітні внутрішні, психічні функції.
Професіоналізм особистості має розглядатися не лише як високий рівень знань, вмінь та досягнених
результатів людини в певній галузі професійної діяльності, але й як певна система організації свідомості,
психіки людини (Є. А. Клімов).
Отже, з розвитком індивідуально-орієнтованих методологічних підходів зростає увага дослідників до
особистісних аспектів професіоналізму, оскільки професійні досягнення людини зумовлюються не лише
досконалою системою вмінь і навичок, а й розвитком особистісних і професійних якостей. Таким чином,
виникає другий, особистісний підхід до розуміння сутності професіоналізму.
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На думку Є. І . Рогова, професіоналізм є сукупністю психофізіологічних, психічних і особистісних
змін, які відбуваються в людині під час оволодіння і тривалого виконання діяльності, що забезпечують
якісно новий, більш ефективний рівень вирішення складних професійних завдань в особливих умовах.
Третій підхід до визначення сутності феномену професіоналізму виявляється у поєднанні діяльнісних,
особистісних засад, коли професіоналізм розглядається в діалектичній єдності проявів діяльнісного й
особистісного та відповідно визначається поняттями професіоналізму діяльності і професіоналізму
особистості (А. О. Деркач).
На нашу думку, професіоналізм виступає в якості інтегральної характеристики людини –
професіонала (як суб’єкта діяльності та індивідуальності), що проявляється в діяльності та спілкуванні, у
досягненні ним високих виробничих показників, в особливостях його професійної мотивації, системі
його устремлінь ціннісних орієнтаціях, значущості праці для фахівця як смислу життя.
Особливої уваги набуває проблема визначення загальних критеріїв – показників рівня
професіоналізму людини. Зазвичай, більшість науковців (Є. А. Клімов, Є. М. Павлютенков та ін.)
визначають дві групи показників професіоналізму щодо особистості: зовнішні (об'єктивні) та внутрішні
(суб'єктивні).
До зовнішніх показників професіоналізму, передусім, належить професійна продуктивність
особистості. Найважливішою складовою професійної продуктивності фахівця є ефективність його
професійної діяльності як єдність економічної, соціальної, психологічної та "клієнтоцентрованої"
ефективностей.
До внутрішніх показників професіоналізму можна віднести декілька інтегративних показників. Поперше, професійну ідентичність як особистісну значимість для людини професії та професійної
діяльності в якості засобу задоволення власних потреб і розвитку свого індивідуального ресурсу.
Професійна ідентичність особистості оцінюється на основі таких суб'єктивних показників як
задоволеність працею, професією, кар'єрою, своїм професійним "Я". Механізмом розвитку професійної
ідентичності особистості є гармонійність співвідношення інтеріоризованих моделей професії та
професійної діяльності з професійною Я-концепцією.
Професійна Я-концепція, в свою чергу, включає уявлення фахівця про себе як члена професійного
співтовариства, носія професійної культури, про систему професійних якостей, необхідних
професіоналу, а також систему ставлень людини до професійних цінностей.
Професійна ідентичність потребує прийняття особистістю певних ідей, правил поведінки, цінностей,
прийнятих членами професійного співтовариства. При відсутності професійної ідентичності
розвивається професійний маргіналізм, суттєвою ознакою якого є, як свідчить О. П. Єрмолаєва,
наступне: при зовнішній формальній причетності до професії внутрішня неприналежність до професійної
етики та цінностей як в сфері ідентичності самосвідомості (самоототожнення із відповідальністю,
посадовими обов'язками і мораллю), так і в сфері реальної поведінки (дії не в межах професійних
функцій та етики, а під впливом інших мотивів та цілей).
По-друге, внутрішнім критерієм професіоналізму є ступінь професійної зрілості, що свідчить про
вміння людини співвідносити свої можливості та потреби із професійними вимогами, які висуває
професійна діяльність. До професійної зрілості особистості більшість науковців відносять професійну
самооцінку, рівень домагань, здатність до саморегуляції та ін. При цьому в структурі професійної
самооцінки виділяють операційно-діяльнісний та особистісний аспекти. Перший з них пов'язаний з
оцінкою себе як суб’єкта діяльності й виражається в самооцінці рівня професійної вмілості
(сформованості професійних вмінь та навичок) та рівня професійної ерудиції (системи професійних
знань). Другий аспект виражається в оцінці власних професійних якостей у співвідношенні з ідеалом
("Я-ідеальне") професійної Я-концепції.
Таким чином, структура професіоналізму як особливої системи, визначається сукупністю стійких
зв'язків між відносно незалежними елементами, що її створюють: підсистемою професійної
продуктивності, підсистемою професійної ідентичності та підсистемою професійної зрілості.
Отже, ретроспективний теоретичний аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури, результатів
досліджень та педагогічної практики дає можливість визначити професіоналізм як інтегроване,
динамічне, складне утворення, що передбачає високий рівень продуктивності праці, і є результатом
інтенсивної довготривалої педагогічної діяльності. У структурі педагогічного професіаналізу можна
виділити три складових: професіоналізм знань, професіоналізм спілкування, професіоналізм
самовдосконалення.
Професіоналізм знань є основою, підґрунтям формування професіоналізму загалом. Важливими
особливостями професіоналізму знань є: комплексність, тобто здатність викладача синтезувати
інформацію з різних галузей науки у процесі викладання певного закону, тенденції; особистісна
забарвленість, тобто знання, "пропущені" через власну позицію; формування знань одночасно на різних
рівнях (теоретичному, методичному, технологічному).
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Професіоналізм спілкування – це готовність і уміння використовувати системні знання у взаємодії зі
студентами. Йдеться про те, що виховують студентів не тільки знання, але й сама особистість викладача.
На нашу думку, професійно-педагогічне спілкування – це система прийомів органічної соціальнопсихологічної взаємодії педагога і вихованців, змістом якої є обмін інформацією, пізнання один одного,
організація діяльності і стимулювання діяльності вихованців, організація і корекція взаємин у колективі
вихованців, обмін ролями, співпереживання і створення умов для самоствердження особистості
вихованця. Педагогічне спілкування – особливий вид творчості [6: 88].
Щодо професіоналізму самовдосконалення, то варто згадати слова К. Д. Ушинського про "дитячість
душі" як основу продуктивної діяльності. "Вічно нестаріюча дитячість душі, – пише він, – є глибинною
основою дійсного самовиховання людини" [7: 19].
Отже, професіоналізм знань, професіоналізм спілкування, професіоналізм самовдосконалення
забезпечують розвиток цілісної системи – професіоналізму діяльності педагога. У педагогічній
діяльності ці структурні елементи взаємопов’язані і взаємозумовлені. Відсутність одного з них у
діяльності викладача вищого навчального закладу свідчить про несформованість педагогічного
професіоналізму.
Таким чином, у тлумаченні понять "компетенція", "компетентність", "готовність", "майстерність",
"професіоналізм" можна простежити взаємозв’язок, взаємозалежність, поступове нарощування та розширення
знань, умінь, навичок, збагачення ерудиції, удосконалення якостей та властивосей особистості.
Завданням вищого навчального закладу у підготовці магістрів є забезпечення готовності до
педагогічної діяльності і формування творчого потенціалу для продуктивної педагогічності, зростання
майстерності і професіоналізму.
Методологічним питанням розробки моделі спеціаліста присвячені роботи Є. О. Смірнової
(діяльнісний підхід), Є. О. Клімова (суб’єктний підхід), Т. В. Іванової (професіографічний, системний,
діяльнісний і суб’єктний підхід), Г. В. Суходольського (професіографічний, особистісний підхід),
О. А. Дубасенюк, Н. Ф. Тализіна (задачний підхід), В. Д. Шадрикова (системний підхід).
Є. О. Смірнова дає обґрунтування важливості емпіричного підходу у формуванні моделі спеціаліста.
Побудова моделі, на думку автора, передбачає встановлення: а) функціональної сутності спеціаліста;
б) широти його професійного профілю; в) професіографічних характеристик; г) експертних оцінок і
прогнозів розвитку цієї діяльності на найближчу і віддалену експертизу і схеми навчальних дисциплін з
урахуванням їх обсягу й змісту.
Отже, аналіз наукових досліджень, особистий тривалий досвід роботи у ВНЗ, результати
дослідницької діяльності дали нам можливість створити професіограму – модель магістра освіти,
випускника магістратури.
В основу побудови професіограми магістра освіти нами покладено компетентнісний підхід, який
передбачає визначену нами ієрархію понять, їх взаємозв’язків.
Розроблена професігграма магістра освіти включає цільовий компонент – спрямованість, що має
своїми складниками гуманістичну спрямованість (громадянська; відповідальність і громадянський
обов’язок; толерантність; планетарне мислення; потреба працювати з людьми); професійно-педагогічну
спрямованість (професійна гідність; професійна відповідальність; захопленість професією;
цілеспрямованість; любов до дітей; професійна спостережливість; доброзичлива вимогливість;
професійна працездатність; саморегуляція; гумор; об’єктивність та принциповість); пізнавальну
спрямованість (наукова ерудиція; духовні і пізнавальні потреби; інтелектуальна активність). До базового
компонента належать педагогічні здібності (гностичні; конструктивні; проективні; організаторські;
комунікативні; інтелектуальні; експресивні; сугестивні; творчі); когнітивний, операційно-діяльнісний
компонент містить компетентності, складовими яких є компетенції. До основних компетентностей,
якими має володіти випускник магістратури ми відносимо: психологічну (інформаційно-педагогічна;
комунікативна; перцептивна); педагогічну (інноваційна; інформаційно-педагогічна; операційнопошукова; креативна; контрольно-оцінна; організаторська; технологічна); фахову (інформаційно-предметна;
операційно-діяльнісна; регулятивно-корегуюча; контрольно-спонукальна); методичну (дидактична;
мовленнєва; процесуальна; дослідницько-пошукова); соціальну (моральна; правова; загально-культурна;
світоглядна; комунікативна); життєву (адаптивна; деонтологічна; життєтворча). Результатом
педагогічної підготовки магістра має бути готовність, яка передбачає сформовану педагогічну
спрямованість, розвинені педагогічні здібності, володіння компетентностями та компетенціями.
Готовність магістра освіти до педагогічної діяльності ми розглядаємо як складне, багатокомпонентне
утворення, що має динамічну структуру і включає професійно-педагогічну спрямованість, наявність
педагогічних здібностей, систему наукових знань, умінь та навичок, компетентностей і компетенцій,
оволодіння якими дозволяє випускнику магістратури здійснювати продуктивну педагогічну діяльність.
Оскільки "Закон про вищу освіту" (2002 р.) визначає кваліфікацію "магістр" як повну вищу освіту
особи, здатної до діяльності інноваційного характеру, то зрозуміло, що стрижнем у підготовці магістрів
має бути підготовка до інноваційної педагогічної діяльності.
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С. С. Витвицкая. Компетентностный и профессиографический подходы к построению
профессограммы магистра образования.
В статье анализируются профессиографичный и компетентностный подходы к созданию
профессиограммы как модели образования; подается авторская точка зрения на взаимосвязь и
ииерархию понятий "компетенция", "компетентность", "готовность магистра образования",
"мастерство" и "профессионализм педагога"; определяються компоненты профессиограммы магистра
образования.
S. S. Vitvytska. The Competence-Based and Professional Approaches for Master's Degree Professiogram
Construction.
The article examines professional and competence-based approaches for professiogram construction as an
educational model. The author expresses her opinion regarding the interrelation and hierarchy of the notions
"competence", "professional integrity", "master's readiness", " mastership", "teacher's professionalism". The
components of the professiogram for master's degree are determined.
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СТАРОВИННІ ІСТОРИЧНІ ЗАДАЧІ З ТЕОРІЇ ЧИСЕЛ
ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Історія математики розглядається як дієвий засіб у підготовці майбутніх учителів до здійснення
ефективної професійної діяльності. Серед різних форм використання історії математики вибрано
історичні задачі. Це задачі з давніх історичних джерел, створені відомими математиками.
Запропоновано систему старовинних історичних задач до курсу "Теорія чисел". Подано різні способи їх
розв’язань.
Сучасна математична освіта йде шляхом створення умов для виявлення і розвитку особистісних
якостей. Тому професіоналізм діяльності педагога є важливою умовою навчання математики. Значний
внесок у розв’язання проблеми професійно-педагогічної діяльності зробили провідні методисти,
педагоги і психологи: А. М. Алексюк, Г. П. Бевз, М. І. Бурда, О. С. Дубинчук, М. І. Жалдак,
М. В. Метельський, В. О. Сластьонін, З. І. Слєпкань, Р. С. Черкасов, М. І. Шкіль.
Система освіти в університеті має забезпечити кожного студента необхідними передумовами для
здійснення ефективної професійної діяльності. Однією з умов успішного навчання математики є
активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів та розвиток їх пізнавальних можливостей,
стимулювання й підвищення інтересу до навчання. Навчально-пізнавальну діяльність, аспекти її
стимулювання та мотивації досліджують у своїх роботах: Ю. К. Бабанський, М. О. Данилов,
О. Я. Савченко, М. М. Скаткін, І. Ф. Харламов, Г. І. Щукіна та інші.
Дієвим засобом активізації навчально-пізнавальної діяльності має стати історія математики. Однією з
різних форм використання історії математики в процесі навчання вищої математики є розв’язування
історичних задач. Це задачі з давніх історичних пам'яток, задачі, створені відомими математиками або
іншими історичними постатями, задачі з давніх підручників і трактатів, журналів та інших друкованих
джерел [1: 132].
Історичні задачі можна пропонувати як на лекціях, так і на практичних заняттях з різною метою.
Перед викладанням нової теми – з метою мотивації та підвищення інтересу до її вивчення, в процесі
вивчення теми – як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Окрім цього, в
результаті розв’язування таких задач буде набуватися досвід, який можна використовувати в подальшій
професійній діяльності.
Мета статті: розглянути систему старовинних історичних задач з теорії чисел. Аналіз навчальної
програми з курсу "Теорія чисел" показує, що багато тем будуть сприйматися студентами з більшим
інтересом, якщо в процесі їх вивчення використовувати історичний матеріал, зокрема розв’язувати
історичні задачі. Історичні задачі доцільно пропонувати під час вивчення основних тем програмного
матеріалу.
Тема: Подільність чисел, ділення з остачею. НСД, НСК.
1) Задача Абу Алі Ібн-сіна (Авіцени) (бл. 980 – 18.06.1037) [2: 204].
а) Якщо при діленні числа на 9 дістанемо в остачі 1 або 8, то при діленні квадрата цього числа на 9
дістанемо в остачі 1 [3: 93].
Доведення. Якщо n = 9k + 1 , то n 2 = 81k 2 + 18k + 1 = 9 9k 2 + 2k + 1 , якщо n = 9k + 8 , то

(

(

)

)

n = 81k + 144k + 64 = 9 9k + 16k + 7 + 1 .
б) Якщо при діленні числа на 9 дістанемо в остачі 2 або 7, то при діленні квадрата цього числа на 9
одержимо в остачі 4.
Доведення. Якщо n = 9k + 2 , то n 2 = 81k 2 + 36k + 4 = 9 9k 2 + 4k + 4 , якщо n = 9k + 7 , то
2

2

(

2

)

(

)

(

)

n = 81k + 126k + 49 = 81k + 126k + 45 + 4 = 9 9k + 14k + 5 + 4 .
в) Якщо при діленні числа на 9 в остачі дістанемо 1, 4 або 7, то його куб при діленні на 9 дає
в остачі 1.
2

2

2

2
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(

)

Доведення. Якщо n = 9k + 1 , то n 3 = 9 3 k 3 + 3 ⋅ 9 2 k 2 + 3 ⋅ 9k + 1 = 9 81k 3 + 27 k 2 + 3k + 1 , якщо n = 9k + 4 ,
то

(

)

n = 9 k + 3 ⋅ 9 k ⋅ 4 + 3 ⋅ 9k ⋅ 4 + 4 = 9 81k + 108k + 48k + 7 + 1 ,
3

3 3

2

2

2

3

(

3

2

)

якщо

n = 9k + 7 ,

то

n = 9 k + 3 ⋅ 9 k ⋅ 7 + 3 ⋅ 9k ⋅ 7 + 7 = 9 81k + 189k + 147k + 38 + 1 .
2) Задача з давньокитайського трактату "Математика в дев'яти книгах" (ІІ ст. до н.е.) [4: 516].
49
Є
. Запитується, скільки вийде, якщо скоротити.
91
Укладач трактату рекомендує: "Те, що можна розділити навпіл, розділи. Якщо не можеш, то встанови
кількість чисельника і знаменника, від більшого відніми менше, продовжуй взаємно зменшувати доти,
поки не вийдуть рівні (числа); на це рівне число і скороти".
У правилі скорочення дробу дано давньокитайський варіант алгоритму Евкліда для визначення
найбільшого спільного дільника двох чисел. 91 − 49 = 42 , 49 − 42 = 7 , 42 − 7 = 35 , 35 − 7 = 28 ,
28 − 7 = 21 , 21 − 7 = 14 , 14 − 7 = 7 , 7 − 7 = 0. Найбільший спільний дільник дорівнює 7.
3

3 3

2

2

2

3

3

2

Відповідь: 49 = 7 .
91

13

3) Задача Метродора (IV ст.) (у перекладі Івана Франка) [3: 65].
Метродор увійшов в історію математики як автор цікавих задач, які входили в рукописні збірники і в
свій час були дуже поширені. Про життя Метродора нічого не відомо [5: 114].
Тиран острова Самос Полікрат запитав у Піфагора, скільки в того учнів. Піфагор відповів:
Лиш моє у душах своїх,
"Радо скажу, Полікрате.
Бачиш, учнів половина
Знай, ховаючи навчання.
Математику зглубляє,
Ще додай до них три жінки,
А натомість четвертина
Що встають не дуже рано, –
На безсмертную природу
Серед них найвизначніша
Свої досліди звертає:
Моя любая Теано.
Сьома часть ніщо не робить,
Ось і всі, яких по змозі
Лиш заховує мовчання,
Я по мудрості доводжу."
Скільки учнів було в школі Піфагора?
Розв’язання автора: НСК (2, 4, 7) = 28.
x x x
14 x + 7 x + 4 x
25 x
Сучасний спосіб: + + + 3 = x ,
+ 3 = x,
+ 3 = x. Якщо x = 28 , то 25 + 3 = 28 .
2 4 7
28
28
Відповідь: 28 учнів.
4) Задача Піфагора (бл. 580 – 500 до н.е.) [2: 385].
Кожне непарне число, крім одиниці, є різницею двох квадратів.
Ця задача у школі Піфагора розв’язувалася геометрично [5: 68]. Одиниці подавали у вигляді
квадратів, а послідовні числа у вигляді "гномонів", тобто фігур Г-подібної форми, що складаються з
непарної кількості квадратів (одиниць). Якщо від квадрата відняти "гномон", що подає непарне число, то
отримаємо квадрат, тобто (n + 1)2 − (2n + 1) = n 2 , 2n + 1 = (n + 1)2 − n 2 .

Сучасне розв’язання: (n + 1)2 = n 2 + 2n + 1 = n 2 + (2n + 1) , тоді 2n + 1 = (n + 1)2 − n 2 .
Тема. Прості числа. Досконалі та дружні числа.
1) Задача Евкліда ( бл. 365 – 300 до н.е.) ("Основи" Евкліда, книга ІХ, тв. 20) [2: 178].
Простих чисел існує більше будь-якої запропонованої кількості перших чисел. У сучасному
формулюванні: множина простих чисел нескінченна [6: 133].
Доведення. Припустимо, що множина простих чисел скінченна, тоді існує найбільше з них p .
Перемножимо всі прості числа, добуток збільшимо на одиницю та позначимо М, тобто:
M = 2 ⋅ 3 ⋅ 5 ⋅ ...⋅ p + 1, M > 1 , тому М – складене, або просте. Якщо М – просте, то приходимо до
протиріччя, оскільки M > p . Якщо М – складене, то воно має принаймні один простий дільник.
На 2, 3, 5, …, p число М не ділиться, тоді цей простий дільник більший за p . Ми прийшли до
протиріччя, тому припущення неправильне, множина простих чисел нескінченна.
2) Задача Евкліда (бл. 365 – бл. 300 до н.е.) ("Основи", книга ІХ, твердження 36) [2: 178].
Якщо взяти скільки завгодно чисел, починаючи з одиниці, кожне з яких вдвічі більше за попереднє,
поки їх сума не буде дорівнювати простому числу, то, якщо суму помножити на останнє число, добуток
буде досконалим числом [7: 2].
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Доведення.

N =2

k −1

1 + 2 + 4 + ... + 2 k −1 = 2 k − 1 .

(2 − 1) = 2
k

k −1

(2 − 1)⋅ 2
k

k −1

−

досконале,

просте

число.

⋅ p . Власні дільники повинні містити тільки 2 і p . Знайдемо суму власних

дільників: 1 + 2 + 4 + ... + 2 k −1 + p + 2 p + 4 p + ... + 2 k − 2 ⋅ p =

(

2k −1 = p −

) (

) (

) (

)

= 1 + 2 + 4 + ... + 2 k −1 + p 1 + 2 + 4 + ... + 2 k − 2 = 2 k − 1 + p 2 k −1 − 1 = p + p ⋅ 2 k −1 − p = p ⋅ 2 k −1 = N .
3) Задача Бабіт Ібн-Корра (арабський математик ІХ ст.) (862 – 901) [2: 203].
Якщо всі числа p = 3 ⋅ 2 n −1 − 1, q = 3 ⋅ 2 n − 1, r = 9 ⋅ 2 2 n −1 − 1 прості, то числа a = 2 n ⋅ pq , b = 2 n ⋅ r
дружні. Довести. Перевірити формули для n = 2 , 4 , 7 [8: 31].
Доведення. Знайдемо суми всіх дільників кожного з чисел а і b.

σ (a ) =

(

)

)

(

(

)

(

)

2 n +1 − 1 p 2 − 1 q 2 − 1
⋅
⋅
= 2 n +1 − 1 ( p + 1)(q + 1) = 2 n +1 − 1 ⋅ 3 ⋅ 2 n −1 ⋅ 3 ⋅ 2 n = 2 n +1 − 1 ⋅ 9 ⋅ 2 2 n −1 ,
2 −1
p −1 q −1

(

)

2 n +1 − 1 r 2 − 1
⋅
= 2 n +1 − 1 (r + 1) = 2 n +1 − 1 ⋅ 9 ⋅ 2 2 n −1 ,
σ (a ) = σ (b ) .
2 −1 r −1
σ (a ) − a = b , σ (b ) − b = a , покажемо, що a + b = σ (a ) = σ (b ) .

σ (b ) =

((

)(
)
− 1) = 2 (2 ⋅ 9 ⋅ 2

Щоб

довести,

що

)

a + b = 2 n ⋅ pq + 2 n ⋅ r = 2 n ( pq + r ) = 2 n 3 ⋅ 2 n −1 − 1 3 ⋅ 2 n − 1 + 9 ⋅ 2 2 n −1 − 1 =

(

= 2 9⋅2
n

2 n −1

− 3⋅ 2

n −1

− 3⋅ 2 +1+ 9 ⋅ 2
n

(

2 n −1

)

2 n −1

n

− 3⋅ 2

n −1

(1 + 2)) = 2 n (2 ⋅ 9 ⋅ 2 2n −1 − 9 ⋅ 2 n −1 ) =

= 2 n +1 ⋅ 9 ⋅ 2 2 n −1 − 9 ⋅ 2 2 n −1 = 2 n +1 − 1 ⋅ 9 ⋅ 2 2 n −1 = σ (a ) = σ (b ) . Доведено.
Якщо n = 2 , то p = 3 ⋅ 2 − 1 = 5, q = 3 ⋅ 2 2 − 1 = 11, r = 9 ⋅ 2 3 − 1 = 71,
1

a = 2 2 ⋅ 5 ⋅11 = 220, b = 2 2 ⋅ 71 = 284 .
Якщо n = 4 , то p = 3 ⋅ 23 − 1 = 23, q = 3 ⋅ 2 4 − 1 = 47 , r = 9 ⋅ 2 7 − 1 = 1151,

a = 2 4 ⋅ 23 ⋅ 47 = 17296, b = 2 4 ⋅1151 = 18416 .
Якщо n = 7 , то p = 3 ⋅ 2 6 − 1 = 191, q = 3 ⋅ 2 7 − 1 = 383, r = 9 ⋅ 213 − 1 = 73727,

a = 2 7 ⋅191⋅ 383 = 9363584, b = 2 7 ⋅ 73727 = 9437056 .
4) Задача Платона (V книга "Законів") ( 427 – 347 до н.е.) [2: 388].
Для заново створеної держави потрібно призначати число безземельних і власників так, щоб ці числа
мали якомога більше дільників, наприклад число 5040, кількість дільників якого дорівнює 60 − 1 .
Перевірити, чи правильно визначено кількість дільників числа, відмінних від самого числа. [9: 77].
Розв’язання. n = 5040 = 2 4 ⋅ 32 ⋅ 5 ⋅ 7 , τ (n ) − 1 = (4 + 1)(2 + 1)(1 + 1)(1 + 1) − 1 = 5 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅ 2 − 1 = 60 − 1
Тема. Порівняння чисел за модулем. Застосування.
1) Задача Сунь-Цзи (китайський математик ІІІ – ІV ст.) [9: 25].
Знайти число, яке при діленні на число 3 дає остачу 2, при діленні на 5 дає остачу 3, а при діленні
на 7 – остачу 2 [1: 54].
Сунь-Цзи розв’язує свою задачу за правилом: "При діленні на 3 остача 2, тому візьміть 140. При
діленні на 5 остача 3, тому візьміть 63. При діленні на 7 остача 2, тому візьміть 30. Додавши їх разом,
отримаємо 233, з цього відніміть 210, і ми отримаємо відповідь".
Розв’язання. Відповідь автора можна одержати, провівши наступні міркування. Нехай N – шукане
число. N − 2 ділиться на 3 і 7, найменше спільне кратне яких дорівнює 21, тому N − 2 = 21k ,
N = 21k + 2 . Отримаємо числа 23, 44, 65, 86, 107, … Знайдемо те, яке при діленні на 5 дає остачу 3.
N = 23 .
Сформульована задача була популярна серед європейських математиків пізніших епох, її називали
"китайська задача про остачі". Можна запропонувати сучасний метод розв’язування за допомогою
порівнянь.
 x ≡ 2(mod 3)

 x ≡ 3(mod 5) , з першого порівняння маємо x = 2 + 3t1 , підставимо у друге порівняння
 x ≡ 2(mod 7 )


2 + 3t1 ≡ 3(mod 5), 3t1 ≡ 1(mod 5), t1 ≡ 2(mod 5), t1 = 2 + 5t 2 . Тепер x = 2 + 3(2 + 5t 2 ) = 8 + 15t 2 . Підставимо у
третє
порівняння
8 + 15t 2 ≡ 2(mod 7 ), 15t 2 ≡ −6(mod 7 ), t 2 ≡ 1(mod 7 ), t 2 = 1 + 7t .
Маємо
x = 8 + 15(1 + 7t ) = 23 + 105t , тобто x ≡ 23(mod 105) .
Відповідь. Шукані числа: 23, 128, 233, …
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2) Задача Аріабхатти ІІ (Х ст.) (правило "дев'ятки") [10: 23].
Нехай N = n1n2 n3 + R і проба N є р, проби n1 , n2 , n3 суть p1 , p2 , p3 , проба R є r і нарешті проба

p1 p2 p3 + r є q . Тоді p = q . (Проба – остача від ділення на 9 суми цифр числа) [9: 254].
Розв’язання.
N = n1n2 n3 + R ≡ p(mod 9 ) ,
n1 ≡ p1 (mod 9) ,
n2 ≡ p2 (mod 9) ,
n3 ≡ p31 (mod 9) ,
R ≡ r (mod 9) , то n1n2 n3 + R ≡ p1 p2 p3 + r (mod 9) , p ≡ p1 p2 p3 + r (mod 9) , p ≡ q(mod 9) , причому
p , q < 9 , тому p = q .
Цей спосіб перевірки у випадку співпадання остач, не дає повної впевненості, що сума знайдена
правильно. Якщо, наприклад, випадково поміняти місцями цифри в числі, то остачі співпадуть, а
результат буде неправильним.
Тема. Ланцюгові дроби, діофантові рівняння.
1) Задача Діофанта (ймовірно ІІІ ст.) [2: 172].
Знайти два цілих числа, знаючи, що різниця добутків першого на 19 і другого на 8 дорівнює 13.
Розв’язання. Складаємо рівняння 19 x − 8 y = 13 . Це лінійне діофантове рівняння виду:
 x0 = (− 1)n −1 c ⋅ Qn −1
 x = x0 + bt
ax + by = c , (a ,b ) = 1 . Знайдемо загальний розв'язок у вигляді: 
, де t ∈ Z , 
,
 y0 = (− 1)n c ⋅ Pn −1
 y = y0 − at
a
де Pn −1 , Qn −1 − чисельник і знаменник передостаннього підхідного дробу в розкладі
в ланцюговий
b
19
дріб. Подамо рівняння у вигляді 19 x + 8(− y ) = 13 , (19,8) = 1 . Розкладемо дріб
у ланцюговий.
8
P2
1
19
1 7
= [2; 2, 1, 2] , n=3. Знайдемо передостанній підхідний дріб
= 2+
= 2 + = . Маємо
1
Q2
3 3
8
2+
1
 x0 = (− 1)2 ⋅ 13 ⋅ 3 = 39
 x = 39 + 8t
 x = 39 + 8t
 x = 39 + (8 ⋅ (− 4 )) + 8t
 x = 7 + 8t
, 
, 
, або 
, 
. При

3
− y0 = (− 1) ⋅ 13 ⋅ 7 = −91 − y = −91 − 19t  y = 91 + 19t
 y = 91 + (8 ⋅ (− 4)) + 19t  y = 15 + 19t
цілих значеннях t отримуємо безліч розв'язків (-1, -4), (7, 15), (15, 34), (23, 53), (31, 72), (39, 91), …
Другий спосіб. Застосуємо лінійне порівняння. Перетворимо рівняння 19 x − 8 y = 13 , 19 x = 13 + 8 y ,
перейдемо до порівняння 19 x ≡ 13(mod 8) , (19, 8) = 1 , отже, порівняння має один розв'язок.
3x ≡ 21(mod 8) , x ≡ 7(mod 8) . Звідки: x = 7 + 8t , підставивши х у дане рівняння, знайдемо y.
 x = 7 + 8t
120 + 152t
= 15 + 19t . Загальний розв'язок 
, t∈Z .
8
 y = 15 + 19t
2) Задача Омара Хайяма (1048 – бл. 1131) [2: 500].
Найбільш точний календар запровадив у Персії у 1079 році знаменитий поет, астроном, математик і
філософ Омар Хайям. Він запровадив цикл в 33 роки, в якому 7 разів високосний рік вважався
четвертим, а 8-й раз високосний був не четвертий, а п’ятий рік. Отже, це вісім зайвих діб на 33 роки,
8
тобто 365 . Довести, що це є третій підхідний дріб ланцюгового дробу, що виражає істинну кількість
33
днів року [11: 196].
Доведення.
Рік
має
365
днів
5
годин
48
хвилин
і
46
секунд,
тобто
5
48
46
10463
365 +
+
+
= 365
. Розкладемо в ланцюговий дріб [365; 4, 7 , 1, 3, 5, 64] . Знайдемо
24 24 ⋅ 60 24 ⋅ 60 2
43200
1
1
8
8
= 365 +
= 365 +
= 365 .
третій підхідний дріб 365 +
1
1
33
33
4+
4+
1
8
7+
1
Зауважимо, що розв’язуючи історичні задачі, доцільно розглядати як спосіб, запропонований
автором, так і сучасний підхід до розв’язування таких задач. Короткі історичні відомості про автора
задачі зацікавлюють самою задачею, викликають інтерес студентів до теми з теорії чисел, що вивчається.
А головне, низка питань з теорії чисел пов’язані з програмою шкільного курсу математики, і тому,
маючи досвід розв’язування історичних задач, його легко використати у своїй майбутній педагогічній
діяльності. Можна переконатися, як можливості сучасних людей відрізняються від творчих здібностей
людей іншої історичної епохи. У той же час викликають захоплення ідеї, що виникли задовго до наших
днів, працездатність математиків та їх відданість науці. Це навчає мистецтву математичних відкриттів,
19(7 + 8t ) − 8 y = 13 , 8 y = 133 − 13 + 152t , y =
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оскільки розв’язання незнайомої задачі – це деяке відкриття для студента, а в майбутньому і для його
учнів.
Подальші дослідження з даної теми належить присвятити підбору та систематизації історичних задач
з різних розділів вищої та елементарної математики. Важливим є детальний аналіз розв’язань авторів,
застосування сучасних методів і подання власних розв’язань.
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Дидковская Т. В., Сверчевская И. А. Старинные исторические задачи по теории чисел
при подготовке будущих педагогов к профессиональной деятельности.
История математики рассматривается как действенное средство при подготовке будущих учителей к
выполнению эффективной профессиональной деятельности. Среди различных форм использования
истории математики выбраны исторические задачи. Это задачи из давних исторических источников,
созданные известными математиками. Предложена система старинных исторических задач для курса
"Теория чисел". Поданы разные способы их решения.
Didkivska T. V., Sverchevska I. A. Ancient Number Theory Problems with Historical Meaning
in the Preparation of Future Pedagogues.
The paper deals with history of mathematics as effective means of future pedagogues' preparation.
Number theory problems with historical meaning are selected among different ways to use the history of
mathematics. These are the problems from ancient historical sources created by famous mathematicians. The
system of such problems which can be used in the "Number Theory" course is suggested. Different ways of
solution are also given.
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ДОСЛІДЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

В статті аналізуються основні напрями досліджень в галузі професійної освіти в країнах ЄС,
розглядаються механізми забезпечення зв’язку досліджень, практики та освітньої політики,
визначаються перспективи розвитку порівняльних досліджень щодо зазначених освітніх проблем.
На сучасному етапі суспільного розвитку, в Європейському Союзі відбувається активний пошук
нових методологій у сфері дослідження систем професійної освіти, які б відповідали динамічному й
системному характеру досліджуваних об'єктів у контексті інтеграційних процесів, що відбуваються. Ці
дослідження забезпечують найважливіші політичні рішення в галузі розвитку освіти й супроводжують їхню
реалізацію.
З урахуванням інтеграційних процесів, що відбуваються, на європейському континенті на перший
план висувається завдання створення єдиного "європейського простору" в галузі професійної освіти.
Головну роль відіграють транснаціональні дослідницькі проекти (включаючи й розробку їхньої методології),
реалізовані в руслі порівняльної методології.
У цьому зв'язку вирішуються наступні завдання: формування загальноєвропейської дослідницької
парадигми й методів дослідження; розвиток досліджень, спрямованих на створення європейського
простору професійної освіти; відображення в дослідженнях розмаїтості процесів у професійній освіті,
традицій та інфраструктур; встановлення впливу розмаїтості систем професійної освіти в різних країнах
на формування галузей і напрямів досліджень, використання дослідницьких методик і технік.
Метою даної статті є аналіз напрямів дослідження в галузі професійної освіти в країнах ЄС, розгляд
механізмів забезпечення зв’язку досліджень, практики та освітньої політики, визначення перспектив
розвитку порівняльних досліджень по зазначеним освітнім проблемам.
Наукові дослідження в галузі професійної освіти в країнах ЄС мають переважно транснаціональний
характер, оскільки спрямовані на створення загального простору професійної освіти, яке б забезпечувало
стійкий і конкурентоздатний розвиток усього співтовариства при збереженні унікальності систем
професійної освіти на національному рівні.
Активізація порівняльних досліджень викликана ще й проблемами в галузі прогнозування соціальних,
економічних і технологічних змін. Планування в сфері освіти зіштовхнулося з тим фактом, що
функціонування системи освіти значною мірою стало визначати соціальні очікування в самій системі.
Затребуваність міжнародного досвіду викликана необхідністю зрівноважити невизначеність внутрішніх
прогнозів [1-4]. Хоча необхідно зазначити, що в сучасній ситуації економічної кризи, вивчення
міжнародного досвіду не завжди здатне відповісти на важливі питання, тому що й розвинені промислові
країни, такі як Велика Британія, Франція й Німеччина, також переживають період серйозних змін і
викликаних ними наслідків.
У такій ситуації міжнародний досвід дозволяє встановити схожість внутрішніх проблем для систем
професійної освіти в усіх країнах, незалежно від їхнього рівня економічного розвитку.
В останні десятиліття активно розвиваються порівняльні дослідження в галузі освіти, які одержали
назву порівняльної освіти. На думку багатьох дослідників, наука про освіту порівняльна за своєю
природою, оскільки розуміння й оцінка будь-яких явищ і процесів у сфері освіти неможливі без
зіставлення їх із процесами, що відбуваються в інших підсистемах суспільства.
Багато в чому "прискорений" розвиток порівняльних досліджень викликаний факторами глобалізації
(в Європі – інтерналізацією, або інтеграційними процесами) і розвитком інформаційних технологій, які
надають дослідникам нові можливості для взаємодії. У межах порівняльної освіти виникли нові галузі
дослідження, такі, наприклад, як порівняльний аналіз освітньої політики, і сформувалися нові
можливості для обміну інформацією і її поширення.
Порівняльні дослідження розподіляються на наукові роботи в галузі порівняльної (comparative
education) і міжнародної освіти. Дослідження в галузі порівняльної освіти знаходяться на стику
соціальних наук, освіти й кроснаціональних досліджень й використовують кроснаціональні дані про
взаємодію системи освіти, суспільства й практики педагогічної діяльності з результатами навчання [4-8].
Наукові розвідки в галузі міжнародної освіти займаються описом, аналітичними даними, отриманими в
межах однієї держави або декількох держав, для розвитку освітніх систем й інститутів в інших країнах.
© Дупак Н.В., 2011
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Розвиток теорії міжнародної освіти обумовлений зростаючим попитом на інформацію про нові
практики і моделі, застосовувані при реформуванні освітніх систем.
Дані, отримані у процесі порівняльних досліджень, використовуються в міжнародній освіті для
поглиблення розуміння досліджуваних процесів й удосконалювання процесу вироблення освітньої
політики [8].
У ситуації глобалізації роль і функції досліджень в галузі порівняльної й міжнародної освіти мають
особливе значення, оскільки, узагальнюючи й аналізуючи освітню ситуацію в різних країнах, вони
надають цінну інформацію щодо зразків діяльності, моделей та інновацій у сфері освіти, необхідну для
вироблення освітньої політики, що відповідає вимогам нової епохи [9; 10]. У зв'язку з цим на сучасному
етапі постає завдання розробки й реалізації окремого проекту щодо "керування знаннями" (knowledge
management), в межах якого було б вироблено механізм інформаційного обміну з питань методології,
функціонування й розвитку систем освіти, включаючи й професійну [10].
Велику кількість даних, що не вписуються в універсальну детерміністську парадигму, було отримано у
процесі порівняльних досліджень взаємозв'язку між професійною освітою і навчанням, структурою
кваліфікацій й організацією праці. Дослідження вказують на безперечну важливість соціальних і
культурних факторів й на відносну автономію систем освіти та вплив внутрішньої динаміки цих систем на
зміни, що відбуваються в них [11-13].
Аналогічні дані отримано в результаті міжнародних порівняльних досліджень взаємозв'язку освіти,
модернізації й розвитку. Зв'язки між освітою, економічним зростанням й зайнятістю; освітою,
модернізацією, і якістю життя; між освітою, політичною ситуацією й розвитком не є прямими (або
лінійними), і в різних країнах призводять до різних результатів [14].
Отже, теорії, що претендують на універсальність, не витримують зіставлення із варіативністю моделей
соціально-культурних відносин, спостережуваних при проведенні аналізу на міжнародному рівні [15].
Дані досліджень транснаціональних процесів (наприклад, міграції, поширення й визнання ідей і
моделей) теж вказують на нелінійний і випадковий характер процесів глобалізації, а також на вплив
внутрішніх змін на самі ці процеси. Яскравими прикладами таких процесів є поширення університетів
європейського типу, історія соціальних наук, впровадження західних принципів політичного ладу й
державної організації.
Як доводить проведений аналіз, європейські наукові дослідження в галузі професійної освіти стали
більшою мірою орієнтуватися на порівняння, а не на традиційні описи, що призводить до більш цілісного
уявлення про проблеми й інновації.
Завдяки своїй практичній орієнтації, дослідження в галузі професійної освіти, з одного боку,
зберігають зв'язок із національними системами професійної освіти й відповідною культурою, а з іншого
боку – спрямовані на розв’язання загальних ("міжнародних") завдань, що постали перед різними
системами професійної освіти. Вони обумовлені процесами європейського економічного розвитку й
необхідністю однакових вимог до вмінь громадян, що вимагає відповідного теоретичного осмислення та
виходить за межі національних і культурних моделей [8].
Порівняння освітніх систем припускає аналіз їхніх різних складових: державної політики в галузі
освіти, управління системою освіти, та особливостей реалізації освітньої політики. Усі три напрями
аналізу є частиною більш широкого кола державно-політичних досліджень і покликані забезпечити
відповідність освітньої політики інтересам суспільства.
Дослідження в галузі освітньої політики довгий час займали маргінальне положення й тільки в останні
роки стали визнаватися як повноправна дослідницька галузь. У міжнародному науковому співтоваристві
зберігається розмежування між дослідженнями, що стосуються освітньої політики, і порівняльними
дослідженнями в освіті. Однак останнім часом спостерігається їхнє зближення, обумовлене необхідністю
транснаціональних досліджень, що стосуються реалізації освітньої політики, спрямованих на вивчення
динамічної взаємодії систем освіти й суспільних процесів загалом (з урахуванням конкретних особливостей
історичного, соціального, політичного й економічного контексту досліджуваних країн) [9; 10; 16].
Підвищення статусу транснаціональних наукових досліджень у галузі професійної освіти в
міжнародній освіті сприяє подоланню роз'єднаності дослідницьких напрямів і пов'язаних з ними методик,
та забезпеченню системного характеру проведених досліджень у межах єдиних методологічних підходів,
що дозволяють сформувати мету й завдання на майбутнє.
Отже, дослідження, присвячені професійній освіті, окрім розв’язання конкретних проблем її розвитку,
в більш широкому контексті спрямовані на формування культури транснаціональних досліджень, що
забезпечує збереження й розвиток різних системних і культурних моделей мислення, що формує
європейський простір професійної освіти. Побудова такої культури можлива двома способами: або за
допомогою створення полідисциплінарного простору щодо різних дослідницьких проблем, або шляхом
поступового поєднання знань, зібраних у різних дослідницьких структурах та формування моделей для
аналізу результатів досліджень і переносу знань (або обміну інформацією) між дослідженнями, політикою
й інноваціями.
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Інший підхід до формування дослідницької культури можна реалізувати за допомогою методу
досліджень, заснованого на діяльності [17].
У межах цього підходу дослідження систем професійної освіти реально здобувають статус науки,
орієнтованої на дію, що займає власне місце серед різних підходів до наукових досліджень в галузі
соціальних наук. Тобто важливість даної методології полягає у тому, що вона сприяє підвищенню
статусу професійного навчання (трудовий процес – знання) і наукових досліджень.
Дослідження в галузі професійної освіти покликані забезпечити розвиток професійної освіти на базі
практичних складових, одночасно поєднуючи засноване на них теоретичне бачення й збагачуючи
практику теоретичними розробками.
Таке завдання передбачає: узагальнення досвіду й знань, отриманих у практичній галузі, і
перенесення їх у теоретичну площину; розробку концептуальних моделей з опорою на теоретичні
джерела, включаючи вивчення теорії інших дисциплін, для розвитку інновацій у професійній освіті й
практичному навчанні.
Наукові дослідження з практики професійної освіти покликані супроводжувати реалізацію політичних
рішень й, за допомогою механізму зворотного зв'язку, впливати на стратегічні й тактичні рішення.
Отже, одним із специфічних завдань наукових досліджень є забезпечення балансу між політичними
рішеннями й практикою, для чого між цими двома складовими необхідні постійний зворотний зв'язок й
інформаційний обмін. Таким чином, будь-яке дослідження повинне впливати на систему й бути водночас
емпіричним, інтерпретаційним і критичним, а дослідницька традиція має ґрунтуватися на співробітництві й
носити міждисциплінарний характер, а також реалізовуватися у межах діяльнісного підходу.
У Білій книзі Європейської Комісії "Навчання й научіння – шлях до суспільства, що навчається"
зазначено, що "спостереження, здоровий глузд, цікавість, інтерес до фізичного світу навколо нас і
бажання експериментувати – це ті якості, які часто недооцінюються. Однак саме вони допоможуть нам
навчити людей створювати щось нове, а не просто керувати технологіями. У вчорашній Європі,
незалежно від того, чи здійснювалося воно в сільській місцевості або в промисловості, навчання було
природно спрямоване на вивчення абстрактних понять, які повинні були завершити засвоєння
практичних умінь, що здобуваються щодня в житті поза навчальним закладом. Переважна частина цієї
бази практичного знання змінилася в нашому урбанізованому суспільстві, де панують автоматизація й
засоби масової інформації. Тому наразі стає актуальним завдання повернення його в більш широкий
контекст базового знання" [18: 47].
Розвиток систем професійної освіти в різних країнах ЄС відбувався певним шляхом і пов'язаний з
особливостями розвитку державності та відповідної філософії освіти. Тому, великий інтерес і значення
для формування європейського дослідницького співтовариства в галузі професійної освіти представляє
зіставлення історії розвитку систем професійної освіти з відповідними науковими й філософськими
традиціями, що визначили відношення держави до професійної освіти.
Так, наприклад, у межах німецького системного підходу всі інші системи професійної освіти
розглядаються в понятті або "навчання на базі навчального закладу" (наприклад, у Франції), або
"навчання в процесі роботи" (наприклад, у Великій Британії). Ці поняття виникли у процесі порівняння із
власною дуальною системою й поняттям, вкладеним у термін "Beruf". За розумінням англійців, німецька
система характеризується як високорегульована або орієнтована на працю, що обумовлена ринковою
орієнтацією системи професійної освіти у Великій Британії та найчастіше не вважається системною.
Наукова оцінка різних культур професійної освіти відкриє дослідникам розуміння інших культур, що
може бути ефективно використане в інтересах розвитку європейського виміру в професійній освіті.
Спільним елементом є загальна культурна функція систем професійної освіти, що має індивідуальний
спосіб реалізації на рівні національних систем.
У теперішній час пріоритетним напрямом наукових досліджень у галузі професійної освіти в країнах
ЄС є:
– розробка теоретичних засад формування єдиного простору професійної освіти й навчання, що
забезпечує потреби нової європейської реальності. У цій реальності підвищується роль систем
професійної освіти, покликаних створити нові форми навчання й праці. Професійна освіта повинна
також зіграти вирішальну роль у створенні можливостей для розвитку компетенцій, що дозволяють
громадянам впоратися з безмежним технічним потенціалом;
– побудова системи аналізу внесків підприємств у систему професійної освіти, що враховує
організаційні (людські), управлінські й технологічні складові;
– вивчення природи "профілів професій", якими б могли керуватися політики в приватному й
державному секторі;
– створення моделей взаємодії між професійною освітою і загальною освітою, професійною освітою і
розвитком людських ресурсів щодо забезпечення розвитку компетенцій окремої людини й організації
загалом; цей напрям актуалізувався у світлі розвитку концепції навчання протягом усього життя;
– дослідження природи, типології й форм неформального навчання.
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Ці завдання обумовлюють вектори розвитку досліджень в галузі професійної освіти, орієнтуючи їх на
вироблення загальних меж, за допомогою яких системи професійної освіти зможуть відповідати на
виклики загальноєвропейського розвитку й глобалізаційних процесів. Таким чином, ідея європейського
простору професійної освіти спрямована на розвиток розмаїтості ідей і практики, оскільки саме в них
знаходиться джерело інновацій для європейського виміру.
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Дупак Н. В. Исследования в области профессионального образования в странах Европейского Союза.
В статье анализируются основные направления исследований в области профессионального
образования в странах ЕС, рассматриваются механизмы обеспечения связи исследований, практики и
образовательной политики, определяются перспективы развития сравнительных исследований по
обозначенным образовательным проблемам.
Dupak N. V. Research in Vocational Education in the European Union.
The article analyzes the main research trends in the field of vocational education in the EU, examines the
mechanisms for communication research, practice and education policy, defines the prospects of comparative
studies on the marked educational problems.
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ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ ЕТИКО-ДЕОНТОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА: СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ
У статті розглядаються педагогічні чинники етико-деонтологічного аспекту професійної діяльності
медичного працівника, що відіграють велику роль у вихованні в молоді культури здорового способу
життя. Зазначається, що соціально-медична сфера, в якій працюють медики, виявляється потужним
розвивальним середовищем для дітей та молоді, одним із найбільш важливих психолого-педагогічних
детермінантів формування особистості школяра, у структурі якого орієнтація на гармонійний,
здоровий спосіб життя займає провідне місце.
В Основах законодавства України "Про охорону здоров'я" підкреслюється, що кожна людина має
природне невід'ємне і непорушне право на охорону здоров’я. У державних документах, що стосуються
проблем освіти і виховання (Закони України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про
охорону дитинства", Національна програма "Діти України", Національна доктрина розвитку освіти
України у ХХІ столітті), наголошується на необхідності реформування соціально-економічної сфери
України, що потребує оптимізації та вдосконалення системи вітчизняної освіти, гармонійного розвитку
підростаючого покоління, формування у нього духовної культури та здорового способу життя.
Відповідно, за сучасних умов особливого значення набувають етико-деонтологічні засади
професійної діяльності медичного працівника, що постають одним із провідних психолого-педагогічних
чинників виховання в молоді культури здорового способу життя, оскільки соціально-медична сфера, в
якій працюють медики, виявляється потужним розвивальним середовищем для дітей та молоді, є одним
із найбільш важливих психолого-педагогічних чинників формування особистості школяра, у структурі
якого орієнтація на гармонійний, здоровий спосіб життя займає провідне місце.
Морально-етичні проблеми з глибокої давнини були в центрі уваги мислителів, філософів,
подвижників світових релігій. Серед них Кришна, Лао-цзи, Гаутама Будда, Конфуцій, Мойсей,
Ісус Христос, Заратустра, Магомет, Сократ, Платон, Аристотель, Сенека, Локк, Спіноза, Шопенгауер та
ін. Сьогодні спостерігається помітне збільшення наукових досліджень, присвячених вивченню
психолого-педагогічних аспектів загальнолюдських, національних, професійних морально-етичних
проблем. Можна виділити роботи, в яких науковці прагнуть диференціювати певну морально-етичну
якість особистості: моральну відповідальність (Т. Г. Гаєва, П. Г. Євдокімов, С. Б. Єлканов, В. В. Радул,
Н. Г. Севостьянова), моральну культуру (Т. Г. Аболіна, Л. Воронько), гідність (Г. А. Вітольнік),
сумлінність (В. В. Григораш, В. К. Деміденко), соціокультурну толерантність (Д. В. Зінов’єв), моральну
надійність та стійкість (В. Е. Чудновський) тощо. Існують роботи, в яких є спроби систематизувати
моральні якості фахівців (Т. Г. Аболіна, О. А. Воронько, Є. Г. Грабаренко, Н. Б. Крилова,
А. Д. Кузнєцова, В. М. Кукушин).
Особливої уваги заслуговують праці науковців (В. М. Банщиков, В. С. Гуськов, Ю. Г. Зубарев,
А. Л. Зюбан, Б. Д. Карварсарський, А. В. Квасенко, В. П. Котельников, І. І. Крижанівська, В. Ф. Матвєєв,
Г. В. Морозов, І. Ф. Мягков, В. Н. Мясищев, Г. І. Царагородцев, В. Й. Шатило та ін. [1–4] ), які
досліджують етико-деонтологічні проблеми професійно-педагогічної діяльності сучасного медичного
працівника. Аналіз цих джерел засвідчує про великий педагогічний потенціал етико-деонтологічних
засад діяльності лікаря.
Відповідно, метою статті постає аналіз деяких важливих педагогічних чинників етикодеонтологічного аспекту професійної діяльності медичного працівника.
Зазначимо, що медична етика – це частина загальнолюдської етики, яку можна визначити як науку
про моральні цінності вчинків і поведінку лікаря в сфері його професійної діяльності. Відтак, лікарська
етика включає в себе сукупність норм поведінки і моралі, визначає почуття професійного обов’язку,
честі, совісті і гідності лікаря. При цьому своє практичне вираження етика медичного працівника
знаходить в конкретних моральних принципах, визначаючих його ставлення до хворої людини в процесі
взаємодії з нею та її родичами. Цей цілісний моральний комплекс прийнято визначати терміном
"деонтологія", похідний від грецького "deon" – обов’язок, і "logos" – вчення.
Таким чином, деонтологія – це вчення про професійні обов’язки лікаря, це – сукупність етичних
норм, які стосуються його професійно-педагогічної сфери. Іншими словами, деонтологія – це практичне
втілення морально-етичних принципів у діяльності лікаря, середнього медичного персоналу, спрямовані
на створення максимально сприятливих умов для ефективного лікування хворих та надання їм
психологічно-терапевтичної допомоги.
© Круковська І.М., 2011
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Загалом, у деонтології формуються ті положення, котрі стосуються сутності та змісту лікарської
діяльності, її специфіки і становлення, і логічно обґрунтовуються рекомендації, котрими лікарю варто
керуватись при вихованні у себе специфічного лікарського ставлення щодо суспільства, своєї професії,
своїх помилок і успіхів, товаришів-колег і природно, хворої людини.
Загалом, медична деонтологія, регламентуюча діяльність медика під кутом зору інтересів хворого,
включає в себе різні аспекти медичної діяльності, починаючи з етичних, моральних принципів, і
закінчуючи правовими питаннями в конфліктних ситуаціях. У сферу деонтології входять проблеми,
пов’язані з лікарською тактикою, взаємовідносинами лікаря і хворого, поняттям про лікарську таємницю
та колегіальність тощо.
Зміст терміну "деонтологія" вперше було розкрито в 30-х роках ХХ століття англійським філософомутилітаристом І. Бентамом, автором книги "Деонтологія, чи наука про мораль" (1834 р.). При цьому
поняття "деонтологія" розвивалося ним з позиції вивчення засобів і способів досягнення особистісної
вигоди чи користі у відповідній галузі людської діяльності.
Визначаючи поняття лікарської етики як однієї з різновидностей етики професійної,
Г. І. Царєгородцев вважає, що вона являє собою сукупність принципів регулювання норм поведінки
медиків, зумовлених особливостями їх практичної діяльності, місцем і роллю в суспільстві [4: 51-55].
Відтак, як зазначав Н. А. Семашко, поведінка лікаря і виконання ним своїх обов’язків складає предмет
лікарської етики, тому принципи загальної і професійної етики доповнюють один одного.
Аналіз наукових джерел та наш педагогічний досвід засвідчує, що немає інших таких професій, які
можна було б порівняти з професією медичного працівника щодо міри відповідальності за здоров’я і
долю хворої людини; цим пояснюється велика кількість законодавчих актів, настанов, кодексів і правил,
що визначали протягом тисячоліть норми поведінки лікаря, який добровільно брав та бере на себе
обов’язок бездоганно реалізовувати зазначені норми у своїй професійній діяльності.
При цьому з поступальним розвитком суспільства змінювався соціальний статус лікаря, зростали їх
престиж і авторитет, необхідні для здійснення професійної діяльності, змінювались вимоги до медичного
працівника. Але незалежно від соціально-суспільних формацій, які детермінували соціальноекономічний статус лікаря, обов’язковою умовою успішного лікування завжди є, було і залишається
дотримання певних морально-етичних принципів у взаємовідносинах лікаря і хворого.
Так, згідно відомого індійського трактату "Аюрведа", лікар мав володіти високими моральними і
фізичними якостями, проявляти до своїх пацієнтів толерантність та виявляти співчуття, бути терпеливим
і спокійним, ніколи не втрачати контролю над собою. У Стародавній Індії також існували правила
поведінки лікаря щодо хворих протягом доопераційного і післяопераційного періодів, спеціальні правила
ставлення до помираючих хворих і їх родичів. Валика увага приділялась професійному відбору
майбутніх лікарів і методам їх психологічної, моральної та, загалом, професійної підготовки. При цьому
обов’язково враховувались відповідні моральні якості: скромність, благочестя, мудрість, коли бажаючий
стати лікарем мав позбавитись всякого роду негативних якостей та згубних звичок: ненависті,
користолюбства, хитрощів тощо.
Важливим також вважалось збереження лікарської таємниці. У книжці Хуан ді Ней-дзиня "Про
природу життя" серед правил і порад лікарю є така: "Вмій тримати серце в груді", що означало не
допускати надмірних реакцій, правильно реагувати на різні життєві ситуації. Зазначимо, що гуманізм
догіппократівської медицини мав обмежений характер, оскільки виявляв диференційоване ставлення до
хворих різних соціальних груп.
Під впливом ідей Гіппократа в Стародавній Греції виключна увага приділялась моральному вигляду
лікаря, коли відповідні норми поведінки лікаря були сформульовані відповідно до знань про людину і її
здоров’я, які існували в той період. При цьому в жодному трактаті Гіппократа не говорилось про різницю
між вільними і рабами, коли за всіма визнавались однакові права на увагу, турботу і повагу з боку лікаря.
Поступальний прогресивний розвиток людської цивілізації сприяв розповсюдженню ідей гуманізму в
медицині у світі та, зокрема, на терені вітчизняної медичної теорії і практики. Лікарям пред’являлись
суворі морально-етичні вимоги, які знайшли своє відображення в низці державних документів. Так, ще
Петро І у спеціальному указі, регламентуючому лікарську діяльність, вимагав від лікаря тверезість,
поміркованість, доброзичливість.
З розвитком капіталізму медицина як наука і сфера практичної діяльності набуває великого
соціального значення. Вона перетворюється на один із важливих чинників економічного розвитку
суспільства. В Росії в цей час отримують розвиток прогресивні течії суспільної думки М. В. Ломоносова,
О. М. Радищева, О. І. Герцена та інших, які сприяли формуванню гуманістичних ідей в медицині. Так, на
думку Н. Г. Чернишевського, праця лікаря, зберігаючи та поновлюючи здоров’я людини, є найбільш
продуктивним видом діяльності, оскільки дозволяє зберегти суспільству ті продуктивні сили, які б не
могли функціонувати без лікарських турбот.
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Незважаючи на те, що дореволюційна медицина розвивалась у важких умовах, вона дала світу цілу
плеяду передових учених і лікарів, які невтомно працювали на благо здоров’я народу, віддаючи цьому
всі свої сили та знання. Своєю професійною і суспільною діяльністю вони продемонстрували вірність
моральним ідеалам лікаря і громадянина, виявляючи велику значущість професії лікаря в суспільстві. Не
випадково гуманізм, висока моральність, самопожертва постають гарними рисами вітчизняної медицини.
Так, перші вітчизняні клініцисти – С. Г. Зибелін, М. Я. Мудров, Д. С. Самойлович, І. Є. Дядьковський –
писали про проблеми лікарського обов’язку. Н. І. Пирогов, В. А. Манасенін, С. П. Боткін та багато інших
видатних медиків ХІХ століття виступали в студентських аудиторіях з лекціями про моральне обличчя
лікаря, про те, як він має працювати, які професійні та моральні обов’язки покладає на нього його
професія. Російські клініцисти обґрунтували принципи індивідуального підходу до хворих як в
науковому, так і в морально-психологічному плані, що знайшло своє вираження в системі вітчизняної
медичної освіти.
Відтак, подвиг, самопожертва, служіння обов’язку цінувалися у вітчизняній медицині як норма
поведінки лікаря. Яскравим свідченням цього може слугувати праця прогресивних земських лікарів, які в
своїй професійній діяльності керувались високими моральними принципами. Питання лікарської етики
широко обговорювались на губернських і всеросійських з’їздах, а деякі провінційні відділення
лікарських товариств створювали власні кодекси професійної етики. Так, в 1902 році з’явились "Правила
лікарської етики", розроблені Тверським відділенням лікарського товариства взаємної допомоги, а в
1903 р. – "Лікарська етика", запропонована Товариством уманських лікарів.
Провідні вітчизняні лікарі всіляко пропагували безкорисну медичну допомогу і негативно ставилися
до приватної практики. Однак та обставина, що в медичній допомозі мають потребу всі люди, дало
привід деяким буржуазним авторам стверджувати, що лікарська мораль стоїть над класами. Але уява про
позакласовість, аполітичність лікарської моралі є ілюзією, оскільки лікарська мораль певним чином
відображає домінуючі суспільні та виробничі відносини, політику та ідеологію. Так, віденський анатом
Ю. Тандлер у 1929 році писав, що не можна відокремити медичну професію від соціального комплексу, в
якому вона існує.
На теренах колишнього Радянського Союзу термін "деонтологія" був вперше застосований видатним
хірургом М. М. Петровим, котрий розкрив його зміст і почав широко використовувати. У 1945 році
вийшло у світ перше видання книги М. М. Петрова "Питання хірургічної деонтології", де, критикуючи
погляди німецького лікаря А. Моля (який розумів лікарську деонтологію як частину лікарської етики, що
стосується класових обов’язків лікаря), М. М. Петров конкретизував професійні і моральні якості лікаря
щодо характеру його діяльності.
Принципи медичної деонтології в області хірургії повністю зберігають своє значення і понині. При
цьому розробка питань деонтології не випадково почалась в хірургії, оскільки, на думку М. М. Петрова,
саме хірургія є сферою медицини, де можна піддатись, з одного боку спокусам "техніцизму", а з іншого –
"агресивності" оперативного методу, під час недостатньо відповідального використання якого хворому
може бути спричинена шкода. Відтак, специфіка хірургічної діяльності – використання операції в якості
основного і вирішального лікувального і діагностичного чинника – ставить хірурга в особливе, навіть
виключне положення порівняно з лікарями нехірургічних спеціальностей. Цими обставинами значною
мірою і пояснюється провідна роль хірургії в розробці проблем деонтології.
Зазначене вище сприяло розвитку загальної деонтології, де проблеми лікарської справи
розглядаються як в загально етичному, соціальному, історичному планах, так і в межах специфічних
особливостей конкретної клінічної дисципліни (деонтологія в хірургії, терапії, педіатрії та ін.).
Суттєво, що в умовах технізації медицини, прогресу фармакології сильно зросло значення принципу
"не зашкодь", оскільки технічний прогрес надає медичним фахівцям можливість більш активно
втручатись в природу людини, коли виникає ситуація морального конфлікту ("не зашкодь VS активно
втручайся"). Крім того, все більш складним і опосередкованим стає в сучасних умовах технізації і
спеціалізації медицини моральний зв’язок між лікарем і хворим, коли створюється, нажаль, об’єктивна
можливість для знецінення особистісного підходу до хворого. При відсутності твердих деонтологічних
засад і моральних якостей у лікаря ця можливість може перетворитись на дійсність. Саме на це звертає
увагу і Всесвітня організація охорони здоров’я, вказуючи, що сенсом існування медицини був і
залишається хворий, хоча в результаті зростаючої профілізації медичної науки з’явилась тенденція
відходу до сприйняття хворого як єдиного цілого.
Загалом, принцип "не зашкодь" вимагає від медичного працівника обережності в діях, виключення зі
своєї медичної практики всього необміркованого, необґрунтованого. При цьому, медичним працівникам
у повсякденній діяльності варто дотримуватись принципу колегіальності – співробітництва медичних
працівників, основна мета якого полягає у відновленні і зміцненні здоров’я народу. Принцип
колегіальності передбачає довіру, взаємоповагу, взаєморозуміння та не виключає самостійності
медичного працівника в діях і особистій відповідальності. При цьому принцип колегіальності в наш час
набуває особливого значення, оскільки швидкий розвиток медичної науки збільшує кількість засобів і
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методів впливу на хворого, що значно підвищує кількість і можливість помилок у роботі медичного
працівника [1; 2].
Відтак, на результати лікування значний вплив має особистість і підхід лікаря, особливо його
співчуття, увага, щирість. Таким чином, взаємовідносини лікаря і хворого, які набувають педагогічнорозвивального сенсу, починаючи з першої їх зустрічі, залежать, передусім, від лікаря, від його моральних
і психологічних якостей. Як зазначав В. М. Бехтерєв, якщо хворому після розмови з лікарем не стає
краще, це не лікар. При цьому дотримання принципів етики та деонтології особливо важливо в умовах
нестабільності та важких соціальних умов життя населення України.
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Круковская И. М. Педагогические факторы этико-деонтологичного аспекта профессиональной
деятельности медицинского работника: социально-исторический контекст.

В статье рассматриваются педагогические факторы этико-деонтологичного аспекта
профессиональной деятельности медицинского работника, который играет большую роль в воспитании
у молодежи культуры здорового образа жизни. Отмечается, что социально-медицинская сфера, в
которой работают медики, оказывается мощной развивающей средой для детей и молодежи, одним из
наиболее важных психолого-педагогических детерминантов формирования личности школьника, в
структуре которого ориентация на гармоничный, здоровый способ жизни занимает ведущее место.

Krukovska I. M. The Pedagogical Factors of Moral and Deontological Aspect in Medic's Professional
Activity: Social and Historical Context.
The article focuses on the pedagogical factors of moral and deontological aspect in medic's professional activity
playing a large role in the youngsters’ upbringing the culture of healthy way of life. It is marked that social and
medical sphere where the medics work appears to be the powerful evolutive environment for the children and
young people, one of the most essential psychological and pedagogical determinants of a schoolboy’s
personality formation, in the structure of which the orientation on harmonious, healthy way of life takes the
leading position.
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ІНТЕГРАЦІЯ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕТОДІВ У ТРАДИЦІЙНУ СИСТЕМУ ОРГАНІЗАЦІЇ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

У статті розглядається проблема використання методів комп'ютерного навчання з метою
формування мовної особистості учнів, що є пріоритетним напрямом мовної освіти в загальноосвітній
школі. Висвітлюються питання модернізації процесу організації самостійної роботи з української мови.
У будь-якому навчанні має місце автонавчання, тому в контексті шкільного курсу української мови
важливим компонентом навчально-пізнавальної діяльності учнів є самостійна робота над мовою і
мовленням як необхідний чинник реалізації особистісно орієнтованої освіти у вигляді різних
організаційних форм з домінуванням індивідуальної.
Закономірно, пізнавати мовну картину світу можна в навчальній співдіяльності, а відкрити її для себе
– лише самостійно. Тому освітній результат значною мірою залежить від самостійності учнів.
Актуальність останньої посилюється тим, що, як зазначає О. Новиков, у перспективі, очевидно,
навчальний процес буде зміщуватися в бік самостійної роботи учнів, самонавчання, усе більше навчальні
функції передаватимуться комп'ютерам, Інтернету [1: 40].
Окремі лінгводидактичні аспекти використання інформаційно-комп'ютерних технологій у навчанні
української мови розроблено в працях С. Карамана, Л. Скуратівського, Г. Шелехової та ін. Не зважаючи
на теоретико-практичні досягнення в розв'язанні порушеної проблеми, залишається недостатньо
розкритим питання організації самостійної роботи учнів з української мови за допомогою комп'ютерних
методів навчання.
Мета статті – з'ясувати роль і лінгводидактичні можливості використання комп'ютерних методів у
процесі самостійної роботи учнів з української мови; визначити найбільш ефективні способи
комп'ютерного навчання мови.
Методи комп'ютерного навчання – це способи дидактичного впливу за допомогою комп'ютерної
техніки, які застосовуються, насамперед, для швидкого одержання, перетворення, передачі інформації.
Вони виконують широкий спектр функцій (когнітивну, комунікативну, мотиваційну, навчальну,
розвивальну, виховну, контрольну) і завдяки технологічній специфіці дають змогу інтенсифікувати
навчально-виховний процес.
За В. Биковим, на основі методів і засобів інформаційно-комп'ютерних технологій забезпечуються як
комунікації для асинхронної (оф-лайн) взаємодії між учасниками навчально-виховного процесу
(передавання знаково-символьних, текстових і графічних повідомлень: електронна пошта, www-дошка,
списки розсилання), так і комунікації для їх синхронної взаємодії (чат комунікації та комунікації в
реальному часі для передавання динамічних навчальних інформаційних матеріалів – інтерактивне аудіовідео, www-пошук засобами Інтернет) [2: 105].
У шкільній практиці мовної освіти найбільшого поширення набули такі методи комп'ютерного
навчання: комп'ютерна гра, комп'ютерне моделювання, розроблення "учнівського портфоліо" в
електронному варіанті, комп'ютерні учнівські презентації, комп'ютерні тести тощо. Завдяки
впровадженню їх у методичну систему мовної освіти утворюється інтегроване навчально-технологічне
комп'ютерно орієнтоване середовище, здатне забезпечити актуальний рівень організації мовномовленнєво-комунікативної підготовки школярів.
Під час модернізації процесу самостійної роботи важливими для учнів є не лише інформаційні
відомості, а й часткові знання про методи навчально-пізнавальної діяльності та технології, засновані на
використанні комп'ютерів.
Потрібно врахувати думку С. Гончаренка: "до останнього часу в методиках головна увага приділялась
розробці методів передачі знань учителем. Недостатньо досліджувалися методи самостійного оволодіння
знаннями учнями на основі спостережень, дослідів і праці, методи навчання учнів раціональних
прийомів навчальної діяльності, розумових операцій і навчання застосовувати знання, користуватися
комп’ютером" [3: 497].
До дидактичного поняття самостійної роботи вчені підходять по-різному. А. Смолкін розглядає
самостійну роботу як метод навчання, при якому пізнавальна діяльність учня відбувається в повній
відповідності з його індивідуальними особливостями, рівнем освіти, досвіду та ін. [4: 157].
© Кучерук О.А., 2011
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З позицій суб’єкта діяльності І. Зимня визначає самостійну роботу як діяльність, цілеспрямовану,
внутрішньо мотивовану, структуровану самим суб’єктом у сукупності виконуваних дій та кориговану
ним щодо процесу й результату. У зв’язку з ідеями автодидактики психо-педагог констатує
несформованість в учнів психологічної готовності до самостійної роботи, незнання загальних правил її
самоорганізації, невміння реалізовувати відповідні дії. Цілеспрямоване навчання самостійної роботи,
особливо учнів середніх і старших класів – велика педагогічна проблема. Воно включає формування
прийомів моделювання самої навчальної діяльності, оволодіння прийомами поглибленого та водночас
швидкого читання, складання планів різноманітних дій, конспектування, постановки й розв’язування
навчально-практичних задач; усвідомлення й послідовне відпрацювання учнем раціональних прийомів
роботи з навчальним матеріалом [5: 335-337].
У світлі лінгвометодичної інтерпретації педагогічних ідей самостійну роботу з української мови
можна розглядати за такими параметрами організації навчальної діяльності школярів:
– як види індивідуальної, парної, групової, колективної діяльності учнів на уроках, позакласних
заняттях, вдома – виконання мовно-мовленнєвих, комунікативних завдань без прямої, безпосередньої
участі вчителя; при цьому самостійна робота дає змогу учневі самому дійти до нових ідей, думок шляхом
розв'язання проблемних для нього освітніх ситуацій, виражених у навчальних завданнях;
– в якості методу навчання наслідувального, репродуктивного чи творчого характеру (специфіка
методу самостійної роботи дозволяє розглядати його як комплексний спосіб навчання, що може
поєднувати роботу з вивчення теоретичного матеріалу підручника, метод спостереження над мовними
явищами, виконання вправ та ін.);
– як вищу форму навчальної діяльності за критеріями здатності до цілепокладання, самоосвіти та
саморегуляції (зокрема, йдеться про навчально-наукову діяльність у царині мовознавства, якою на
практиці займаються філологічно обдаровані учні).
Метою організації самостійної роботи в шкільному курсі української мови є не лише формування
мовних, мовленнєвих і комунікативних умінь учнів, готовності до живого спілкування, а й національномовної свідомості, розширення їхнього світогляду, навичок самоконтролю, розвиток творчих здібностей,
духовно-культурного досвіду, морально-естетичних смаків тощо.
Методи самостійної діяльності з української мови важливо спрямувати на реалізацію таких завдань:
– оволодіння теоретичними знаннями з мови і знаннями, адекватними мовленнєвій діяльності;
– формування й розвиток здатності планувати навчально-предметні дії (визначати мету, цілі власної
навчально-пізнавальної діяльності, вибирати стратегію і тактику їх послідовної реалізації з урахуванням
своїх внутрішніх резервів); прогнозувати можливі зміни проблемної ситуації;
– задоволення екзистенційних потреб учнів (вільного вибору своїх дій) – розвиток навичок
самоорганізації, самовизначення, самореалізації, самоконтролю, персональної відповідальності,
рефлексії мовленнєво-мислительної діяльності;
– вироблення вмінь проводити спостереження над мовою, використовувати різні способи описування
й аналізу мовних явищ – алгоритмічний, інтуїтивно-асоціативний, образний тощо;
– набуття вміння користуватися словниками, мовними довідниками (на паперових носіях чи в
електронному варіанті);
– оволодіння механізмами включатися в різні ситуації комунікативної діяльності;
– вироблення вмінь оцінювати власну навчальну діяльність та її результати, формулювати висновки й
узагальнення на основі встановлення причиново-наслідкових зв’язків, з урахуванням результатів
самостійної роботи та ін.
Успіх самостійної активності залежить від зацікавленості учнів у самостійному розв'язанні
теоретичних і практичних проблем, від розуміння цілей, змісту й цінності навчальних дій. Самостійна
діяльність школяра має включати як дії, мотивовані власною ініціативою, так і дії, ініційовані вчителем.
При цьому важливо встановити раціональне співвідношення репродуктивного, частково-пошукового і
творчого видів діяльності, що, у свою чергу, визначають відповідні рівні навчально-пізнавальної
самостійності учнів.
У межах мовної освіти, аби підтримувати увагу, стимулювати позитивну внутрішню мотивацію,
вчити мислити, аналізувати, виробляти культуру читання, аудіювання, продукування мовлення та ін.,
варто практикувати різні види самостійної роботи учнів:
– за метою: самостійна діяльність, спрямована на одержання нової інформації, на пошук і здобування
навчально-предметних знань, умінь під час підготовки до уроків, позакласних занять та в ході їх
проведення; самостійна робота з вивчення структури завдань і навчання самостійному створенню
завдань, вивчення способів (методів) виконання завдань, удосконалення й застосування знань та вмінь;
самостійна робота контрольно-оцінного характеру (підготовка до контрольної роботи, екзамену);
– за характером діяльності учнів: рецептивна, наслідувальна, репродуктивна, частково-пошукова,
дослідницька;
– за формою організації: колективна, групова, парна, індивідуальна;
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– за способом діяльності: робота з інформаційними джерелами – словниками, довідниками,
підручником, науково-популярною літературою, Інтернет-ресурсами; робота з дидактичним текстом,
робота над помилками, редагування тексту; виконання вправ, складання вправ, плану, тез, тематичних
виписок, таблиць, схем, опорних конспектів; розроблення проектів, учнівських презентацій, доповідей,
повідомлень, укладання словників, портфоліо; відгадування загадок, ребусів, кросвордів; виготовлення
газет, виставок, розроблення веб-сайтів; рецензування, написання рефератів, дослідницьких робіт, творів,
заміток; захист проектних робіт.
Особливості шкільного курсу української мови зумовлюють використання методів самостійної
роботи учнів за такими специфічними змістовими напрямами: когнітивним (навчально-пізнавальним);
операційним; мовленнєвим; комунікативним. З огляду на це окрему увагу потрібно звернути на
багатоманіття методів навчання, які можна застосовувати в організації самостійної роботи з мови:
когнітивні; алгоритмічні – алгоритмічний метод розв'язування правописних задач, алгоритмічний метод
аналізу граматичних одиниць, алгоритмічний метод побудови тексту; креативні; комунікативні – метод
комунікативно-ситуативних вправ, кейс-метод та ін.; інтерактивні – "розумовий штурм", метод
письмової дискусії, метод щоденника подвійних нотаток і т. ін. Модернізація процесу мовної підготовки
учнів з української мови передбачає інтеграцію методів віртуальної освіти в традиційну практику
навчання мови, що дає змогу посилити ефективність методичної системи. Завдяки такій інтеграції
підвищується технологічний рівень організації мовної освіти.
У ключі сказаного активізувати самостійну діяльність школярів з мови можна шляхом використання
методів комп'ютерного навчання, що дає змогу інтенсифікувати навчально-виховний процес, оскільки
стимулює внутрішню мотивацію учіння, економить час для подачі завдань, контролю за їх виконанням,
оперативного опрацювання результатів, до того ж пропонує учням "допомогу" у вигляді підказок,
відповідей з поясненням (без пояснень), діалогічну підтримку виконання завдань.
Так, метод комп'ютерної гри ґрунтується на використанні спеціальних навчально-комп'ютерних
програм, за допомогою яких віртуально проектується ігрова ситуація мовного чи комунікативного
спрямування. Цей метод дозволяє учням самостійно аналізувати навчально-ігрову ситуацію, змінювати
її, приймати адекватні ситуації рішення – у результаті пробуджується внутрішня мотивація навчання,
забезпечується емоційно-естетичне ставлення до предмета й діяльності, розвивається системне
мислення, ініціатива, самостійність, виробляються навчально-пізнавальні чи комунікативні вміння.
Метод написання комп'ютерних диктантів дає змогу індивідуалізувати процес розвитку правописних
умінь. Метод комп'ютерного моделювання в контексті самостійної роботи з мови передбачає роботу з
готовими моделями мовних об'єктів (дослідження їх, доповнення) або створення учнями власних
моделей мовознавчих понять, мовленнєвих продуктів тощо. Цей метод забезпечує широкі можливості
для поєднання наочно-образної і знакової презентації навчально-предметної інформації, що викликає в
дітей непідробний інтерес до мови як освітнього предмета та до процесу навчання. Метод групових
телекомунікаційних проектів, що, поза іншим, привчає школярів ефективно використовувати нові
технології в освітньому дискурсі, розвиває самостійну творчу думку. Метод розроблення "учнівського
портфоліо" в електронному варіанті з мультимедійною презентацією його вмісту (тематичних виписок,
власних творів, індивідуальних навчальних досягнень та ін.) розвиває системне мислення, рефлексивні
здібності. Електронні портфоліо мають переваги в тому, що значна за обсягом інформація займає мало
місця завдяки електронним носіям та може бути ефектно представлена.
Навчальна діяльність учнів у системі мовної підготовки мотивовано матиме самостійний характер,
якщо буде відповідати рівню особистісних навчальних досягнень з мови та викликатиме непідробний
інтерес. Підтримати цікавість до пізнавальної самостійності вчитель може шляхом консультування
школярів стосовно питань, пов’язаних із самоосвітою і, звичайно, за допомогою комп'ютерно
орієнтованих технологій.
Належна організація самостійної роботи потребує пакета завдань – індивідуальних,
диференційованих – переважно пошукового, творчого характеру – з чіткими вказівками, оскільки має
бути відсутнім безпосередній контакт з учителем. Відповідні завдання створюють широкий навчальний
простір, з одного боку, для самостійної роботи на уроці, а з іншого – для самоосвіти як вищої форми
навчальної діяльності, виконання якої передбачає вільний вибір школярем часу й місця.
Важливе значення в організації самостійної роботи має контроль і самоконтроль за її виконанням.
Розвиток інформаційно-комп’ютерних технологій відкриває можливості для виходу методу
тестування в системі контролю на новий якісний рівень застосування й дозволяє забезпечити
оперативний зворотний зв'язок, посилити індивідуальний, диференційований підхід до перевірки
навчальних досягнень учнів з різним рівнем мовної підготовки, інтенсифікувати процес контролю,
підвищити навчальну мотивацію школярів, знизити їхнє психічне напруження. Електронний тестовий
контроль допомагає уникнути одноманітності в освітній діяльності. Серед недоліків виділимо те, що цей
комп'ютерний метод обмежує живе спілкування між суб’єктами навчального процесу, міжособистісний
розвиток учнів, за умови тривалого використання завдає певної шкоди здоров’ю дітей.
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Загалом використання методів комп'ютерного навчання дозволяє осучаснити освітній процес,
підвищити його продуктивність, забезпечити індивідуалізацію, диференціацію в досягненні навчальних
цілей, інтерактивну взаємодію учнів в електронних мережах під час виконання навчальних проектів та ін.
Підсумовуючи, зазначимо, що системний підхід до застосування усталених і новітніх методів
самостійної навчальної діяльності дає змогу виробляти мовно-мовленнєві знання, уміння здобувати
інформацію, інтерпретувати, переробляти, інтеріоризувати або створювати мовленнєві продукти в
процесі виконання навчальних завдань; опановувати різноманітні способи діяльності та комплекс
соціально значущих цінностей. За таких умов учень стає активним суб’єктом навчальної діяльності, що
дозволяє оволодівати механізмами самоорганізації, самопізнання, самовдосконалення, переходити до
самоконтролю й самооцінки, шліфувати вміння вчитися, набувати креативного досвіду. При цьому
перехід від залежного стилю навчання до автономного не лише підвищує навчально-предметну
компетентність, а й сприяє індивідуальному збагаченню школярів – навчання набуває особистісного
смислу для учнів.
Таким чином, використання комп'ютерних методів з метою мовно-мовленнєво-комунікативної
підготовки учнів дає змогу забезпечити сучасний рівень функціонування навчальних технологій.
Проведене нами теоретико-практичне дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми.
Подальшого вивчення потребують питання: інтерактивна взаємодія учасників навчального процесу, який
забезпечується комп'ютерними технологіями; розроблення й обґрунтування технологічних моделей
функціонування методів комп'ютерного навчання мови; підготовка (перепідготовка) вчителівсловесників до роботи в системі інформаційно-комп'ютерних технологій формування мовної
особистості.
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Кучерук О. А. Интеграция компьютерных методов в традиционную систему организации
самостоятельной работы учащихся по украинскому языку.
В статье рассматривается проблема использования методов компьютерного обучения с целью
формирования языковой личности учеников, что является приоритетным направлением языкового
образования в общеобразовательной школе. Освещаются вопросы модернизации процесса организации
самостоятельной работы по украинскому языку.
Kucheruk О. А. Integration of Computer Methods in the Traditional System of Pupils' Independent Work
Organization in the Ukrainian Language.
The article covers the problem of using computer training methods for the formation of pupils' linguistic identity
that is a priority area of language education at school. The questions of the modernization process in the
independent work organization in the Ukrainian language are highlighted.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ АНДРАГОГІКИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПАТРІОТИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ ОФІЦЕРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ НАДПСУ
Стаття присвячена обґрунтуванню доцільності використання принципів андрагогіки для підвищення
патріотичної культури офіцерсько-викладацького складу Національної академії Державної
прикордонної служби України як умови реалізації системи патріотичного виховання майбутніх
офіцерів-прикордонників. Автор виділяє принципи андрагогіки, які, на його думку, варто покласти в
основу педагогічного забезпечення зазначеного процесу.
Виховання передбачає певну організацію життя курсантів, їхнього навчання, відпочинку та залучення
до виконання норм і правил, щоб сформувати звичні норми поведінки. Патріотичне виховання, особливо
на початку навчання в академії, розпочинається з показу взірця патріотичної вихованості самими
офіцерами та викладачами. Важливим виховним моментом є створення у курсантів позитивного
ставлення до тієї чи іншої форми поведінки, якого досягають наочністю, образністю, емоційним
ставленням самого педагога до того, що він дає під час проведення занять та заходів, під час спілкування.
Головним організатором патріотичного виховання в умовах навчання в академії виступає офіцервихователь – командир. Він виступає як посередник між державою і курсантами. Завдання офіцера, який
виступає від імені Вітчизни, допомогти майбутньому офіцеру-прикордоннику (кожному окремо) знайти
сенс життя, позбавитись від песимізму, повірити у свої власні сили, подолати перешкоди, що стоять на
шляху їх взаємовідносин із макросвітом з приводу реалізації духовних та матеріальних потреб, тобто
досягти як усвідомлення, так і виконання патріотичного обов’язку перед Батьківщиною. Відтак, процес
патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників варто розглядати як взаємодію офіцерськовикладацького складу і курсантів, в якій поведінка одних обумовлює визначення дій інших. Звідси
виховні дії мають двобічний характер і об’єктивно слугують виконанню педагогічних цілей через
вираження елементів патріотичної культури офіцерсько-викладацького складу в цій системі.
Під час дослідно-експериментальної роботи нами була виявлена пряма залежність між наявністю у
офіцера-вихователя патріотичної культури (її рівнем) та його здатністю ефективно організовувати
патріотичне виховання курсантів. Це спричинило виділення як однієї з умов реалізації системи
патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників підвищення рівня патріотичної культури
офіцерсько-викладацького складу академії.
Для розкриття сутності та специфіки особистісно-розвивальної орієнтації процесу вдосконалення
професіоналізму педагогів Н. Протасова пропонує використання андрогогічного підходу [1]. Є. Мандрик
використовує цей підхід у системі післядипломного педагогічного забезпечення професійної діяльності
інженерно-технічного персоналу Державної прикордонної служби України [2]. Але названі (та інші)
автори не ставили перед собою завдання спеціального дослідження значення реалізації принципів
андрагогіки з метою патріотичного виховання курсантів загалом та зокрема підвищення патріотичної
культури офіцерсько-викладацького складу.
Метою статті є обґрунтування доцільності використання принципів андрагогіки для підвищення
патріотичної культури офіцерсько-викладацького складу Національної академії Державної прикордонної
служби України як умови реалізації системи патріотичного виховання майбутніх офіцерівприкордонників.
Аналіз наведеної наукової літератури, проведене дослідження свідчать, що доцільним є використання
положень андрагогіки з метою підвищення рівня патріотичної культури офіцерсько-викладацького
складу НАДПСУ.
Андрагогіка – теорія навчання дорослих, яка вивчає специфічні закономірності засвоєння знань і
вмінь дорослим суб’єктом у процесі навчальної діяльності, а також особливості керівництва останнього з
боку професійного педагога [3: 176].
Становлення андрагогіки пов’язане з іменами таких учених світу, як М. Ноулз, Р. Сміт, П. Джарвіс,
Т. Тен Хаве, Л. Турос. Основи вітчизняної андрагогіки були закладені Б. Ананьєвим, А. Колесниковим,
Н. Протасовою. У часи незалежної України різні аспекти проблем андрагогіки висвітлювались у працях
таких учених , як С. Гончаренко, Н. Бібік, В. Дивак, І. Зязюн, Т. Сорочан, Є. Мандрик.
За С. Гончаренком, андрагогіка – це педагогіка дорослих, одна з педагогічних наук, яка займається
дослідженням проблеми освіти, самоосвіти й виховання дорослих [4: 25].
© Мірошніченко В.І., 2011
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Метою андрагогіки є відкриття нових технологій освіти, самоосвіти, виховання та вдосконалення
дорослої людини, інтенсивне впровадження їх у педагогічну практику. Андрагогіка здійснює давню
формулу освіти: non scholae, sed vitae discimus – навчання не для школи, а для життя.
У широкому розумінні андрагогіку можна розуміти як науку особистісної реалізації людини протягом
усього її життя. Відомо, що частина людей реалізуються у молодому віці. Але більшість розкриває свій
потенціал поступово, накопичуючи знання, досвід, уміння і навички протягом усього життя. Андрагогіка
сприяє такому розкриттю особистості, допомагає реалізувати приховані можливості. На відміну від
традиційної педагогіки основним положенням андрагогіки є положення про провідну роль у процесі
навчання не того, хто навчає, а того, хто навчається. Той, хто навчає, лише надає допомогу щодо
виявлення та систематизації особистого досвіду останнього. У такому випадку відбувається заміна
пріоритетності педагогічних методів. Замість лекційних методів передбачаються практичні заняття, як
правило експериментального характеру, дискусії, ділові ігри.
Дослідники підкреслюють активність, самостійність дорослої людини в навчанні, її прагнення
максимально враховувати власний життєвий, соціальний, професійний досвід. Доросла людина
навчається свідомо і вмотивовано, щоб розв’язати важливі для неї професійні проблеми, тому набуті
знання і вміння негайно застосовуються на практиці. Провідна роль у власній освіті належить самому
фахівцеві; навчання має враховувати індивідуальні особливості того, хто навчається, відповідати його
освітнім потребам і стимулювати зростання цих потреб [2: 30].
Парадигма, яка може бути основою моделювання освітніх програм для дорослих, за словами
Л. Лєсохіної, полягає в забезпеченні зв’язку освіти і діяльності [5: 69].
Дослідники зазначеної проблеми переважно зосереджують увагу на діяльності освітніх закладів для
дорослих, більшість з яких реалізують ресурсну оптимізацію, яка оцінюється за сумою витрат на
забезпечення процесу навчання [6: 23]. У нашому дослідженні ми звертаємо увагу на виховний аспект
педагогічного процесу, розглядаючи підвищення патріотичної культури офіцерсько-викладацького
складу як складову системи патріотичного виховання та цілісної виховної системи вищого військового
навчального закладу.
Як показало дослідження, у масштабі академії підвищення патріотичної культури офіцерськовикладацького складу здійснюється на навчально-методичних зборах, міжкафедральних нарадах,
науково-методичних нарадах, конференціях, культурно-масових заходах, у системі професійної
підготовки. Загалом ці форми допомагають командному та викладацькому складу відновлювати і
розширювати патріотичні знання, створюють у них позитивну мотивацію до пошуку ефективних засобів
впливу на курсантів, сприяють формуванню патріотичної спрямованості всієї діяльності, розвитку
патріотичного мислення та підвищенню патріотичної культури загалом. У той же час не завжди
враховуються принципи андрагогіки. На думку більшості офіцерів, які брали участь в експерименті,
однією з проблем є ігнорування принципами андрагогіки в процесі проведення заходів, спрямованих на
підвищення як патріотичної культури офіцерів-прикордонників, так і їх загальної культури загалом.
Понад 45 % опитаних офіцерів відзначили, що навчання офіцерів часто проводяться без урахування їх
життєвого, професійного досвіду, рівня їх патріотичної культури.
Виявлена під час дослідження тенденція щодо прямого взаємозв’язку між патріотичною культурою
офіцера та його фаховим становленням як педагога також створює підстави стверджувати, що однією з
умов підвищення його патріотичної культури є урахування основних чинників фахового становлення, які
є відображенням андрагогічного підходу.
Для максимально ефективного досягнення цілей андрагогіки необхідно провести поділ на певні вікові
категорії (покоління). Соціальна наука виділяє такі три вікових категорії: до 25 років, від 25 до 45 років,
після 45 років. Оскільки офіцери перебувають на службі приблизно до 45 років, середній вік викладачів з
числа цивільних осіб від 30 до 50 років, то, ведучи мову про офіцерсько-викладацький склад НАДПСУ,
ми розглядаємо в основному перші дві категорії. Ці категорії не завжди, в силу певних обставин,
співпадають з професійним віком (досвідом). Тому, на нашу думку, говорячи про офіцерськовикладацький склад академії, доцільно використовувати поділ на молодих та досвідчених офіцерів і
викладачів. Для першої категорії досвід професійної діяльності складає термін до 5 років. Для другої –
більше 5 років. Для першої категорії необхідно створити умови для підвищення професійного рівня, так і
рівня культури взагалі (у тому числі патріотичної). Для другої категорії актуальним є розвиток та
реалізація потенціалу. Ця категорія, незважаючи на те, що її представники досягли певного соціального
статусу, також вимагає постійного навчання адаптивного характеру. Але це навчання є неможливим без
взаємодії з першою категорією, під час якої здійснюється взаємне навчання. Кожна доросла людина має
певні ментальні моделі, позитивний для неї досвід соціальної поведінки, професійної, патріотичної
діяльності. Але в разі застарілості такого досвіду індивідуальні ментальні моделі перестають відповідати
суспільним вимогам часу. Патріотичний світогляд офіцерів, викладачів, котрим сьогодні 40-45 років,
формувався ще у часи радянської системи освіти, розвивався вже у часи незалежної України. Безумовно,
ними було пройдено шлях переоцінки цінностей, що не могло не відобразитись на стані їх патріотичної
77

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 57. Педагогічні науки

культури. До того ж сьогодні є можливість скористатися значно більшою кількістю джерел, ніж це було
десять-двадцять років тому.
Розвиток патріотичної культури молодих викладачів залежить багато в чому від усвідомлення мети
такого розвитку, від умов, в яких відбувається професійне становлення викладача і водночас розвиток
його патріотичного потенціалу. Розвиток патріотичної культури досвідчених офіцерів і викладачів
значною мірою залежить від усвідомлення необхідності освіти, самоосвіти та оптимальності форм і
методів самоосвіти.
Враховуючи вищесказане, в основу педагогічного забезпечення процесу підвищення патріотичної
культури офіцерсько-викладацького складу академії нами було взято такі принципи андрагогіки:
– принцип використання наявного позитивного життєвого досвіду тих, хто навчається. Відповідно,
досвід того, хто навчається, використовується як одне з джерел навчання самого учня та його колег;
– принцип коректування застарілого досвіду й особистих установок, що перешкоджають засвоєнню
нових знань. Може бути використаний як професійний, так і соціальний досвід, який вступає в
суперечність з вимогами часу;
– принцип індивідуального підходу до навчання на основі індивідуальних потреб, з урахуванням
соціально-психологічних характеристик особи і тих обмежень, які накладаються його діяльністю;
– принцип рефлективності, заснований на свідомому ставленні того, хто навчається до навчання;
– принцип затребуваності результатів навчання практичною діяльністю;
– принцип системності навчання. Системність розуміється як систематичність, тобто безперервність
або регулярність навчання, причому з урахуванням результатів попереднього навчання і нових потреб у
навчанні;
– принцип актуалізації результатів навчання – їх швидке використання на практиці.
Слушним є зауваження Є. Мандрика, що андрагогічна модель є актуальною за виконання таких умов:
організація різних видів і форм навчання; різні рівні вивчення; спеціальна підготовка кадрів для
андрагогічної системи навчання; методична підтримка; задоволення різних потреб (розширення
світогляду; для спілкування; для створення ідеальних умов навколо професійних знань, умінь, навичок;
здобуття нових актуальних для професійного росту умінь і навичок) [2: 33]. Також андрагогічна модель
вимагає визначення параметрів кінцевого стану знань педагога (тобто того, хто навчається). Для дорослої
людини із вже сформованими можливостями до самооцінки ця вимога не завжди є визначальною.
Тому важливо, на нашу думку, враховувати особистісні бажання того, хто навчається відносно тематики
дисциплін та заходів, призначених конкретно для нього. Крім того, офіцер-вихователь чи
викладач переважно має можливість на власний розсуд обрати рівень кінцевих здобутків за кожною з
обраних ним тем.
Таким чином, проведена дослідно-експериментальна робота свідчить про доцільність використання
принципів андрагогіки для підвищення патріотичної культури офіцерсько-викладацького складу
Національної академії Державної прикордонної служби України як умови реалізації системи
патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників.
Зроблені нами в межах статті висновки стосовно доцільності та необхідності використання принципів
андрагогіки для підвищення патріотичної культури офіцерсько-викладацького складу НАДПСУ не
вичерпують усіх аспектів проблеми. Перспективними напрямками подальших досліджень можуть бути
вивчення андрагогічного підходу у викладанні тієї чи іншої окремої дисципліни, у проведенні
академічних заходів у системі професійної підготовки офіцерсько-викладацького складу НАДПСУ.
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Мирошниченко В. И. Использование принципов андрагогики для повышения патриотической
культуры офицерско-преподавательского состава НАГПСУ.
Статья посвящена обоснованию целесообразности использования принципов андрагогики для
повышения патриотической культуры офицерско-преподавательского состава Национальной академии
Государственной пограничной службы Украины как условия реализации системы патриотического
воспитания будущих офицеров-пограничников. Автор выделяет принципы андрагогики, которые, по его
мнению, стоит положить в основу педагогического обеспечения указанного процесса.

Miroshnichenko V. I. The Use of Andragogical Principles for the Commissioned Instructional Staff's
Patriotic Culture (State Boarder Service of Ukraine National Academy).

The article is devoted to the statement of reasons directed onto the use of andragogical principles for the
commissioned instructional staff's patriotic culture advance (State Boarder Service of Ukraine National
Academy) as the condition for the future boarder guards' education. The author emphasizes the andragogical
principles that according to her point of view should be accepted as the basis for the pedagogic maintenance of
this process.
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РОЗВИТОК СТРЕСОСТІЙКОСТІ ЯК ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ
ПСИХОЛОГА У СТУДЕНТІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

У статті проаналізовано деякі психологічні особливості студентів, які отримують другу вищу освіту
за спеціальністю "Психологія". Спостереження та проведення діагностики за допомогою методик
виявили високий рівень тривожності та чутливості до стресогенних факторів у майбутніх психологів.
Окреслено шляхи розвитку стресостійкості у формуванні професійних якостей психолога студентів
післядипломної освіти.
Досвід роботи викладача на факультеті післядипломної освіти свідчить про те, що фахівці, які
здобувають другу спеціальність, суттєвою мірою відрізняються від "звичайних" студентів, причому, як
денної, так і заочної форми навчання.
По-перше, за віковою ознакою: це зрілі, дорослі, досвідчені люди, які мають, як правило багаторічний
стаж роботи за іншим фахом. Так, другу вищу освіту за спеціальністю "Психологія" отримають
представники досить різноманітних професій: економісти, лікарі, інженери, вчителі, офіцери,
священнослужителі, журналісти, банківські працівники, викладачі інших вищих навчальних закладів.
По-друге, за ступінню вмотивованості навчання. Наші студенти свідомо, цілеспрямовано хочуть
отримати спеціальність психолога. Це означає, що в них сформувався реально-діючій мотив навчальної
діяльності – пізнавальний інтерес, заснований на усвідомленні особистісного змісту оволодіння
науковими психологічними знаннями.
Метою статті є аналіз деяких психологічних особливостей студентів, які отримують другу вищу
освіту за спеціальністю "Психологія".
Дійсно, психологічні знання нині є невід’ємною частиною професійних знань в різних галузях, тому
дехто отримує спеціальність психолога задля подальшого кар’єрного зростання. Проте, в результаті
проведення спостережень, бесід, індивідуальних і тренінгових занять, ми з’ясували, що практично всім
студентам, що хочуть отримати другу спеціальність "Психологію", знання потрібні для подолання
особистісних стресів: кому – у сфері самореалізації, кому – для реальної допомоги своїм близьким, і
майже всім – для практичного вирішення проблем в особистому житті. І це є ще однією
характерологічною відмінністю фахівців, що отримують другу вищу освіту.
Як відомо стрес – це специфічна відповідь організму на вимоги середовища, що змінюється і стає
загрозливим для життя, здоров’я, соціального статусу, міжособистісних стосунків тощо. Якщо
фізіологічний стрес виникає у зв’язку з безпосередньою фізичною дією, то при емоційному стресі вплив
стресорів опосередковується через складні психічні процеси. Ці процеси забезпечують оцінку стимулу і
зіставлення його з попереднім досвідом. Суб’єктивне ставлення до стимулу, яке залежить від
неповторного досвіду (значною мірою сформованого в період дитинства), особистісних відмінностей,
характеру когнітивних процесів і психічного стану, є важливим психологічним механізмом і визначає
індивідуальну значущість стресора.
З метою визначення шляхів подолання особистісних стресів у студентів, що здобувають другу вищу
освіту за спеціальністю "Психологія", нами було проведено дослідження стресостійкості за такими
методиками: "Визначення рівня фізіологічного, інтелектуального, емоційного і поведінкового симптомів
стресу" Ю. Щербатих, методика САН, "Особистісна та ситуативна тривожність" Спілбергера.
Дослідження проводилося на протязі трьох років і показало, що більшість досліджуваних мають високий
рівень особистісної та ситуативної тривожності. Також результати аналізу методик свідчили про
достатньо виражену напругу емоційних та фізіологічних систем організму, яка виникла у відповідь на
сильний стресогенний фактор. Серед стресорів (чинники виникнення стресів) студентами були названі
такі, у порядку зменшення: неможливість самореалізації; незадоволення результатами досягнень у житті;
відсутність взаємопорозуміння в сімї; деспотичний начальник на роботі; недружній, недоброзичливий
колектив на роботі; хвороба дитини; нерозуміння батьків; нестача часу, "цейтнот"; недостатня кількість
грошей, маленька заробітна платня; розлучення з чоловіком; самотність; новий митний кодекс;
"свинство" людей, які залишають після себе брудне місце відпочинку; побутові незручності (чоловік
голосно вмикає телевізор; сусіди палять у під’їзді; грюкають вхідні двері.
Таким чином, першим етапом роботи по подоланню стресу був аналіз ставлення до стресорів, серед
яких на перше місце вийшла неможливість самореалізації. Особистісна самореалізація тісно пов'язана з
© Мірошніченко О.А., 2011
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потребами. Потреби людини, будучи водночас і потребами суспільства, безперечно, належать до
всезагальних соціокультурних механізмів самореалізації особистості. Задоволення особистісно значущих
потреб означає включення предмета або явища, що має певні властивості, до системи самореалізації
особистості. Єдність потреби та її задоволення формує індивідуальний стиль самореалізації, який є
невід'ємним надбанням особистості.
Самореалізація особистості неможлива без достатнього рівня сформованості соціально обумовленої
підструктури особистості, ядром якої є світогляд. Питання соціально-професійної орієнтації вчителя
досліджено в працях С. Г. Вершловського, А. А. Деркача, А. Б. Добровича, Ю. Н. Ємельянова,
А. О. Крилова, А. В. Мудрика, Р. С. Немова, А. В. Петровського, М. Х. Тітма, О. В. Шорохової та ін.
Відповідно до певних рівнів соціальної сутності правомірно виділити загальнолюдський, культурноцивілізований, національний, соціально-груповий, індивідуальний та інші аспекти самореалізації.
Природно, що різні історичні типи й структурні "зрізи" соціальності по-різному відображаються у
свідомості й діяльності особистості, яка себе реалізує. Діапазон можливостей самореалізації залежить від
характеру суспільства. Істотний вплив на процес самореалізації справляє характер стосунків особистої та
майнової залежності. Під їхнім впливом природно-історичний перебіг особистісної самореалізації, як
правило, пришвидшується або гальмується, розширюється або звужується. Помітні відмінності можуть
бути навіть у межах одного й того самого структурного "зрізу" [1; 2; 3].
Соціально-груповий або корпоративний вияв самореалізації особистості зумовлений її
приналежністю до більш-менш усталених структурних одиниць, виокремлюваних у структурі
суспільного цілого за професійною, інституціональною, конфесійною та іншими ознаками. При цьому
набувають чинності закономірності, які зумовлюють формування соціально значущих якостей. Вони
досліджуються соціологічними теоріями середнього рівня: на перший план виходять рольові, статусні,
престижні характеристики особистості, її стосунки з референтною групою, її особливе місце в системі
внутрішньо групових міжсуб'єктних взаємодій тощо.
Самореалізація особистості може бути адекватною та неадекватною, справжньою та удаваною,
просоціальною, асоціальною та антисоціальною, проте її суспільний зміст за будь-яких умов є
незаперечним, що пояснюється об'єктивним порядком речей, згідно з яким поза соціалізацією немає й не
може бути особистості. Отже, йдеться не про більшу й меншу залежність людини від суспільства і не про
спрямованість індивідуальної діяльності в розумінні її суспільної корисності або марності, творчого або
деструктивного потенціалу. Міра соціальності є індикатором відповідності життєвих планів суб'єкта
наявним культурно-історичним умовам його буття, взятим не тільки у своїй даності, але й у головних
тенденціях розвитку; вона відображає міру включеності індивіда в соціум, його підкріплену
середовищем активність і цілеспрямованість у розв'язанні поставлених завдань, результативність
замислів, які відповідають місцю й часу, характеру суспільства, в якому живе людина.
Майбутній психолог ще з навчального закладу підготовлений до того, що його професія – це не лише
знання з предмету, але й уміння будувати стосунки з дітьми, дорослими, своїми колегами. При цьому
важливе і усвідомлення своєї позиції в спілкуванні, і наявність елементарних умінь саморегуляції
поведінки. За даними проведеного нами пілотажного дослідження серед майбутніх психологів, які
співпадають з даними Л. М. Мітіної, найбільш популярними позиціями вчителя виявилися такі:
1. "інтелектуал" (ерудит, знаюча людина, любить одержувати нову інформацію, здатний видавати
нові цікаві ідеї);
2. "душевна людина" (добра, чуйна, у складних життєвих ситуаціях на неї завжди можна покластися,
чесна, порядна);
3. "оптиміст" (людина з гумором, життєлюб, не сумує сама і не дає сумувати іншим, вміє
підбадьорити, розрядити напруження в колективі);
4. "організатор" (володіє прийомами організатора, вміє подати ініціативу, залучити до якої-небудь
справи, вести за собою);
5. "ділова людина" (чудово знає свою справу, не витрачає часу на непотрібні розмови, не втручається
у справи інших, говорить лише по суті, цінує час оточуючих) [4].
У результаті ранжування за ступенем привабливості в інших людях у якості найбільш бажаної позиції
перше місце займає "душевна людина", з такою хочуть спілкуватися. Для себе ж студенти віддають
перевагу позиції "інтелектуал", наслідуючи, напевне, значущість такої позиції в шкільній ієрархії.
Аналогічні результати були одержані й під час перевірки цього дослідження серед учителів; вони
віддають перевагу спілкуванню з чуйними та оптимістичними людьми.
На нашу думку, не останню роль у формуванні позиції "душевна людина" відіграє вміння
майбутнього вчителя виходити з конфліктної ситуації.
З метою вивчення рівня сформованості комунікативно-діяльнісної сфери нами був застосований
"Тест опису поведінки" К. Томаса [5: 270-273], який визначає типові засоби реагування на конфліктні
ситуації. За його допомогою можна виявити, наскільки майбутній психолог є схильним до суперництва і
співпраці в колективі, у шкільному класі, прагне до компромісу, уникає конфліктів або, навпаки,
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намагається загострити їх, а також оцінити рівень адаптації кожного члена колективу до сумісної
діяльності. Результати цього дослідження подані в таблиці 1, де у відсотках показана кількість
досліджуваних, що надають перевагу різним способам виходу з конфлікту.
Таблиця 1.
Способи реагування в конфлікті досліджуваних за результатами методики К. Томаса
Способи
реагування
78 студ.

Суперництво

Співпраця

Компроміс

Уникнення

Пристосування

16,7 % (13)

11,5 % (9)

28,2 % (22)

16,7 % (13)

26,9 % (21)

На нашу думку, найбільш ефективним і конструктивним способом виходу з конфлікту є співпраця.
Однак, такому способу віддають перевагу лише 11,5 % досліджуваних студентів. Найбільший відсоток
має спосіб "Пристосування", що свідчить про брак самостійності, особистої активності, незалежності в
міжособистісних стосунках.
Рефлексивна сфера особистості психолога тісно пов'язується з проявами ситуативної і особистісної
тривожності. Тривожність – тенденція людини постійно відчувати занепокоєння, схильність переживати
різні ситуації як загрозливі. Тривожність розрізняють як властивість особистості і як стан. Перша
визначається особливостями нервової системи і тривалим неблагополуччям у спілкуванні. Друга (стан
особистості) – це ситуативна (або реактивна) тривожність, неспокій, пов'язаний з конкретною ситуацією,
який не проявляється поза нею. Дослідження, однак, показують, що тривожність, яка виникає в
результаті емоційного неблагополуччя в значущій сфері спілкування (наприклад, у студентській групі),
може породжувати загальну тривожність, що поширюється й на інші сфери спілкування, стаючи при
цьому властивістю особистості. Дослідження рівня ситуативної та особистісної тривожності,
проведеного нами зі студентами післядипломної освіти за допомогою методики "Вивчення рівнів
тривожності" Спілбергера, виявили результати, представлені в таблиці 2.
Таблиця 2.
Рівні ситуативної та особистісної тривожності за методикою "Вивчення рівнів тривожності"
Спілбергера (у % та абсолютних значеннях)
Рівні
тривожності
Ситуативна тривожність
Особистісна тривожність

Низький рівень

Середній рівень

Високий рівень

12,8 % (10)
14,1 % (11)

35,9 % (28)
39,7 % (31)

51,3 % (40)
46,2 % (36)

Тривожність особистості, стійка відсутність емоційного благополуччя в значущій сфері приводить до
формування нестійкої самооцінки та проявляється у виникненні спочатку ситуативної, а потім і
особистісної тривожності, що заважає формуванню таких соціально значущих якостей, як самовладання,
життєрадісність, психічне й фізичне здоров'я, громадянська активність, тому на формувальному етапі
дослідження нам варто звернути увагу на зменшення рівня такої соціально небажаної якості, як
тривожність. Вірогідно, що тривожність, яка відображає переживання потреби в спілкуванні, по суті,
виявляється зумовленим невдоволенням іншої потреби – потреби в сталій позитивній самооцінці, яка є
важливим елементом для активного формування професійних якостей.
На другому етапі студентам пропонувалось ознайомлення з класифікацією антистресових методик.
Так, Ю. Щербатих поділяє їх на психологічні (аутотренінг, медитація, раціональна терапія); фізичні
(баня , сауна, масаж) і біохімічні (ліки, фітотерапія).
Третій етап нашої роботи був практичним, проходив у формі тренінгових вправ: "Візуалізація моїх
проблем", "Картина мого успіху", різноманітні проективні методики, фізичні вправи тощо.
Для студентів післядипломної освіти спеціальності "Психологія" нами був розроблений та
впроваджений факультатив під назвою "Пізнай та створи себе", який проводився з використанням
авторського методичного посібника "Вивчення особистості майбутнього вчителя" [6]. Завданням
факультативу було самовизначення себе як майбутнього психолога, вивчення своїх характеролологічних
особливостей, постановка та вирішення завдань із самовдосконалення особистості. На лекційних
заняттях "Практикуму з загальної психології" розглядалися теоретичні основи формування особистості
психолога. Практичні заняття були присвячені обговоренню та засвоєнню теоретичних питань у вигляді
семінарів, круглих столів, дискусій тощо.
Достатня кількість годин присвячена для лабораторних занять, які складалися з двох етапів. На
першому – проводилися діагностичні дослідження (дослідницькі методики подаються у посібнику) [6],
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на другому – використовувалися сучасні психолого-педагогічні методи: ділові ігри, психокорекційна
робота, психотерапевтичні вправи.
У результаті проведення занять можна спостерігати помітні якісні зміни: більшість з наших
випускників позитивно вирішують свої проблеми, а головне – стають психологами.
Таким чином, знання, які студенти післядипломної освіти отримують під час навчання, вони
проектують на психологічні явища, що спостерігають в складних життєвих ситуаціях. Психічні процеси,
стани, дії та вчинки інших людей і свої випускники намагаються тлумачити за допомогою отриманих
знань. Таку проекцію можна розглядати як психологічне дослідження людей. А дослідити, з точки зору
психології, повсякденні життєві явища якраз і означає – навчитися розуміти людину, щоб правильно
будувати свої відносини з іншими в різних сферах життєдіяльності.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Мудрик А. В. Социализация и воспитание / А. В. Мудрик. – М. : Сентябрь, 1997. – 96 с.
Немов Р. С. Психология образования / Р. С. Немов. – М. : Просвещение, Владос, 1998. – 496 с.
Шорохова Е. В. Некоторые аспекты социально-психологического изучения личности / Е. В. Шорохова //
Психология личности и образ жизни. – 1987. – С. 8–10.
4. Митина Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя : [учеб. пособ. для студ. высш.
пед. учеб. завед.] / Л. М. Митина. – М. : Академия, 2004. – 336 с.
5. Большая энциклопедия психологических тестов. – М. : Изд-во Эксмо, 2006. – 416 с.
6. Мірошниченко О. А. Вивчення особистості майбутнього вчителя : [метод. посіб. до вивчення дисципліни
"Практикум із загальної психології"] / О. А. Мірошніченко. – Житомир : ЖДПУ, 2007. – 200 с.
1.
2.
3.

Матеріал надійшов до редакції 16.02. 2011 р.
Мирошниченко Е. А. Развитие стрессоустойчивости как путь формирования профессиональных
качеств психолога у студентов последипломного образования.
В статье проанализированы некоторые психологические особенности студентов, получающих второе
высшее образование по специальности "Психология". Наблюдения и проведение диагностики с помощью
методик обнаружили высокий уровень тревожности и чувствительности к стрессогенным факторам у
будущих психологов. Намечены пути развития стрессоустойчивости в формировании
профессиональных качеств психолога у студентов последипломного образования.

Miroshnichenko O. A. The Development of Stress Opposition as the Way of Psychologist's Professional Skills
Formation during the Postgraduate Education.
The article analyzes some psychological characteristics of the students receiving the second degree in
"Psychology". Monitoring and diagnostics using the special methods revealed high level of anxiety and
sensitivity to the stress factors in the future psychologists. The ways of opposition to the stress in the formation of
psychologist's professional qualities during the postgraduate education are determined.
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ОСВІТНІ ОКРУГИ: КРОКИ ДО РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ

У статті проаналізовано законодавче підґрунтя функціонування освітніх округів в Україні порівняно з
досвідом США. Зроблено висновок, що успішне функціонування освітніх округів не тільки дасть змогу
підвищити якість освіти та забезпечити рівний доступ до неї, але й сприятиме формуванню у
підростаючого покоління демократичних традицій, розвитку громадських чинників в управлінні
загальною середньою освітою.
Демократизація суспільних процесів в Україні спричиняє перебудову освітньої системи, пошук
нових, відкритих і демократичних моделей управління загальною середньою освітою, забезпечення
органічного поєднання засобів державного впливу з громадським управлінням [1].
Питання поєднання державних і громадських чинників в управлінні освітою досліджували
В. Бочкарьов,
А. Гошко,
В. Грабовський,
Г. Єльникова,
О. Зайченко,
Ю. Кавун,
Л. Калініна, М. Комарницький,
С. Королюк, Г. Костюк, В. Князєв, Т. Лукіна, О. Марчак,
Н. Софій, Т. Шамова та ін.
Одним із шляхів демократизації управління загальною середньою освітою є створення освітніх
округів. Однак дотепер вплив освітніх округів на розвиток громадської складової в управлінні загальною
середньою освітою досліджувався недостатньо.
Метою даної статті є аналіз взаємозв’язку освітніх округів з розвитком громадських чинників в
управлінні загальною середньою освітою.
Освітні округи на нинішньому етапі, на нашу думку, є найбільш демократичними об’єктами галузі.
Освітній округ як добровільне об’єднання навчальних закладів системи дошкільної, загальної середньої,
позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти, закладів культури, фізичної культури і спорту,
підприємств і громадських організацій, безумовно, сприяє демократизації освіти.
Згідно нового Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2010 р. № 777 [2], з метою ефективного управління округом та забезпечення координації
його діяльності утворюється рада округу з керівників суб’єктів округу, представників місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Рада округу може подавати пропозиції органові управління освітою щодо перерозподілу навчальних
годин між закладами – суб’єктами округу, організації навчально-виховного процесу, маршрутів
шкільних автобусів, які забезпечують підвезення учнів і педагогічних працівників, діяльності
міжбібліотечного абонементу; координувати проведення виховної, позаурочної, гурткової, секційної
роботи, організацію дозвілля дітей, учнів, вихованців та їх родин; сприяти діяльності соціальної,
психологічної та логопедичної служби; координувати разом із районним науково-методичним центром
методичну роботу, спрямовану на організацію надання навчально-методичних консультацій
педпрацівникам, удосконалення діяльності методичних об’єднань, співпрацю з вищими навчальними
закладами, закладами післядипломної освіти та закладами культури тощо.
Як показує аналіз, прийняте в 2010 р. Положення активізувало роботу зі створення освітніх округів,
чому, безперечно, сприяло його затвердження на рівні Кабінету Міністрів України – на сьогодні в країні
функціонує близько півтори тисячі освітніх округів.
Водночас, варто зауважити, що визначені цим документом повноваження рад освітніх округів є
досить обмеженими. Причому, вони навіть звузилися порівняно з аналогічними повноваженнями,
задекларованими у раніше діючому галузевому документі (які, щоправда, не були належним чином
підтверджені законодавчо).
Так, згідно Примірного положення про освітній округ, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 05.04.06 № 267 [3], рада округу створювалася з числа керівників усіх суб’єктів округу,
представників місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а
також (важливо!) з представників громадськості, що не передбачено новим положенням.
Крім того, рада округу мала право вносити пропозиції щодо встановлення надбавок до заробітної
плати керівникам, педагогічним працівникам навчальних закладів, пропозиції до формування бюджету, а
засновники (власники) могли здійснювати перерозподіл коштів між суб’єктами округу, що належали до
© Пастовенський О. В., 2011
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їх власності на підставі рішення ради округу. У новому положенні ці повноваження, на жаль, відсутні.
Порівняння повноважень рад освітніх округів розглянуті в таблиці 1.
Як бачимо, повноваження рад освітніх округів в Україні на даному етапі дійсно є досить
обмеженими.
Відділ освіти, як державний орган управління освітою, згідно Типового положення про відділ освіти
районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 11 березня 1999 р. № 347 [4], здійснює 40 функцій щодо управління
загальною середньою освітою, у той час як рада освітнього округу, що є громадською структурою, –
всього 5 (з певними обмеженнями).
Таблиця 1.
Порівняння повноважень рад освітніх округів
Повноваження, визначені Примірним положенням про
освітній округ, затвердженим наказом Міністерства
освіти і науки України від 05.04.06 № 267
Рада округу створюється з числа керівників усіх суб’єктів
округу, представників місцевих органів державної
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,
громадськості.
Рада округу вносить відділу (управлінню) освіти
пропозиції щодо перерозподілу навчальних годин
варіативної складової робочих навчальних планів суб’єктів
округу для забезпечення в них належного рівня навчальновиховного процесу, організації профільного навчання у
старшій школі.
Рада округу здійснює координацію виховної роботи в
окрузі щодо організації участі дітей у гуртках, клубах,
творчих об’єднаннях, студіях, секціях, використання
можливостей суб’єктів округу для організації дозвілля
дітей, учнів, вихованців та їх родин; проведення клубної,
фізкультурно-оздоровчої та туристично-краєзнавчої роботи
з дітьми та їх родинами; організації правового виховання та
проведення роботи з профілактики шкідливих звичок.
Рада округу здійснює спільно з районним (міським)
методичним кабінетом (центром):
організацію навчально-методичного консультування
педагогічних, керівних та інших працівників навчальних
закладів округу;
координацію діяльності методичних об'єднань навчальних
закладів округу, створення міжшкільних методичних
об'єднань;
координацію методичної діяльності з вищими
педагогічними навчальними закладами, закладами
післядипломної педагогічної освіти, установами культури,
що не є суб'єктами округу.
Рада округу організовує методичне забезпечення діяльності
соціальної, психологічної та логопедичної служб округу.
Рада округу координує роботу міжбібліотечного
абонементу для тимчасового перерозподілу бібліотечного
фонду підручників, науково-методичної, художньої
літератури суб’єктів округу.
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Повноваження, визначені
Положенням про освітній округ,
затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від
27.08.10 № 777
Рада округу формується з керівників
суб’єктів округу, представників
місцевих органів виконавчої влади
та органів місцевого
самоврядування.
Рада округу надає пропозиції
органові управління освітою щодо
перерозподілу навчальних годин
між навчальними закладами,
організації навчально-виховного
процесу.
Рада округу координує проведення
виховної роботи з метою
ефективного використання наявної
матеріальної бази суб’єктів округу
для позаурочної, гурткової,
секційної роботи, організації
дозвілля дітей, учнів, вихованців та
їх родин.
Рада округу координує разом з
районним науково-методичним
центром методичну роботу,
спрямовану на організацію надання
навчально-методичних консультацій
педпрацівникам; удосконалення
діяльності методичних об’єднань,
інших структурних підрозділів
суб’єктів округу; співпрацю з
вищими навчальними закладами,
закладами післядипломної освіти та
закладами культури.
Рада округу сприяє діяльності
соціальної, психологічної та
логопедичної служби.
Рада округу вносить пропозиції
щодо діяльності міжбібліотечного
абонементу для тимчасового
перерозподілу та формування
бібліотечних фондів.
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Рада округу інформує громадськість про здобутки та
проблеми діяльності округу через районні методичні
кабінети та засоби масової інформації.
Рада округу звітує про свою діяльність перед батьками та
громадськістю.
Рада округу вносить пропозиції щодо встановлення
надбавок до заробітної плати керівникам, педагогічним
працівникам опорних закладів згідно існуючих
нормативних документів.
Засновники (власники) або уповноважені ними органи
мають право здійснювати перерозподіл коштів між
суб'єктами округу, що належать до їх власності на підставі
рішення Ради округу.
Якщо суб'єктами округу є навчальні заклади й установи,
що належать різним власникам, то власники мають право
здійснювати фінансування їх діяльності через спільні
цільові програми.

Рада округу звітує про свою
діяльність не рідше ніж один раз на
рік, як правило, наприкінці
навчального року на загальних
зборах працівників суб’єктів округу.
–

Безперечно, подібний стан зумовлюється рядом об’єктивних причин. Головними серед них є такі:
– недостатній рівень розвитку місцевого самоврядування, внаслідок чого головну роль в управлінні
загальною середньою освітою відіграють державні органи управління загальною середньою освітою
(відділи освіти райдержадміністрацій), з якими ради освітніх округів мають погоджувати більшість
своїх дій;
– відсутність законодавчо визначених реальних важелів впливу громадських органів на фінансування,
кадрову політику, зміст навчання, здійснення контролю за якістю освіти тощо.
Водночас, у ряді розвинутих країн світу саме в освітніх (шкільних) округах формується і
реалізовується освітня політика. Для прикладу, школи майже в усіх штатах США знаходяться у
підпорядкуванні шкільних округів (school districts). Всього в США діє більше 14 тис. шкільних округів.
Шкільний округ у США – самостійний орган місцевої самоврядності, який фінансується за рахунок
місцевих податків і, у свою чергу, забезпечує фінансування громадських шкіл.
Шкільні округи управляються шкільною радою (опікунською радою, радою з питань освіти,
шкільним комітетом). Шкільна рада, як правило, обирається голосуванням жителів округу. Шкільні ради
управляють усіма трьома рівнями громадських шкіл США: початковою школою (elementary school),
середньою школою (middle school) і вищою школою (high school).
Відповідно до існуючих законів штатів місцеві освітні ради мають великі повноваження і несуть
відповідальність за розвиток шкільної освіти в окрузі.
Шкільні ради мають такі повноваження:
– виробляти освітню політику округу, робити освіту доступною для усіх громадян даної території;
– рекомендувати для шкіл освітні програми, основні компоненти навчальних планів, навчальні
посібники;
– створювати умови для викладання навчальних предметів і здійснення всіх визначених шкільними
програмами видів діяльності;
– нести відповідальність за прийом на роботу педкадрів і допоміжного персоналу, їх періодичну
атестацію і підвищення кваліфікації;
– встановлювати правила прийому дітей в навчальні заклади округу, переведення їх з класу в клас,
норми поведінки в школі;
– розробляти проект бюджету округу на навчальний рік;
– забезпечувати навчальні заклади необхідними шкільними приміщеннями, підтримувати в
належному стані матеріальну базу;
– здійснювати управління шкільною власністю;
– забезпечувати безкоштовне транспортування учнів у школи, харчування, медичне обслуговування
тощо.
Окрім цього, шкільна рада розглядає скарги учнів, батьків, учителів, розв’язує конфліктні ситуації,
здійснюючи таким чином законодавчу, виконавчу і судову функції в освітній галузі [5].
Як бачимо, повноваження шкільних рад, а отже, й роль громадськості в управлінні загальною
середньою освітою у США на сучасному етапі є надзвичайно високою, що, крім усього, сприяє
зміцненню демократичних засад у державі загалом.
Зважаючи на описаний досвід, можливості освітніх округів в Україні навіть за чинної обмеженої
законодавчої бази доцільно використовувати не тільки для забезпечення рівного доступу до якісної
освіти, але й для розвитку громадських чинників в управлінні загальною середньою освітою і
демократизації галузі загалом.
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Головними кроками у цьому напрямку, на нашу думку, мають бути такі:
– делегування значної частини питань щодо функціонування та розвитку освітньої галузі території
(організації профільного навчання, роботи з обдарованими дітьми, у тому числі проведення предметних
олімпіад, спортивно-масової роботи, діяльності факультативів, гуртків, секцій, клубів, методичної
роботи з педкадрами, конкурсів фахової майстерності педагогів тощо) від окремих загальноосвітніх
навчальних закладів на рівень освітнього округу;
– максимальне залучення до вирішення зазначених питань ради освітнього округу, а також створених
в окрузі громадських організацій (методичних об’єднань педагогів, учнівського парламенту освітнього
округу тощо), інших громадських організацій, що діють на даній території;
– забезпечення широкого висвітлення діяльності освітніх округів та їх досягнень на різноманітних
громадських форумах, батьківських зборах, конференціях, в електронних і місцевих засобах масової
інформації.
Такий підхід дасть змогу не тільки забезпечити успішне функціонування освітніх округів, підвищення
якості освіти та рівний доступ до неї, але й сприятиме формуванню в підростаючого покоління
демократичних традицій, розвитку громадських чинників в управлінні загальною середньою освітою.
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Матеріал надійшов до редакції 17.05. 2011 р.
Пастовенский А. В. Образовательные округа: шаги к развитию общественного управления общим
средним образованием.
В статье проанализирована законодательная почва функционирования образовательных округов в
Украине в сравнении с опытом США. Сделан вывод, что успешное функционирование образовательных
округов не только даст возможность повысить качество образования и обеспечить равный доступ к
нему, но и будет способствовать формированию у подрастающего поколения демократических
традиций, развитию общественных факторов в управлении общим средним образованием.
Pastovenskyi O. V. Educational Districts: Steps to the Development
of Secondary Education Public Management.
The legislative basis of functioning the educational districts in Ukraine in comparison with the experience of that
of the USA is analysed in the article. The conclusion is made, that the successful functioning of educational
districts reveals an opportunity to provide not only increasing the education quality and equal access to it, but
also will make favourable condition for developing in rising generation the democratic traditions, for the
development of public factors in secondary education public management.
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ОСОБЛИВОСТІ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ В
ЖИТОМИРСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
У статті проаналізовано процес становлення та розвитку білінгвальної освіти. Розкрито особливості
білінгвальної підготовки студентів-магістрантів за фахом соціальної педагогіки. Доведено необхідність
впровадження і виявлено специфіку організації вивчення спеціального курсу "Актуальні проблеми
соціальної педагогіки" білінгвальним методом.
Останнє десятиліття характеризується стрімкими змінами у всіх сферах діяльності людства, у тому
числі і в питаннях державотворення та системи підготовки сучасних фахівців освітніми навчальними
закладами. Завдяки створенню Євросоюзу і вибору нашою державою інтеграційного вектора
зовнішньополітичної діяльності в напрямку цього об'єднання європейських держав, створюються реальні
умови для подальшого всебічного, ґрунтовного соціального, освітнього та наукового розвитку громадян
української держави. Підтвердженням цього є приєднання України до рішень Сорбонської (Париж, 1998)
та Болонської (Болонья, 1999) Декларацій, що проголосили створення єдиного європейського освітнього
простору, в якому національні ідентичності можуть взаємодіяти та зміцнюватися на користь держав
Європи, їх студентів та громадян загалом. У межах цих Декларацій Європейською Комісією визначені
головні напрями дій держав щодо мовної освіти (Брюссель, 2002), які були підтримані і нашою країною:
поширення практики вивчення мов упродовж усього життя людини; підвищення рівня ефективності
мовної освіти; створення сприятливих умов для вивчення сучасних мов [1].
Варто зазначити, що загальні теоретичні основи білінгвізму вивчались Є. М. Верещагіним,
М. М. Михайловим, В. Маккеєм, М. М. Певзнером, І. Турманом, А. Г. Ширіним. Лінгвістичний аспект
розкритий у працях Л. Блумфілда, У. Вайнрайха. Соціолінгвістичний аспект досліджували
В. Д. Бондалетов, У. Вайнрайх, І. Х. Мусін, психологічний – М. В. Імедадзе, E. Піл, соціологічний –
Б. Спольський, В. Стольтінг, культурологічний аспект – В. В. Сафонова, Ю. А. Сорокін, Я. Шародо,
методичний аспект – Л. Г. Кошкуревич, Р. Байер, Д. Мон.
Значний вклад у розробку проблеми білінгвальної освіти зробили новгородські вчені, які створили
наукову школу, основним акцентом якої став діалог культур при формуванні інтегративних,
комунікативних умінь міжкультурного спілкування. Становлення цієї школи включало три етапи:
теоретичне осмислення педагогічних аспектів білінгвізму як міждисциплінарного феномена
(М. М. Певзнер, А. Г. Ширін); концептуальне обґрунтування інтегративної моделі білінгвальної освіти в
сучасній російській школі (Л. І. Плієва, Н. Є. Сорочкін, Ю. В. Кодочігова та ін.); розробка теоретичних
основ білінгвальних освітніх програм у вищій школі як засобу полікультурної освіти студентів
(М. М. Певзнер, І. В. Алексашенкова, Г. П. Александрова, Н. С. Кузнєцова, О. С. Орлов, І. І. Дмитрієва,
С. В. Шубін, Н. А. Шайдорова).
Освітні тенденції України, особливо стосовно вищої освіти, суттєво змінюються відповідно до
процесів європейської інтеграції, що підтримуються нашою державою. Національна політика підготовки
галузевих фахівців, які б визнавались іншими державами та були конкурентоспроможними на сучасному
ринку праці, зазнала значних позитивних змін, особливо стосовно вивчення іноземних мов загалом та
іноземних мов за фахом підготовки зокрема. Навчання іноземній мові й іноземною мовою стає
невід'ємною складовою процесу формування сучасного фахівця, особливо на рівні магістра. Про це
свідчить і те, що показник рівня володіння іноземною мовою у більшості вищих навчальних закладів, у
тому числі і в Житомирському державному університеті імені Івана Франка, включено до
кваліфікаційної характеристики випускника ВНЗ на рівні бакалавра, а спеціальною іноземною мовою (за
фахом підготовки) – на рівні магістра. Доречно зазначити, що сучасна європейська мовна політика
України також орієнтує громадян на багатомовність. Без вирішення цієї проблеми успішна інтеграція
сучасного фахівця у ринок праці просто неможлива. Це стосується і майбутніх фахівців із соціальної
педагогіки, адже знання декількох мов на професійній основі є надійною інвестицією в умовах ринкової
економіки. Однак, якщо викладанню англійської мови загального вжитку у нашому вузі приділяється
достатньо велика увага, то мова професійного спрямування, або білінгвальна підготовка, почала
культивуватися лише нещодавно.
Тому метою даної статті є окреслення особливостей білінгвальної підготовки фахівців з соціальної
педагогіки та необхідність впровадження білінгвального навчання студентів освітнього кваліфікаційного
рівня "магістр" за профільними спецкурсами підготовки.
© Ситняківська С.М., 2011
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Загалом, історія підготовки фахівців на білінгвальній основі свідчить про те, що ця проблема
культивувалася впродовж значного історичного періоду. Так, у Російській імперії ще на початку
ХІХ століття у дворянських сім'ях не обмежувалися навчанням дітей лише російській мові. Уже на той
час знання однієї мови було безперспективним. Вивчення французької мови у той час було обов'язковим,
знання ж німецької чи англійської мов схвалювалося, бо світське, політичне, громадське життя
потребувало знання іноземних мов. Оскільки у суспільстві існував реальний мотивований попит, то
вивчення іноземних мов стало однією з головних тенденцій у підготовці дворянина до майбутнього
життя. Варто зауважити, що таке навчання здійснювалося за допомогою учителів і гувернерів, але
активну участь у вивченні іноземних мов приймала і сім’я, яка задля поліпшення якості навчання була
зобов'язана розмовляти вдома іноземною мовою, створюючи таким чином модель середовища, в якому з
часом доведеться виконувати обов'язки майбутньому державному службовцю. Тобто, знання іноземної
мови вже на той час виступало засобом, необхідним для досягнення кар'єрного успіху і визнання в
суспільстві.
На теренах України періоду ХІХ – початку ХХ століть білінгвальна освіта була досить поширеною на
території західної її частини, зважаючи на її довготривале знаходження у складі Австро-Угорської
імперії.
Варто зазначити, що білінгвальною освітою як науковою проблемою у світі активно стали займатися
у другій половині ХХ століття. Актуальність її вивчення за радянських часів визначалася
багатонаціональністю колишнього Радянського Союзу (кожна з 15 республік мала свою мову) та
бажанням керівництва впровадити російську в усі національні школи на величезній території
колишнього Союзу. Варто зазначити, що викладання у навчальних закладах різного типу велося
виключно російською мовою. Російська мова була мовою діловодства, міжнаціонального спілкування.
Тому саме в цей період і виникає новий напрям досліджень, присвячений проблемам білінгвізму, тобто
конструювання навчального процесу таким чином, щоб використовувати рідну мову та іноземну
(російську). Але російські вчені займалися проблемою двомовності лише з точки зору формування
російського білінгвізму (В. В. Аврорін, І. М. Ісаєв, М. М. Михайлов) [2].
У цей же період у зарубіжній педагогіці також виділяються течії білінгвального спрямування:
американська (Дж. Фішман, Г. Клос, В. Mаккей) та канадська (Дж. Куммінс, Л. Драйгер, Дж. Портер).
Ці наукові школи досліджували білінгвальну освіту з метою полегшення інтеграції національних
меншин у пануючу культуру. Під впливом наукових шкіл, які досліджували білінгвізм, в Америці та
Канаді у 60-ті роки ХХ століття було запроваджено двомовне виховання для дітей з етнічних меншин у
державних школах [3; 4; 5].
У 90-ті роки ХХ століття сформувалася європейська наукова школа, яка вивчала білінгвізм з точки
зору розуміння та вивчення різних його феноменів, отримання спеціальних знань за допомогою рідної
мови та іноземної, полікультурне виховання задля полегшення інтеграції молоді у загальноєвропейське
культурне середовище. Досягненням європейської школи вважається розробка теоретичних основ
білінгвальної освіти як альтернативного шляху вивчення іноземної мови [2].
Однак, варто зауважити, що не зважаючи на наявність певних результатів у розробці проблеми
білінгвізму різними науковими школами вітчизняної та зарубіжної педагогіки, цілісної концепції
білінгвальної освіти не сформовано. На даний час визначено лише певні аспекти цієї проблеми.
В Україні сучасні педагогічні дослідження білінгвальної освіти з'явилися нещодавно. Їх поява
спричинена загалом тим, що починаючи з 90-х років ХХ століття нові соціально-економічні реалії,
прагнення інтеграції у європейський простір викликали появу хвилі досліджень, присвячених проблемам
формування фахівця-білінгва, а також вивченню зарубіжного досвіду білінгвального навчання та
можливостей перенесення такого досвіду на вітчизняну систему освіти, його адаптації з урахуванням
наявних соціокультурних умов (А. М. Гусак, А. О. Ковальчук, Ф. А. Моісеєва).
Окрім того, значний прорив у розробці цієї проблеми відбувся в Україні завдяки роботі Британської
Ради, якою у 2002 році було організовано дослідження щодо поточного стану справ у галузі вивчення
англійської мови у ВНЗ України з метою створення типової Національної програми з англійської мови
спеціального вжитку для вищих навчальних закладів різного профілю. У 2005 році за результатами
проведених досліджень така програма була розроблена, але не була впроваджена, а носила лише
рекомендаційний характер. Ії базисом було навчання іноземній мові з формуванням комунікативної
компетенції, під якою розумівся комплекс знань, умінь та навичок, які забезпечували готовність і
здатність до спілкування іноземною мовою [1]. Тобто ця програма була розроблена в узагальнюючому
вигляді, для всіх вузів і мала суто лінгвістичний характер. Однак, на наш погляд, такі програми мають
розроблятися відповідно до спеціалізацій, щоб рівень комунікативної компетенції фахівців повністю
відповідав їх готовності і здатності до спілкування іноземною мовою за фахом спеціалізації.
Зважаючи на велику кількість наукових шкіл та науковців, які займаються проблемою білінгвізму в
останні десятиліття, а також її актуальність та феноменальність, можна дійти висновку, що дослідження
у цій галузі будуть продовжуватися, адже білінгвальна освіта має велике значення не тільки для розвитку
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педагогічної теорії і практики, але і універсальне значення з точки зору підготовки майбутніх
кваліфікованих фахівців. Про перспективність і необхідність вивчення цієї проблеми свідчать результати
опитування студентів соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету
імені Івана Франка (2-5 курси, всього було опитано 80 студентів). Так, на запитання "Чи потрібно, на
Вашу думку, у ВНЗ викладати деякі курси англійською мовою?" 63 % респондентів відповіли "так",
13 % – "так", але тільки спеціальні предмети, 7 % – "ні", 17 % – "не впевнені".
Однак, на сьогоднішній день впровадження білінгвального навчання у ВНЗ, попри очевидну
актуальність, має серйозні проблеми. Вони стосуються різних сторін його впровадження у навчальний
процес: насамперед відсутністю відповідного розробленого методичного забезпечення, браком часу,
використанням лише традиційних методів навчання та невірного розуміння його цілей, а іноді і зневіри у
його успішність і потрібність. Насправді ж білінгвальне навчання може принести майбутньому фахівцю
більше користі, ніж класичне, розвиваючи у студента різні професійні компетенції, які у майбутньому
дадуть можливість конкурувати не лише на українському, а й на світовому ринку праці. Як зазначав
Л. В. Щерба, "Порівнюючи принципово різні мови, ми знищуємо ілюзію, до якої нас привчає знання
лише однієї мови, – ілюзію, ніби існують непорушні поняття, які є однаковими для усіх часів і для усіх
народів. У результаті ми звільняємо думку з полону слова, з полону мови і надаємо їй виключно
діалектичної науковості" [6]. У цьому, на його думку, величезне освітнє значення білінгвізму.
Оскільки білінгвальне навчання передбачає використання іноземної мови, то ефективними можна
вважати усі відомі методи, які використовуються при вивченні іноземної мови загалом і передбачають
системне оволодіння чотирма основними видами мовленнєвої діяльності:
– читання та розуміння прочитаного (адаптованих та неадаптованих науково-популярних джерел,
лекційних матеріалів, навчальних посібників, підручників та наукових статей, тестів, засобів масової
інформації, англомовних текстів з Інтернет ресурсу, у тому числі програмних засобів використання
англомовних сайтів, анотування та реферування текстів);
– слухання та розуміння почутого (мова викладача під час лекцій, розуміння міжособистісного
спілкування під час практичних занять, розуміння аудіо-інтернет конференцій, круглих столів, семінарів,
автентичних аудіо-записів наукових фільмів, художніх фільмів соціально-педагогічного спрямування);
– говоріння (монологічне та діалогічне мовлення на заняттях, спілкування під час практики, виступи
на конференціях з участю міжнародних науковців);
– письмо (ведення конспекту лекцій, виконання соціально-педагогічних завдань, написання анотацій
до наукових статей, написання резюме щодо подальшого працевлаштування, оформлення наукових звітів
при участі у грантах, написання доповідей, рефератів для участі у міжнародних студентських
конференціях).
При цьому неабияке значення відводиться оволодінню навичками комплексного використання
зазначених видів діяльності при роботі над перекладом наукової літератури за фахом, який також має
свої граматичні, лексичні та стилістичні особливості.
Цілком зрозуміло, що у немовному вищому навчальному закладі з високим рівнем підготовки за
всіма вищезазначеними видами мовленнєвої діяльності, білінгвальне навчання є можливим на старших
курсах або в межах магістерської підготовки. При цьому важливе значення відіграє збалансоване
використання традиційних та інноваційних методів навчання. Особливого значення при білінгвальному
навчанні набуває особистісно-орієнтований підхід, який сприяє активізації творчого потенціалу та
індивідуальних особливостей студентів.
Окрім того, варто зазначити, що білінгвальне навчання потребує обов'язкового використання під час
проведення усіх видів занять сучасних інформаційних технологій. Так, при проведенні занять із
спеціального курсу "Актуальні проблеми соціальної педагогіки" у Житомирському державному
університеті імені Івана Франка, що викладаються для студентів освітнього кваліфікаційного рівня
"магістр", усі лекційні заняття ведуться англійською мовою та супроводжуються презентаціями,
побудованими за спеціальною методикою. Початкові лекційні заняття, з метою введення у мовну
атмосферу на рівні сприйняття на слух спеціального матеріалу за фахом, вміщують обов’язковий
супровід анотаційного змісту матеріалу слайдами іноземною мовою. При цьому періодично найбільш
складні частини матеріалу з використанням спеціальної фахової лексики презентуються в анотованому
українському перекладі, що забезпечує певне запобігання можливої втрати лінії сприйняття логічного
змісту лекційного матеріалу. Наступні лекційні заняття (після 3-ї лекції) супроводжуються виключно
англомовними презентаційними матеріалами. Попередньо до кожної лекції пропонуються ключові слова,
які студенти повинні перекласти і вивчити заздалегідь. До ключових слів входить наукова термінологія
соціально-педагогічного змісту, яка буде використовуватися під час лекційного заняття. Тема лекційного
заняття повідомляється студентам також заздалегідь, щоб вони мали можливість обдумати проблематику
лекції і познайомитися з деякими її мовними аспектами. Практичні заняття будуються на основі
особистісно-орієнтованого навчання, найважливішими ознаками якого є багатоваріативність методик і
технологій, організація навчання одночасно на різних рівнях складності. При такому виді навчання у
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студентів утверджуються цінності емоційного благополуччя, позитивного ставлення до світу, тобто
створюється внутрішня мотивація [7]. Студентам пропонується виконання творчих завдань різного рівня
складності англійською мовою. Це групова робота, індивідуальна, робота в мікрогрупах. Виконані
завдання студенти презентують на заняттях, удосконалюючи при цьому чотири види діяльності, що
стосується мовного аспекту, нарощують лексичний запас англійської мови фахового спрямування та
розв’язують соціально-педагогічні проблеми у межах дисципліни "Актуальні проблеми соціальної
педагогіки". Оскільки студенти-магістранти у майбутньому можуть бути науковцями, викладачами,
керівниками, то вони повинні мати теоретичні знання та практичні навички у таких видах професійної
діяльності як виступи на зборах, засіданнях, конференціях, виступи з презентаціями, ділове листування,
спілкування. Саме тому на практичних заняттях ми пропонуємо студентам апробувати презентації,
публічні виступи, доповіді, написання ділових документів різних типів англійською мовою.
У межах вивчення спеціального курсу із соціальної педагогіки білінгвальним методом передбачається
тестова форма контролю. Студентам пропонуються тести англійською мовою з чотирма варіантами
відповідей, де лише одна є вірною. Тестові завдання носять соціально-педагогічний зміст і перевіряють,
насамперед, розуміння соціально-педагогічних феноменів. Однак, цей вид контролю набутих знань
здійснюється англійською мовою, тому водночас цим перевіряється і знання фахової термінології,
розуміння особливостей перекладу наукового матеріалу.
Мотиваційна сторона підкріплюється бажанням магістрів надалі займатися науковою роботою, що
обов’язково передбачає володіння іноземною мовою за фахом, а також необхідністю складання екзамену
англійською мовою по завершенню вивчення спеціального курсу. На нашу думку, мотиваційний інтерес
студентів до білінгвального навчання може бути підвищений наданням їм можливостей написання та
захисту магістерських дипломних робіт англійською мовою. Це дозволить студентам-магістрам не тільки
переконливо впевнитися у своїх знаннях, у тому числі з іноземної мови за фахом, а й адаптуватися в
сучасному науковому середовищі.
Виходячи із зазначених чотирьох видів діяльності та форм організації навчального процесу при
білінгвальному навчанні набуває великого значення зміст навчальних посібників та підручників, які,
окрім матеріалів та завдань спрямованих на реалізацію усіх зазначених видів вивчення іноземної мови,
повинні містити теоретичний матеріал, практичні та тестові завдання за спеціальним курсом, у нашому
випадку це "Актуальні проблеми соціальної педагогіки". Навчальні матеріали підручників та посібників
мають бути максимально унаочненими – повинні містити схеми, таблиці, діаграми, щоб за допомогою
візуального сприйняття полегшити розуміння і усвідомлення соціально-педагогічних феноменів та
вивчити фахову термінологію. У цих методичних матеріалах має бути викладена актуальність даної
дисципліни англійською мовою, коротка історія та основні поняття теорії і техніки перекладу,
особливості мови наукової літератури. Підручники та посібники, окрім словника соціальнопедагогічного спрямування з перекладом на рідну мову, повинні містити теоретичну частину, в якій
представлено особливості перекладу наукової літератури: граматичні та лексичні основи перекладу,
поради з практики перекладу наукової літератури та правила використання словників і довідників. Ця
теоретична частина посібника, як правило, відводиться студентам на самостійне опрацювання з метою
полегшення подальшого осмисленого сприйняття основного матеріалу курсу лекцій з курсу "Актуальні
проблеми соціальної педагогіки". Основний курс підручника чи посібника повинен складатися з
розгорнутого тексту лекцій, запитань для самоконтролю, тестових завдань для перевірки засвоєння
матеріалу та практичних завдань, що стосуються заданої теми, викладених англійською мовою. Для
підвищення ефективності слухового сприйняття та створення мовного середовища під час самостійної
роботи, бажано забезпечувати навчальні посібники аудіодисками з відповідними навчальними
матеріалами.
Отже, білінгвальне навчання – це необхідна складова сучасної системи навчання у ВНЗ, яка потребує
вивчення і подальшої розробки з наукової та методичної точки зору. Варіантом її впровадження у
навчальний процес у ВНЗ може бути організація вивчення спеціальних курсів білінгвальним методом.
Його реалізація забезпечує свідоме ставлення магістра до професійної діяльності, розвиває світогляд,
самосвідомість та самовідповідальність, розширює можливості адаптації майбутнього фахівця до різних
соціальних, інформаційних, наукових реалій сьогодення. Білінгвальне навчання дасть змогу випускникам
простіше інтегруватися у сучасний ринок праці, вимоги якого постійно передбачають вільне володіння
однією або декількома іноземними мовами за фахом. Серед перспектив розвитку білінгвального
навчання у Житомирському державному університеті імені Івана Франка – організація міжнародних
студентських науково-практичних конференцій, пошук грантової підтримки білінгвальної освіти
соціальних педагогів, видання адаптованих підручників та посібників за фахом, впровадження практики
обміну студентами із зарубіжних ВНЗ.
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Ситняковская С. М. Особенности билингвальной подготовки магистров социальной педагогики в
Житомирском государственном университете имени Ивана Франко.
В статье проанализирован процесс становления и развития билингвального образования. Раскрыты
особенности билингвальной подготовки студентов-магистрантов по специальности социальной
педагогики. Доказана необходимость внедрения и выявлена специфика организации изучения
специального курса "Актуальные проблемы социальной педагогики" билингвальным методом.

Sytnyakivska S. M. The Peculiarities of Bilingual Education for Master Degree Students in Social Pedagogics
in Ivan Franko Zhytomyr State University.
In the article the process of formation and development of bilingual education is analyzed. The bilingual
training features of Master Degree Students in the specialty Social Pedagogics are presented. The necessity of
using this method is proved and the organization specificity of studying the course "Actual Problems of Social
Pedagogics" by bilingual method is presented.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ДЛЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
У статті викладено засадничі положення освіти для стійкого розвитку. Висвітлена діяльнісна складова
педагогіки натхнення на дії. На основі аналізу засад компетентнісного навчання та освіти для стійкого
розвитку сформульовано рекомендації щодо покращення навчального процесу на основі педагогіки
емпаурменту.
У перекладі з англійської "sustainable development" означає сталий, стійкий, постійний, самодостатній,
гармонійний, екологічно збалансований розвиток. Стійким, або сталим розвитком називають такий
підхід до життя, коли розвиток суспільства спрямований не тільки на те, щоб задовольнити потреби
нинішніх поколінь людей, а й не поставити під загрозу можливість існування наступних поколінь
мешканців планети. Для кожного мешканця Землі стійкий розвиток – це необхідність використовувати
різноманітні ресурси, потрібні для повноцінного життя, у такій кількості, щоб бути впевненим, що їх
буде достатньо для всіх і сьогодні, і завтра. Зрозуміло, що саме освіта має бути початковим елементом
трансформації суспільства до стійкого розвитку. Вона повинна не тільки надавати знання, а й
сформувати відповідне ставлення для подальших вмотивованих дій у соціумі. П’ятдесят сьома сесія
Генеральної Асамблеї ООН, виконуючи положення "Порядку ХХІ століття", оголосила десятиліття
(2005-2014 рр.) декадою Освіти для стійкого розвитку.
У квітні 2005 року в Україні розпочався пілотний проект "Екодемія". Він здійснювався українською
громадською організацією "Вчителі за демократію та партнерство", акредитованим при ООН Інститутом
"Глобальний план дій" (Global Action Plan) за підтримки шведської організації "Форум Зюд". У межах
цього проекту був розроблений навчальний курс за вибором "Уроки для стійкого розвитку" для 8 класу,
який пройшов апробацію в більше ніж 120 школах Житомирської, Донецької та Черкаської областей.
Загалом 1104 учні взяли участь у вивченні курсу [1: 1].
Більше ніж 2500 дорослих дізнались про поняття стійкого розвитку і були включені в діяльність по
зміні поведінки та вибору більш екологічного стилю життя. Значно збільшилась обізнаність українського
суспільства щодо стійкого розвитку та шляхів його досягнення [1: 2].
Тому логічним стало продовження співпраці благодійної організації "Вчителі за демократію та
партнерство" з міжнародною спільнотою з питань освіти для сталого розвитку і реалізація наступного
проекту: "Освіта для стійкого розвитку в дії" в 2010-2012 рр. Він реалізовується у 8 областях України:
АР Крим, Житомирській, Донецькій, Київській, Миколаївській, Тернопільській, Черкаській та
Харківській та охопить приблизно 2,5 тисячі вчителів та 55 тисяч учнів.
Проблематика стійкого розвитку є предметом досліджень Т. Акімова, В. Андрущенка, І. Василенко,
А. Вебера, С. Володенкова, А. Галкіна, В. Гельмана, О. Глушенкової, А. Григор’єва, В. ДаниловаДанил’яна, О. Дрейєра, М. Ільїна, Дж. Касті, С. Катаєва, В. Коптюги, А. Костіна, В. Лаферті, В. Лося,
Б. Межуєва, Г. Мельника, Д. Х. Медоуза, Д. Л. Медоуза, А. Назаретяна, К. Паперова, В. Петрова,
В. Писарєва, О. Пометун, Й. Райдерса, М. Сапронова, Р. Севорт’яна, П. Содерхолма, С. Селіванова,
М. Тільцера, В. Улєдова, А. Урсула, А. Федотова, Л. Хенса, М. Чешкова, Т. Шауера та ін.
Чинники, що впливають на стійкий розвиток суспільства, досліджують такі зарубіжні та вітчизняні
науковці, як Є. Авраамова, А. Галкін, П. Гончаров, Г. О’Доннел, К. Завершинський, І. Ігошин,
А. Круассан, С. Кірдіна, В. Лапкін, Ю. Левада, І. Ліханова, А. Макаричев, Дж. Марч, В. Меркель,
Дж. Олзен, Л. Пал, В. Пантін, Т. Парсонс, Р. Патнам, Г. Пушкарьова, В. Согрін.
Метою нашої статті є уточнення співвідношення понять "педагогіка надихання на дії",
"компетентнісний підхід в освіті" й "освіта для стійкого розвитку".
Освіта для стійкого розвитку – сучасний підхід до організації навчального процесу, який включає
інформування членів суспільства про основні проблеми стійкого розвитку, формування світогляду, що
базується на засадах сталості, переорієнтацію навчання з передачі знань на встановлення діалогу,
орієнтацію на порушення та практичне розв’язання місцевих проблем.
Освіта для стійкого розвитку – це процес і результат прогнозування і формування людських якостей –
знань, умінь і навичок, відносин, стилю діяльності людей і співтовариств, рис особистості,
компетентностей, які забезпечують постійне підвищення якості життя.
Освіта має бути початковим елементом трансформації суспільства для стійкого розвитку, який буде
забезпечувати потреби людства в можливостях втілювати свої уявлення про такий розвиток у реальність.
© Смагіна Т.М., 2011
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Впровадження освіти для стійкого розвитку в навчальний процес загальноосвітніх навчальних
закладів порушує такі питання перед освітянами:
Наскільки ми відповідальні щодо розуміння проблем сталого розвитку в суспільстві?
Яким чином поширюється та використовується позитивний досвід із упровадження сталого розвитку?
Наскільки наукові дослідження орієнтовані на розв’язання проблем сталого розвитку?
Як ефективно моделювати ставлення до природи з точки зору сталого споживання ресурсів та
відновлення екосистем?
Наскільки вагомий наш особистий внесок у справу підтримки сталого розвитку?
Як зазначає О. Пометун, більшість моделей сучасної організації процесу навчання, що існують і
апробуються нині у світі в різноманітних інтерпретаціях, є діяльнісними. Наприклад, достатньо
поширеною є сьогодні, так звана модель навчання "через досвід", що належить американському
досліднику Девіду Колбу [2: 2]. На його думку, цикл навчання складається з чотирьох послідовних і
взаємозалежних стадій: етапу конкретного досвіду, етапу рефлексивного спостереження, етапу
абстрактної концептуалізації та етапу активного експериментування [2: 3].
На першій стадії циклу такого навчання учні або актуалізують конкретний наявний у них особистий
навчальний або життєвий досвід і обмінюються ним між собою, або здобувають цей досвід за допомогою
спеціально організованої взаємодії безпосередньо в ході освітньої діяльності.
На другому етапі навчання – етапі рефлексивного спостереження – створюються умови для
критичного осмислення і рефлексії учнями отриманого (чи наявного у них) досвіду, обговорення
спостережень, пов'язаних із процесом його набуття. Основні питання, що обговорюються на цьому етапі:
"Що ми робили? Що відбувалось під час цього процесу? Що планували і чого реально досягли?". Ці
питання породжують нові, характер яких вже не рефлексивний, а концептуалізуючий.
Третя стадія циклу навчання – "абстрактна концептуалізація". Саме на цьому етапі виникає
можливість конструювання, примноження й здобуття учнями нових знань та умінь. Учні шукають
місточок для переходу від реальних ситуацій власної практики до узагальнених висновків і
закономірностей.
На заключному етапі циклу – "експериментуванні", особливе значення має можливість перевірки
учнями сформульованих висновків, тобто повернення із сфери абстрактної теорії в площину реальної
практики. Найчастіше така перевірка відбувається в процесі відповідної практики і, зрештою, приводить
до набуття нового конкретного досвіду, що стає початком нового циклу навчання.
Таким чином, суть нової парадигми навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається
тільки шляхом постійної активної діяльності і взаємодії усіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання, де і
учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, які усвідомлюють, що і для чого
вони роблять, прогнозують свою діяльність і її результати, рефлексують з приводу того, що вони знають,
вміють і здійснюють [2: 3].
Шведська міжнародна організація "Глобальний план дій" уже понад 10 років реалізує стратегію
освіти в інтересах сталого розвитку на засадах гуманістичної педагогіки, так званої емпаурментпедагогіки.
В українській мові слова, аналогічному терміну "емпаурмент" немає. У перекладі (за смислом) воно
означає надання людині внутрішньої сили і натхнення до дії. Тому ми називаємо емпаурмент-педагогіку
педагогікою натхнення на дії.
На думку О. Пометун, основні принципи такої педагогіки полягають у тому, що людині, яка
навчається, створюють умови для підвищення впевненості та відповідальності за результати навчання,
виникнення ентузіазму й відчуття задоволення від групової й індивідуальної роботи та її результатів,
психологічного комфорту в процесі навчання, набуття вмінь контролювати ситуацію навчання.
Головне завдання вчителя – сприяти самонавчанню учнів, підбадьорювати і скеровувати учнів у їхніх
зусиллях [3].
Педагогіка емпаурменту передбачає, що в процесі навчання першим етапом стають дії, які
спричиняють занепокоєння і формують потребу в інформації щодо проблематики та шляхів її
розв’язання. Дуже важливо починати саме з дій. Людина ефективно діє тільки тоді, коли бачить
результат, або вірить в нього. Коли дитина розуміє, що може діяти, вона починає "непокоїтися" і
дізнаватися [3].
Ефективна навчальна діяльність також покладена в основу популярного у вітчизняній освіті
компетентнісного підходу. На думку експертів, компетентність виявляється в діяльності особистості в
різних контекстах (наприклад, в соціально-економічному та політичному оточенні). [4: 22].
Діяльність людини, зокрема й засвоєння будь-яких знань, умінь і навичок, складається з конкретних
дій, операцій, що їх виконує людина. Виконуючи ці дії, розмірковуючи над їх виконанням,
усвідомлюючи потребу в них та оцінюючи їх важливість для себе або для суспільства, людина тим самим
розвиває компетентність у тій чи іншій життєвій сфері [5: 18]. Якщо сфера життя, в якій людина відчуває
себе здатною ефективно функціонувати (тобто компетентною), є достатньо широкою, йдеться про
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ключові компетентності. Якщо ж компетентність поширюється на вужчу сферу, наприклад, у межах
певної наукової дисципліни, то можна говорити про предметну чи галузеву компетентність.
За традиційного підходу дидактична тріада (ЗУНи): знання – уміння – навички забезпечує набуття
досвіду шляхом формування в учнів практичних умінь та навичок. За компетентнісного підходу досвід
діяльності набуває нового значення: досвід діяльності є внутрішньою мотивацією особистості,
готовністю до діяльності. Досвід діяльності набуває значення дидактичної одиниці. Таким чином,
дидактична тріада доповнюється ще двома компонентами (рис. 1).

Рис. 1. Дидактичні одиниці за компетентнісного підходу до навчання.
Досвід діяльності – це знання та навички, які людина набуває в процесі соціалізації. Сюди також
належать уміння, звички, цінності, соціальні установки тощо. Провідним у надбанні досвіду є соціальний
чинник. Поряд із біологічними мотивами, які залежать від безпосереднього сприйняття середовища,
виникають вищі, "духовні" мотиви та потреби, вищі форми поведінки, зумовлені здатністю
абстрагуватися від безпосередніх впливів середовища.
У процесі засвоєння знань, навичок, умінь, культурних і національних цінностей, способів
виробництва, всієї сукупності соціальних відносин людина виявляє активність, усвідомлює навколишній
світ і себе в ньому. Через діяльність вона бере участь у різних системах зв’язків і відносин, певним
чином впливаючи на них, стає творцем чогось нового. Однак людина сама стає об’єктом впливу всіх
перелічених компонентів. Цей зворотний зв’язок має формуючий характер: засвоюючи соціальний
досвід, людина розвиває свою особистість. Отже, досвід стає специфічним психічним утворенням, яке
об’єктивується у психіці й впливає на функціонування інших її підсистем. Це новоутворення особистості
об’єктивується у створених нею предметах матеріальної та духовної культури, а також у вчинках.
Будь яка діяльність дитини здійснюється під впливом певних спонукань, які є рушієм її активності.
Сукупність таких спонукань утворює мотиваційну сферу діяльності особистості. Не є винятком і сфера
стійкого розвитку суспільства. Адже він можливий лише за активної діяльності. Є. Ільїн визначає мотив
як складне психологічне утворення, яке має вибудовувати сам суб’єкт.
Перш ніж потреба спричинить дію, особистість переживає складний психологічний процес мотивації,
який полягає в усвідомленні тією чи іншою мірою суб’єктивного й об’єктивного аспектів потреби й дії,
спрямованої на її задоволення.
Мотивом може стати лише усвідомлена потреба й тільки в тому разі, якщо задоволення цієї
конкретної потреби, багаторазово проходячи через етап мотивації, безпосередньо переходить у дію.
Отже, компетентнісний підхід та освіта для стійкого розвитку спонукають до зміни традиційної
освіти на нову парадигму, яка в більшості досліджень та в педагогічній практиці пов'язується з
гуманістичною діяльнісною парадигмою. Реалізація такого навчання передбачає зміни в навчальному
процесі, що стосуються вчителів, учнів та управління освітою:
для вчителів – це перехід від передачі знань до створення умов для їх активного засвоєння та
отримання практичного досвіду;
для учнів – це перехід від пасивного засвоєння знань до активного їх пошуку, практичного
осмислення;
для керівництва навчальним закладом – це зміни у використанні ресурсів закладом, впровадження
принципів сталості та демократизації в управлінні, налагодження діалогу із зацікавленими групами
населення.
Усе це передбачає створення освітнього середовища, де є можливість: висловлювати та відстоювати
власну точку зору; обирати та виконувати дії для стійкого розвитку; робити свідомий вибір між
альтернативами; відповідати за свій вибір та прогнозувати його наслідки; слухати та розуміти інших;
вчитися поважати демократичні рішення; розв’язувати конфлікти цивілізовано; вчитися домовлятися та
взаємодіяти.
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Смагина Т. М. Деятельность для устойчивого развития в контексте компетентностного подхода.
В статье изложены основные положения образования для устойчивого развития. Освещена
деятельностная составляющая педагогики вдохновения на действие. На основе анализа принципов
компетентностного обучения и образования для устойчивого развития сформулированы рекомендации
к улучшению учебного процесса на основе педагогики емпаурмента.

Smagina T. N. Activity for the Stable Development in the Context of Competent Approach.
The article has presented the main principles of education for the stable development. The active component of
pedagogy of inspiration on the action has been considered. On the basis of competent training and education
principles analysis for the stable development recommendations on the improvement of the teaching process on
the basis of pedagogy of empowerment are formulated.
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ДОРОСЛИХ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ДРУГОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ
У статті розкрито особливості адаптації студентів до умов вищого навчального закладу (ВНЗ) при
отриманні другої спеціальності гуманітарного профілю; на основі системного підходу до вивчення наукових
явищ і процесів проаналізовано структуру адаптації студентів до ВНЗ, її форми, часові межі та подано шляхи
оптимізації адаптації дорослих студентів в умовах другої вищої освіти.
Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку українського суспільства післядипломна освіта
розглядається як один із пріоритетних напрямків розвитку професіоналізму кадрового потенціалу України,
вдосконалення функціонування загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців для професійної діяльності у різних галузях.
Сутність післядипломної освіти визначено Законом України "Про вищу освіту" (ст. 10). Вона розглядається
як спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення й
оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше
освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду. Заснована на принципах безперервності та наступності
вона може включати аспірантуру, докторантуру, інтернатуру, підвищення кваліфікації, різні курси, тренінги,
самоосвіту тощо на основі вже раніше здобутих особою базових знань в межах першої вищої освіти.
Розглядаючи ж зміну фахового профілю – перепідготовку – варто мати на увазі саме підготовку фахівців за
другою (або наступною) спеціалізацією.
У "Концепції післядипломної освіти" зазначено, що важливими завданнями системи післядипломної освіти,
що мають бути вирішеними, є приведення обсягів та змісту перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців
у відповідність із поточними та перспективними потребами держави; формування змісту навчання відповідно до
посадових обов'язків фахівців, попередньо здобутої ними освіти, досвіду діяльності, індивідуальних інтересів і
потреб громадян та застосування у навчанні сучасних освітніх технологій, що передбачають диференціацію,
індивідуалізацію.
Аналіз останніх джерел і публікацій. Дослідженням післядипломної освіти, зокрема педагогічної
присвячено багато робіт українських науковців, а саме:
– загальнопедагогічним аспектам функціонування післядипломної педагогічної освіти (Л. Ф. Ващенко,
Б. А. Дьяченко, Л. М. Кравченко, А. І. Кузьмінський, О. Г. Козлова, М. І. Лапенюк та інші);
– проблемам реформування та розвитку післядипломної педагогічної освіти (М. І. Дробоход, А. С. Нікуліна,
В. В. Олійник та інші);
– дидактичним аспектам післядипломної педагогічної освіти (Н. І. Балик, В. М. Буренко, А. М. Зубко
та інші);
– розвитку та вдосконаленню особистісних якостей педагогічних працівників у системі післядипломної
освіти (В. Ю. Арєшонков, Г. О. Балл, С. А. Болсун, В. В. Вітюк, В. А. Семиченко та інші).
У той же час, дослідники більше акцентують увагу на таких формах післядипломної освіти як підвищення
кваліфікації, стажування та спеціалізація, які спрямовані на зростання професійної компетентності
дипломованих педагогів. Проте, в сучасних соціально-економічних умовах все більшої значимості набуває така
форма післядипломної освіти як перепідготовка, тобто набуття людиною іноді зовсім нової для неї професії чи
нової спеціальності у межах своєї професії.
Адаптація як наукова категорія є об’єктом наукового аналізу у фізіологічних, філософських, педагогічних,
психологічних, медичних дослідженнях. Складність використання терміну "адаптація" значною мірою
обумовлена тим, що в сучасній науці ним позначають і процес (зміни, що відбуваються з людиною у нових
життєвих умовах) і результат цих змін.
У психолого-педагогічній літературі проблема адаптації вивчалась на різних рівнях – від розкриття змісту
поняття (Ю. Александровський, Ф. Березін, В. Казначеєв), до виявлення особливостей її прояву в різних видах
діяльності (В. Мерлін, В. Рождественський, Я. Стреляу) та чинників, які детермінують цей процес в тих чи
інших умовах (О. Мороз, М. Раттер). Адаптацію як проблему комплексної взаємодії медиків, педагогів,
психологів досліджували А. Атанасова-Вукова, Л. Голубєва, Г. Гридньова, К. Грош, М. Зейдель, В. МановаТомова та ін. Адаптацію як необхідну умову соціалізації людини розглядають М. Лукашевич, А. Мудрик,
С. Пальчевський та ін.
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При статичному розгляді адаптація може бути представлена як послідовна зміна відносно стабільних
періодів, коли досягається визначена рівновага між індивідом та середовищем. Ця рівновага фактично умовна,
оскільки стан людини постійно змінюється під впливом безперервно діючих зовнішніх та внутрішніх факторів.
Психологічний аспект адаптації полягає у пристосуванні особистості до потреб суспільства, з урахуванням
власних мотивів та інтересів.
Зміст адаптації розкривається такими допоміжними термінами як :
а) адаптування – власне процес адаптації;
б) адаптованість – стан організму в результаті успішного здійснення цього процесу;
в) адаптивний цикл – сукупність процесів від початкового стану організму і до кінцевого;
г) адаптивний ефект – відмінності в стані організму до початку і завершення процесу адаптації;
д) адаптивна ситуація – конкретний момент взаємодії організму та середовища, що відображає необхідність
адаптивних перебудов.
В останні роки з’явилося багато психолого-педагогічних досліджень щодо адаптації першокурсників
до навчання у вищих навчальних закладах (Д. М. Андрєєва, В. І. Брудний, Л. М. Зданевич, А. Б. Каганов,
Є. М. Павлютенков та ін.). Більшість дослідників у процесі адаптації студентів до ВНЗ розрізняють
адаптацію до навчальної і майбутньої професійної діяльності.
Отже, адаптація у ВНЗ – складний, багаторівневий одночасно і соціально-психологічний і
педагогічний процес.
Навчальна діяльність – лише одна з багатьох сторін життя студента. У період здобуття вищої освіти
молода людина стикається із багатьма проблемами, пов’язаними з початком дорослого життя: нове
середовище ровесників і дорослих, перегляд уявлень про себе, необхідність заробітку, можливий переїзд
до іншого міста тощо. Постійне вирішення цих проблем потребує внутрішньої самоорганізації, уміння
розподілити час і сили в навчальному режимі, стимулює роботу з виявлення та усвідомлення життєвих
цінностей, уточнення перспективних планів. Необхідною умовою ефективності навчальної роботи
студента є успішне подолання процесу адаптації [1: 315].
Ефективність процесу навчання дорослої людини у системі другої вищої освіти значною мірою
залежить від позитивної мотивації до здобуття другої вищої освіти, адаптації до умов ВНЗ тобто від
готовності до професійної перепідготовки. У той же час багато дорослих студентів починають навчання,
коли така готовність ще не сформована.
Мета статті: з’ясувати особливості адаптації дорослих студентів до навчання в умовах здобуття другої
вищої освіти; виділити умови покращення адаптаційного процесу дорослих студентів.
Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день удосконалення професійної компетентності людини
з вищою освітою шляхом набуття іншої спеціальності відбувається з урахуванням того, що доросла
людина відчуває себе самостійною, має певний життєвий, професійний та соціальний досвід, має чітко
сформовану мотивацію щодо навчальної діяльності.
Доросла аудиторія досить уважно ставиться до необхідності вивчення певної дисципліни, розділу,
теми, обов’язково повинна зрозуміти важливість засвоєння певного матеріалу.
Здатність самостійно приймати рішення та нести за них відповідальність є основною рисою дорослої
людини.
У той же час у межах педагогічної моделі готовність до навчання визначається більше зовнішніми
чинниками, соціальним примусом. Андрагогічна модель готовності до навчання визначається потребою
дорослих учитися для вирішення важливих особистих проблем.
В. А. Семиченко запропонувала концепцію системного розгляду процесу адаптації, в основі якої
покладено ідею щодо залежності ефективності процесу адаптації людини від інтеграційних тенденцій
особистості. Таким чином, загальний процес адаптації – це складне явище, яке має певну структуру,
складається із багатьох відносно незалежних процесів. Кожен із них обслуговує певну систему відносин,
які виникають у людини з відповідною системою, і в сукупності з ними та відповідними зв’язками
складає певний структурний компонент [2: 175].
На думку автора, кожен структурний компонент процесу адаптації є в свою чергу системою, яка включає:
а) об’єктивне явище і його умови (так звані зовнішні умови);
б) відносини, що виникають у людини, яка адаптується з відповідним явищем (ставлення, відносини,
зв’язки);
в) індивідуальні особливості самої людини, що відповідають чи не відповідають вимогам (внутрішні
умови або власні ресурси людини).
На основі аналізу адаптації студентів до умов другої вищої освіти як системи, що складається з
енергетичної, середовищної, діяльнісної, соціальної та особистісної підсистем можна зазначити, що
енергетична підсистема відображає ресурсні можливості організму, їх спроможність забезпечити
функціонування основних систем організму в умовах підвищення енерговитрат під час навчання,
самостійної роботи, складання заліків та екзаменів. На рівні цієї підсистеми адаптація переважно
проходить шляхом пристосування. Загалом мова йде про той фізіологічний механізм, що забезпечує
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пристосування людини як біологічної істоти до ускладнених умов діяльності. Внаслідок необхідності
подолання недосконалих механізмів і невідпрацьованості нових значно збільшуються енерговитрати.
Психологічними еквівалентами, що відображають тенденції адаптування на цьому рівні, можуть бути
самооцінка співвідношення самопочуття, активності та настрою; стан нервово-психічного напруження та
ін. Основними факторами адаптації в цій підсистемі є загальний стан здоров’я і тип організації нервової
діяльності; санітарно-гігієнічні умови навчання; організація побуту, харчування та відпочинку студентів.
Підсистема середовища відображає відносини людини та тих зовнішніх умов, що її оточують. Зміна
умов може бути повною або частковою. Наприклад, у студента, який із сільської місцевості приїхав
навчатись у місто, проживає в гуртожитку або на квартирі, зміни середовища є глобальними.
Враховуючи те, що навчання в системі другої вищої освіти здебільшого відбувається у заочній формі, то
іногородні студенти знімають житло тільки на час сесій. Тобто зміни умов їх життя є частковими. У той
же час вони переживають за сім’ю, яку залишили на час навчання, їм потрібно адаптуватися до розкладу
занять, вимог викладачів. У той же час у студентів, які проживають у цьому ж місті, є зміни лише щодо
умов навчання.
Діяльнісна підсистема відображає здатність людини виконувати дії, що складають зміст відповідної
діяльності. Якщо для молодих студентів-першокурсників навчання у ВНЗ певною мірою продовжує навчання у
школі (змінюються форми та методи навчання), то для дорослого студента відбувається повторне включення у
навчальну діяльність. Наявний життєвий, професійний та попередній досвід навчання у ВНЗ сприяють кращій
адаптації дорослого студента до навчальної діяльності. Основними критеріями діяльнісної адаптації є виконання
студентами правил і вимог навчального процесу, пристосування до його характеру, змісту, умов і організації;
розвинені навички самостійної роботи в навчальній і науковій сферах; реалізація завдань самоосвіти; уміння
застосовувати знання на практиці.
Соціальна підсистема адаптації до умов навчання в системі другої вищої освіти відображає входження
людини в нове соціальне середовище – студентську групу. Соціальний аспект адаптації характеризується
ступенем прийняття людиною групових норм та правил життя, а також ступенем прийняття цієї людини
групою. Показниками, що відображають тенденції соціальної адаптації є задоволення людини групою, до складу
якої вона входить, співпадання індивідуальних і соціальних цінностей тощо. Критеріями успішної соціальної
адаптації студента і групи є задоволеність своїм статусом, усвідомлення себе членом групи, налагодження
конструктивних взаємин з одногрупниками, розвинуті комунікативні здібності.
Особистісна підсистема відображає той загальний результат адаптації, коли людина відчуває психологічний
комфорт від ситуації свого життя, приймає її як конструктивно значущу, що відкриває подальші перспективи
розвитку. Причому, даний стан не є результатом пристосування, а результатом взаємодії людини з відповідним
середовищем. Взаємодія щільно пов’язана з визнанням активної ролі особистості у процесі адаптації.
Критеріями особистісної адаптації є спрямованість особистості на здобуття другої вищої освіти, розвиток її
соціальної, професійної компетентності, самоактуалізація загалом.
С. І. Самигін виділив три форми адаптації студентів-першокурсників до умов ВНЗ:
1. Формальна адаптація – стосується пізнавально-інформаційного пристосування студентів до нового
оточення, структури вищої школи, вимог і своїх зобов’язань.
2. Суспільна адаптація – це процес внутрішньої інтеграції груп студентів-першокурсників і
інтеграція цих груп зі студентським оточенням загалом.
3. Дидактична адаптація – стосується підготовки студентів до нових форм і методів навчальної
роботи у вищій школі [3: 128].
Професійну адаптацію у вищому навчальному закладі І. Ляхова та О. Учитель визначають як процес
прилучення особистості до професії, що виражається в надбанні необхідних знань, умінь, навичок [4: 62]. У той же
час багато студентів системи другої вищої освіти вже працюють за спеціальністю, яку здобувають у ВНЗ.
Адаптацію до умов навчання у вищому закладі освіти у тій чи іншій формі проходять усі першокурсники.
Молоді студенти адаптуються наприкінці другого, початку третього навчального семестру. Тобто часові межі
адаптації до ВНЗ у молодих студентів коливаються в межах року.
Так, В. П. Кондрашова виділила 3 фази процесу адаптації студентів до ВНЗ за часовими межами:
1. Початкова фаза – адаптація розглядається як психічна реакція організму на нові умови та закінчується
приблизно в кінці I семестру.
2. Фаза перебудови пристосувальних механізмів, динамічного стереотипу та психічних процесів триває до
середини II семестру.
3. Фаза виникнення стійкої адаптації – завершується в кінці I курсу. Проте, у 35 % студентів адаптованості до
умов ВНЗ не настає [5: 127].
Дорослі студенти адаптуються до умов ВНЗ в кінці першого чи на початку другого навчального семестру.
Проте, цей процес не відбувається автоматично. Навіть на випускному курсі можна виявити особистостей, які
"застрягли" на етапі адаптації, пройшли його невдало і не повною мірою скористалися всіма можливостями, які
дає навчання у ВНЗ.
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Висновки. Таким чином, проведений порівняльний аналіз процесу адаптації студентів-першокурсників до ВНЗ
в умовах першої та другої (наступної) вищої освіти дав змогу виділити як загальні тенденції цього процесу, так і
специфічні особливості:
1. Адаптація студентів в умовах вищого навчального закладу є комплексним, складним, багатоаспектним,
синтетичним та динамічним процесом, обумовленим взаємодією профорієнтаційних, соціальних, біологічних і
психологічних факторів і розглядається як процес, так і як результат.
2. Основними показниками адаптованості студентів до умов ВНЗ є пристосування до структури закладу,
специфіки навчально-виховного процесу, статусу "студент"; чітко визначена мотивація навчання; засвоєння нових
знань, виконання завдань, самостійної роботи; доцільний розподіл навантаження протягом доби, тижня;
інкорпорація в академічну студентську групу, задоволення своїм статусом у ній, стосунками з одногрупниками;
доцільні стосунки з викладачами, низький рівень тривожності під час складання заліків, екзаменів.
3. Специфічними показниками адаптації дорослих студентів до умов ВНЗ є: детермінованість навчальної
діяльності побутовими, соціальними, професійними, особистісними чинниками; рівень адаптаційної мобільності є
вищим ніж у молодих студентів; більш високий ступінь суб’єктної позиції дорослого у процесі навчання;
сприйняття дорослим ситуації здобуття другої вищої освіти (кризової чи нової життєвої перспективи); потреба
невідкладного застосування набутих знань та вмінь у професійній діяльності з метою особистісного зростання;
отримання низької оцінки успішності сприймається дорослими студентами як їх життєва некомпетентність.
4. Знання сукупності факторів адаптації, орієнтація на певні критерії, що характеризують результативність
процесів адаптації, можуть стати методичним підґрунтям для роботи викладачів щодо покращення процесу
адаптації дорослих студентів в умовах здобуття другої вищої освіти.
5. Основними умовами адаптації дорослих студентів до навчання у вищому навчальному закладі є: урахування
викладачами першої вищої освіти студентів, мотивації щодо здобуття другої вищої освіти, вікових психологічних
особливостей дорослого студента, його життєвого та професійного досвіду; побудова навчального процесу на
теоретико-методологічних засадах андрагогіки; самостійність дорослого у здійсненні організації процесу свого
навчання; організація навчального процесу заснована на партнерстві "викладач-студент"; впровадження технології
диференційованого навчання, спрямованої на задоволення екзистенціональних освітніх потреб дорослої людини.
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Матеріал надійшов до друку 31.01. 2011 р.
Шанскова Т. И. Особенности адаптации взрослых студентов к условиям второго высшего
образования гуманитарного профиля.
В статье раскрыты особенности адаптации студентов к условиям высшего учебного заведения при
получении второй специальности гуманитарного профиля; на основе системного подхода к изучению
научных явлений и процессов проанализированы структура адаптации студентов в ВУЗе, ее формы,
временные границы и показаны пути оптимизации адаптации взрослых студентов к условиям получения
второго высшего образования.
Shanskova T. I. Adults' Adaptation Peculiarities to the Conditions of the Second Higher Education of the
Humanitarian Section.
The article reveals the students' adaptation peculiarities to the conditions of higher educational
establishment while getting the second profession of the humanitarian section; on the grounds of the systemwide approach towards the scientific phenomena and processes study the students' adaptation structure in the
educational establishment, its forms, time limits are analyzed, the optimization ways to the adult students'
adaptation to the conditions of getting the second higher education are shown.
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ФОРМИ ПРИВАТНОЇ ОСВІТИ НА ВОЛИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ –
ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

У статті представлено сутнісну характеристику поняття домашньої форми освіти як складової
приватної освіти на Волині. Охарактеризовано зміст, форми та методи домашнього навчання і
виховання на Волині у хронологічних межах дослідження; вимоги, що пред'являлися до наставника або
вчителя з боку уряду, громадськості і батьків. Розглянуто особливості організації індивідуальних форм
приватної освіти на Волині у період другої половини ХІХ – на початку ХХ століття. Виявлено, що
домашня форма освіти на Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. була орієнтована на
задоволення запитів батьків і суспільства (або його частини), реалізацію варіативного змісту навчання
і виховання; мала як індивідуальний, так і груповий характер.
Становлення і розвиток системи освіти як частини культури народу в державі безпосередньо
пов'язане з її історією. Періоди історичного розвитку держави характеризуються певними поглядами на
навчання і виховання дітей, потребами суспільства в освічених і вихованих людях, станом освітньої
системи в країні. У зазначеному контексті важливого значення набувають дослідження не лише
особливостей функціонування навчальних закладів державної форми власності, але й приватного
навчання, що, являючи собою структурний компонент єдиної системи освіти в державі, є
альтернативною формою реалізації соціальних перетворень та суспільних відносин.
Історичний аспект системи освіти загалом і приватної, як її складової, висвітлено у дослідженнях
Н. Барсова, П. Батюшкова, Л. Березовської, Ї. Гофмана, Л. Єршової, О. Іващенко, О. Кармаєвої,
О. Костюк, І. Круківської, Ю. Поліщука, Н. Сейко, С. Сєргєєвої та ін. Значну увагу проблемам сектору
приватної освіти на сучасному етапі розвитку країни приділяють О. Біла, Л. Гриневич, А. Дідич,
О. Дікова-Фаворська, Д. Марковський та ін.
Аналіз джерельної бази свідчить, що проблема приватного навчання на різних етапах розвитку освіти
викликала безперечний інтерес у представників педагогічної і політичної громадськості та підлягала
багатоплановому аналізу з різних позицій.
Водночас становлення і розвиток приватної освіти на Волині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
не отримали цілісного відображення в історико-педагогічній літературі і потребують подальшого
об’єктивного аналізу цього феномену. Зокрема, йдеться про недостатній рівень дослідження проблем
домашньої освіти як складової приватної освіти. Тому метою нашого дослідження є визначення
особливостей організації індивідуальних форм приватної освіти на Волині досліджуваного періоду.
Для досягнення поставленої мети визначені завдання дослідження, а саме: уточнити педагогічну
сутність поняття домашньої форми освіти як складової приватної освіти; охарактеризувати зміст, форми
та методи домашнього навчання і виховання на Волині у хронологічних межах дослідження.
У сучасній законодавчій документації і науковій літературі з історії педагогіки часто
використовується поняття "недержавна освіта". Однак, в різні історичні періоди цей термін мав різне
трактування. Так, у вітчизняній літературі до першої половини XIX ст. існувала загальна назва
"приватного учіння". Під вказаною категорією розуміли: навчання в приватних навчальних і навчальновиховних закладах (школах, училищах, пансіонах, гімназіях), які в нормативно-правових документах і
періодичній літературі того часу називалися "вільними", "партикулярними", "приватними",
"публічними"; навчання в домашніх умовах (домашня освіта). Варто звернути увагу на те, що чіткого
визначення так званому "приватному учінню" в документах не було.
Вважаємо, що в спектрі термінологічного поля категорію "приватне учіння" цілком можна розглядати
як поняття, що визначає поліморфний (що зустрічається в декількох формах) стан одного "виду" освіти.
Зазначимо, що документи, видані після закінчення приватного навчально-виховного закладу, а також
свідоцтва про отримання домашньої освіти за наявності в них результатів підсумкових іспитів
(випробувань, оглядів), були загальновизнаними для вихованця і дозволяли в подальшому продовжити
освіту у відповідних державних навчальних установах.
У контексті нашого дослідження під приватною освітою, що існувала на Волині у другій половині
ХІХ – початку ХХ ст., будемо розуміти вид освіти, представлений домашньою формою навчання і
виховання (як індивідуального, так і групового характеру) та навчально-виховними закладами (училище,
пансіон, гімназія), що функціонували за рахунок фінансових коштів фізичних приватних осіб, які
здійснювали управлінську функцію за організацією навчально-виховного процесу в цих закладах.
© Агапов Ю.Ю., 2011
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Безумовно, це визначення не претендує на універсальність, воно лише призначене для відображення
сутності приватної освіти на Волині у період другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Ефективне виконання завдань дослідження потребує чіткого визначення змістових компонентів
приватної освіти, зокрема, йдеться про індивідуальні форми приватного навчання і виховання (так звана
"домашня освіта"), що набули поширення задовго до державного оформлення системи освіти на Волині.
Розглянемо термін "домашня освіта" і пов’язані з ним категорії учительства "гувернер", "домашній
вчитель", "домашній наставник" більш детально.
Поняття "домашня освіта" в розмовній мові вживалося як "домашнє виховання". У нормативноправовій документації ХІХ ст. дане поняття визначалося як "домашнє учіння" і мало на увазі єдине
здійснення процесів формування, розвитку, навчання і виховання разом з усіма умовами, формами і
методами їх протікання, здійснюваних у домашніх умовах.
Отже, домашню освіту в даних хронологічних межах визначаємо як форму виховання і навчання
дітей наставником і (або) вчителем в домашніх умовах, що реалізовується за кошти платоспроможних
фізичних приватних осіб.
Наступним поняттям, безпосередньо пов’язаним з домашньою формою навчання і виховання, є
"гувернер" (фр. gouvernant, gouverneur – правити, керувати, управляти) в історичній літературі вперше
зустрічається при зверненні князя Голіцина до бояр "про необхідність учити своїх дітей" і запрошувати з
цією метою польських гувернерів [1]. У словниках суть даного поняття зводиться практично до одного
значення – це найманий домашній наставник, вихователь дітей. Так, у "Словнику іншомовних слів"
"гувернер" – це вихователь, що наймається для навчання і виховання дітей у дворянській або буржуазній
сім’ї [2: 145]. Гувернантка (фр. gouvernantt), відповідно – у дворянській або буржуазній сім’ї –
вихователька, що наймається для навчання і виховання дітей [2: 145]. Проте, як свідчать історикопедагогічні джерела, гувернери та гувернантки займалися вихованням і навчанням дітей не лише в
умовах сім'ї, але були задіяні (на посаді вчителя (вчительки), вихователя (виховательки) або наглядача
(наглядачки) в державних та приватних навчально-виховних закладах.
Зазначимо, що наукової аргументації термінів "гувернер", "гувернантка" у довідниковій педагогічній
літературі практично не зустрічається. Як правило, пояснення обмежуються декількома
характеристиками: термін позначається як "домашній вихователь", а зміст навчання даної категорії
учительства обмежується "світськими манерами", "правилами пристойності", "умінням розмовляти
іноземними мовами" [3 : 293].
Водночас, у зазначеному педагогічному словнику пропонується наступне визначення, що свідчить
про ідентифікацію авторами термінів "гувернер", "домашній вчитель", "домашній наставник":
"Домашній вчитель (наставник) – звання, що присвоювалося в дореволюційній Росії на основі Положень
1834 і 1846 рр., і надавало право викладати вузьке коло предметів у міських училищах і молодших
класах гімназій, а також виховувати дітей у домашніх умовах і приватних пансіонах. Екстерни складали
іспит на право отримання звання домашнього вчителя при особливій комісії, організованій опікуном
учбового округу. Звання "домашній вчитель" отримували також ті, що пройшли курс VIII педагогічного
класу жіночої гімназії" [3: 351].
У "Російській педагогічній енциклопедії" (1993 р.) автори дають офіційне тлумачення поняття
"гувернер (гувернантка)", згідно нормативно-правової документації, знову ж таки ототожнюючи його з
поняттями "домашній вчитель", "домашній наставник" [4: 283].
Таким чином, у зазначеній літературі не вказується на істотні відмінності зазначених категорій
учительства. Відсутнє також тлумачення ще однієї категорії – "наглядач (наглядачка)".
Зауважимо, що термін "домашній наставник" використовувався лише у нормативно-правовій
документації, у повсякденному житті це поняття ототожнювалося з терміном "гувернер".
Однак поняття "домашній наставник" та "домашній вчитель" не були тотожними. У документах, що
регламентують домашню форму освіти, указувалося на те, що звання "домашній наставник" вказувало на
перший (вищий) ступінь особи, що займалася навчально-виховною діяльністю в приватних будинках.
Домашні вчителі відносилися до другого ступеня, це були особи, що не мали вищої освіти.
Обидві категорії учительства зобов'язані були здійснювати педагогічну діяльність згідно відповідних
державних нормативно-правових документів, зокрема, статутів. Вимоги, що пред'являлися до педагогів,
визначали їх професійні обов'язки, особисті якості, як вихователя і викладача.
Домашня форма освіти як традиційний спосіб набуття знань, що успішно проіснувала на території
Російської імперії до початку XX століття, була юридично закріплена Законом 1737 р., згідно з яким
особам дворянського походження надавалося право "навчати своїх синів вдома з перевіркою результатів
цього навчання державою" [5]. З цією метою, за законом, особам, що здобували освіту приватно,
встановлювалися "огляди" для перевірки знань з різних предметів (залежно від віку).
Офіційне законодавче поле відносно цього виду освіти було прийняте в 1834 р. До цього часу
домашня освіта регламентувалася тими нормативно-правовими документами, яких дотримувалися як
державні, так і приватні навчальні заклади; в документах цей вид навчання особливо не виділяли.
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Батьки нерідко загальноосвітнім навчальним закладам надавали перевагу домашній освіті. Серед
причин негативного ставлення до державних закладів освіти були: відсутність достатньої матеріальної
бази, відповідних педагогічних кадрів, а також тенденція до станового навчання і виховання. Як правило,
домашня форма освіти привертала увагу дворян, духівництва, частини поміщиків.
Як зазначалося вище, законодавчо домашню освіту було оформлено в 1834 р. "Положенням про
домашніх наставників і вчителів" [6]. Зокрема, документом офіційно установлювалися звання домашніх
наставників, вчителів і вчительок, яким відповідали: спектр обов'язків, освітній ценз, чиновиробництво,
матеріальне забезпечення і привілеї.
Домашній наставник займався в приватному будинку з однією дитиною або декількома дітьми, що
належали, як правило, до однієї родини і виховувалися в однакових умовах. Домашня освіта, на відміну
від навчальних закладів, мала як індивідуальний, так і груповий характер навчання.
Роль домашніх наставників могли виконувати студенти, що закінчили відповідний курс педагогічного
інституту та деяких ліцеїв. Контингент вітчизняних домашніх наставниць також складали випускниці
казенних навчальних закладів, що знаходилися під опікою Государині Імператриці, та вихованки
жіночих навчальних закладів, що відповідали за рівень навчально-виховного процесу; наставниці
іноземного походження, що отримали російське підданство і пройшли відповідні випробування.
З числа осіб духовного звання право надавати домашню освіту без особливого випробування
надавалося священикам, випускникам духовних семінарій. Священики і диякони, що не закінчили курс
навчання в семінарії, мали право навчати без випробування лише обмеженій кількості предметів, а саме –
читанню, письму й арифметиці.
Проте, відсутність у документах Міністерства народної освіти конкретних відомостей про те,
випускники яких навчальних закладів (окрім названих вище) могли отримати звання домашніх
наставників, і з якої причини до цієї діяльності допускалися особи з середньою освітою, що не склали
відповідного випробування, призводило до небажаних результатів. Це, насамперед, відбувалося тоді,
коли домашньою освітою займалися особи, які не мали ні спеціальної педагогічної освіти, ні необхідних
знань для здійснення навчально-виховної діяльності.
Поступово, урядові документи, в яких були сформульовані найважливіші правила відносно
домашньої форми освіти, багато в чому визначили і ранжирували категорії осіб, що займалися навчанням
і вихованням дітей в умовах сім'ї, з урахуванням їх освітнього рівня. У зв'язку з цим, відповідно до рівня
освітньої підготовки, в названій сфері учительства умовно можна виділити осіб, що мають: вищу,
середню і домашню освіту. Освітній рівень кожної категорії домашніх наставників (наставниць)
характеризувався цілою системою кількісних і якісних показників, обсягом знань і вмінь, отриманих в
одному з навчальних закладів або в домашніх умовах.
Домашні педагоги, що вважалися підпорядкованими Міністерству народної освіти, приносячи
присягу (з 1835 р.) на вірність своїй службі, зобов'язані були виконувати правила і дотримуватися умов,
встановлених не лише урядом і громадськістю, але й батьками [7].
Незважаючи на прийняття нормативно-правових документів, що, безумовно, мало позитивний вплив
на розвиток домашньої форми освіти, залишалися невирішеними питання щодо контролю за якістю
організації і змісту даної форми освіти. Низка проблем, пов'язаних з умовами здійснення домашньої
форми освіти, його методичним оснащенням, взаєминами наставників, учителів з вихованцями і
батьками, взагалі не було відображено в нормативно-правових документах. До того ж, у правовому і
матеріальному забезпеченні домашні наставники були значно нижчими за вчителів гімназій, незважаючи
на рівні умови, потрібні для отримання того або іншого звання.
Поступово створена правова база щодо здійснення навчально-виховного процесу в домашніх умовах
офіційно визнала і закріпила позиції домашньої форми освіти. На законодавчому рівні були затверджені
необхідні умови допуску осіб до навчання і виховання дітей в приватних будинках: наявність спеціальної
освіти і моральна "благонадійність" особистості, що включала політичні переконання, лояльне ставлення
до царату, устрою Російської імперії.
Зміст домашнього навчання і виховання зумовлювали не лише вимоги, сформульовані у нормативноправових документах (зокрема, Статут 1828 р., заснований на принципах православ'я, самодержавства і
народності, орієнтував педагогів на необхідності важливості морального виховання дітей,
оволодіння ними основами наук, підготовки вихованців до суспільної діяльності та служіння
державі [8: 200-250]), але й самі батьки. На відміну від урядових настанов, у вимогах батьків, зокрема
дворянства, було немало своєрідного та індивідуального. Окремі вимоги щодо домашнього навчання
були характерними не лише для кожної сім'ї, але, нерідко, і для кожного з батьків окремо. У вихованні
дітей активну участь брали також багаточисельні родичі. Однак хаотичність різних впливів на
особистість частково нейтралізувалася, по-перше, належністю всіх вихователів до одного кола
суспільства, що дотримувалися однієї культурної традиції; по-друге, помітною патріархальністю побуту,
що передбачав відтворення молодим поколінням системи стосунків батьків [9].
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Нерідко батьки й самі відчували труднощі щодо формулювання вимог, які вони ставили перед
домашніми наставниками (наставницями) і вчителями (вчительками). Як правило, не було ні цілісної
системи виховання, ні усвідомленого прагнення до певної виховної мети.
Більшість вимог щодо навчання і виховання дітей у домашніх умовах зводилися до наступного:
навчити грамоті, починаючи із Закону Божого і завершуючи різноманітними мистецтвами – музикою,
співом, малюванням; особливу увагу приділити вивченню нових іноземних мов і "різним тонкощам";
супроводжувати дітей на дитячих вечорах і прогулянках [10: 288].
Домашня форма навчання і виховання відносно дівчаток і хлопчиків мала організаційну різницю. У
досліджуваних хронологічних межах кінцевою метою домашньої освіти дівчаток, як правило, була
підготовка майбутніх матерів сімейства. Домашня наставниця нерідко була єдиним просвітителем на все
життя. У свою чергу, хлопчики недовго залишалися під опікою домашнього наставника, оскільки на них
чекала державна або приватна школа, вищий навчальний заклад, обов’язки служби, кар’єра тощо.
Після отримання домашньої освіти і склавши відповідні іспити, дитина могла вступати до гімназії. За
бажанням батьків, домашні наставники і вчителі могли підготувати дитину до вступу до університету. У
цьому випадку навчання мало здійснюватися за програмами благородних пансіонів, які з 30-х рр. XIX ст.
були альтернативою домашній освіті. Домашня освіта організовувалася впродовж всього календарного
року, виключаючи святкові і недільні дні.
У процесі навчання дітей в домашніх умовах домашні наставники (наставниці), вчителі (вчительки)
повинні були використовувати навчальні книги і рекомендації, схвалені державною системою початкової
і середньої освіти. За бажанням батьків, педагоги могли використовувати й іншу літературу, якщо вона
була дозволена цензурою і не мала "шкідливого впливу на моральність, народне відчуття і, взагалі, на
образ думок юнацтва" [11].
До числа предметів, що викладалися в домашніх умовах, насамперед, входили дисципліни, що
забезпечували елементарну підготовку дітей: читання, письмо, основні дії арифметики, основи Закону
Божого і моралі. Могло здійснюватися викладання і тих навчальних дисциплін, які були зазначені у
свідоцтвах домашніх наставників.
Найбільш популярним засобом виховання і провідним видом діяльності дітей були ігри, за
допомогою яких спостерігали за ставленням вихованця до оточуючих. Ігри визначали основні лінії
психічного розвитку дитини. Так, рольова гра мала велике значення для розвитку мови і мислення,
координації рухів. Ігри забезпечували емоційне задоволення, реалізацію завдань морального виховання
дитини. У процесі домашньої освіти повинні були здійснюватися фізичний розвиток і формування
культурно-гігієнічних навичок.
Головними критеріями оцінювання рівня освіченості дітей домашніми педагогами були поточні
оцінки і регулярна щотижнева характеристика дитини: поведінка, рівень навчальних досягнень,
ставлення до навчання тощо.
Водночас, взаємодія домашнього наставника (наставниці) або вчителя з батьками, що є обов'язковим
для успішної реалізації процесу домашньої освіти, практично була відсутня. Така ситуація часто була
зумовлена, по-перше, соціальною нерівністю між домашніми педагогами і соціально забезпеченими
батьками; по-друге, існуючим уявленням про те, що освітою в сім'ї повинні займатися, передусім,
няньки, надалі – домашні наставники, наставниці та вчителі. Батьки "втручалися" в дитяче життя досить
рідко, лише у випадках покарання, заохочення тощо [10].
Вибір методів навчально-виховного процесу в домашніх умовах багато в чому визначався рівнем
освіти домашнього наставника (наставниці) або вчителя (вчительки).
У середині XIX століття, засновник методики початкового навчання російської мови К. Ушинський
(1824-1870) та його послідовники боролися проти догматичної методики, зубріння, залишків формалізму
в системі початкового навчання грамоті, проти насадження церковних текстів, "диктоманії", однобічного
захоплення однією лише орфографічною письменністю, заучування правил правопису без орієнтування
на відчуття мови, на спільний мовний розвиток. Педагоги відстоювали ідею включення до кола дитячого
читання кращих художніх здобутків і фольклору, ефективність використання творчих розповідей,
написання творів та інших мовних вправ на уроках з російської мови [12].
Заслуговує на увагу практика активного використання усної народної творчості (зокрема, прислів'я,
приказки, байки тощо), особливо у процесі організації дозвілля вихованців, для різностороннього їх
розвитку, а також з метою повчань, настанов. У домашній освіті дітей прислів'я виступали як педагогічні
засоби, оскільки вони містили заклик до самовиховання і самовдосконалення.
Вивчення іноземних мов здійснювалося у три етапи: на першому – ознайомлення з алфавітом і
вимовою іноземних слів, читання текстів хрестоматії і вивчення етимології слів; на другому –
продовження роботи над хрестоматійними текстами і вивчення синтаксису; на третьому – читання
оригіналів, вивчення стилю і красномовства. У той же час у вивченні іноземних мов мали місце серйозні
недоліки, зокрема, вони були погано орієнтовані на опанування мови як засобу спілкування, навіть у
формі навчання читанню [13].
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Щодо результатів домашньої освіти, то в більшості випадків вони залежали від освітнього рівня
домашнього наставника або вчителя. За результатами домашньої освіти з середини XIX ст. юнакам
надавалося право на складання поточних іспитів і на отримання "Свідоцтв" разом з учнями казенних
навчальних закладів. Після успішного складання іспитів вони користувалися тими ж правами, що і
випускники державних навчальних закладів.
Під час вступу до гімназії з метою продовження навчання тим, хто навчався в домашніх умовах,
необхідно було заздалегідь підготувати наступні документи: автобіографію, метричні документи,
"Свідоцтво" про раніше складені іспити або курси, довідку про прописку, свідоцтво про благонадійність.
Випробування для дівчат, що здобули домашню освіту, дозволялося проводити також в гімназіях в
кінці року разом з основним контингентом учнів. Для цього відводився спеціально визначений час. При
успішному складанні всіх іспитів видавалося "Посвідчення" (а не "свідоцтво"), в якому містилися
відповідні оцінки. Однак цей документ не давав права на вступ до вищих навчальних закладів [10].
Загалом, домашня освіта Волині другої половини ХІХ – початку ХХ ст. була орієнтована на:
– задоволення запитів батьків і суспільства (або його частини, зокрема, йдеться про освіту
національних меншин) з формування, розвитку, виховання і навчання дітей;
–
індивідуальний характер виховання і навчання, що дозволяє створити оптимальні умови для
реалізації потенційних можливостей кожної дитини;
– груповий характер виховання і навчання малої групи дітей, пов'язаних, як правило, родинною
системою стосунків або належністю до однієї етногрупи, що регулюються спільними цінностями і
нормами;
– реалізацію варіативного змісту навчання і виховання, з врахуванням вимог державних нормативноправових документів;
– провідну роль домашнього наставника або вчителя в організації навчально-виховного процесу, його
вплив та особливості взаємодії з вихованцями (виникнення у зв’язку з цим неоднозначного ставлення до
вчителів-іноземців суспільства і влади).
Таким чином, у зазначений хронологічний період вимоги, що пред'являлися до наставника або
вчителя з боку уряду, громадськості і батьків, вказували на необхідну універсальну підготовку.
Домашній педагог повинен був володіти як знаннями із різних наук, так і знаннями світських манер. На
жаль, на практиці досягти такого рівня підготовки домашнім педагогам було практично неможливо з
ряду причин, як соціальних, так і економічних. У результаті, невідповідність рівня освіченості домашніх
педагогів вимогам, що до них ставилися, передусім, батьками, породжувало суперечливе і часто
негативне ставлення до домашньої форми освіти.
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Агапов Ю. Ю. Индивидуальные формы частного образования на Волыни
(вторая половина ХІХ – начало ХХ века)
В статье представлена характеристика понятия домашней формы образования как составляющей
частного образования на Волыни. Охарактеризованы содержание, формы и методы домашнего
обучения и воспитания на Волыни в хронологический период исследования; требования, которые
предъявлялись к наставнику или учителю со стороны власти, общества и родителей. Рассматриваются
особенности организации индивидуальных форм частного образования на Волыни в период второй
половины ХІХ – начале ХХ века. Установлено, что домашняя форма образования на Волыни во второй
половине ХІХ – начале ХХ века была ориентирована на удовлетворение запросов родителей и общества
(или его части), реализацию вариативного содержания обучения и воспитания; носила как
индивидуальный, так и групповой характер.
Agapov Yu. Yu. Individual Forms of Private Education in Volyn Region
(the 2nd Half of the XIX – the Beginning of the XX century).
The article presents the essential characteristics of the notion homeschooling as an element of private education
in Volyn. It suggests the characteristic of contents, forms and methods of home training and teaching in Volyn
during the investigated period and also the description of the requirements to the mentor or teacher from the
government, public or parents. The features of organization of individual forms of private education in Volyn
during the 2nd half of the XIX – the beginning of the XX century are described. It was revealed that
homeschooling in Volyn in this period was focused on parents' and society (or its parts) demands satisfaction,
realization of variable content of teaching and training and had both individual and group character.
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МЕДІА-ОСВІТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У статті розглядаються проблеми формування професійної компетентності майбутнього вчителя
іноземної мови засобами медіа-освіти. Автором пропонується використання електронного програмнопедагогічного засобу як основного засобу формування професійної компетентності майбутнього
вчителя іноземної мови, так як він сприяє більш глибокому отриманню стійких знань, професійних умінь
та навичок.
Входження України до європейського освітнього, культурного та економічного простору, інтеграція з
європейськими країнами, інтернаціоналізація ділових стосунків у різноманітних сферах діяльності
людини диктує нове соціальне замовлення суспільства в галузі освіти, зокрема якості володіння
випускниками середніх загально-навчальних закладів (ЗНЗ) іноземною мовою (ІМ). Головною метою
навчання іноземної мови в ЗНЗ є формування особистості, яка увібрала б у себе досвід рідної та
іншомовної культури, оволоділа б інноваційними комп’ютерними технологіями і була б готова до життя
та праці в новому інформаційному суспільстві.
Процес інформатизації, який відбувається у мовній освіті, передбачає не просто використання
інформаційних технологій у традиційному навчанні, а передусім, кардинальну перебудову усієї системи,
зміну структури та організації навчального процесу, формування інших методологічних та дидактичних
основ, розробку нових педагогічних інноваційних, інформаційних технологій навчання.
Сучасному вчителеві необхідні гнучкість і нестандартність мислення, вміння адаптуватися до
швидких змін умов життя, які висувають нові вимоги до професійної компетентності вчителя. У
державній національній програмі "Освіта", наголошується, що один із головних шляхів реформування
освіти полягає в необхідності "підготовки нової генерації педагогічних кадрів, підвищення їх
професійного та загальнокультурного рівня".
У Концепції загальної середньої освіти зазначена необхідність розв'язання проблеми підготовки
вчителя, який усвідомлює свою соціальну відповідальність, постійно дбає про своє особистісне і
професійне зростання, уміє досягти нових педагогічних цілей.
Питання формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови в різних
аспектах неодноразово порушувалося сучасними науковцями: О. Є. Антоновою, В. П. Беспалько,
К. Б. Віаніс-Трофименко, М. В. Гордієнко, В. М. Гриньовою, О. А. Дубасенюк, М. Б. Євтухом,
М. М. Зароцьким, І. О. Зязюном, Н. В. Кузьміною, Г. В. Лісовенко, О. Є. Ломакіною, С. Д. Максименко,
А. К. Марковою,
В. М. Монаховою,
Н. Г. Ничкало,
Є. М. Павлютенковим,
А. І. Пискуновою,
Г. І. Приходько, А. Є. Радченко, М. В. Розовою, Л. Є. Сігаєвою, В. О. Сластьоніною, Н. Б. Щокіною та ін.
Ними висвітлено структуру професійної компетентності, розроблено методики і сформульовано
конкретні рекомендації щодо її формування, визначено об’єкти контролю рівня сформованості
професійної компетентності вчителя. Хоча ця проблема посідає вагоме місце у педагогічних
дослідженнях, її не можна вважати повністю вирішеною.
Таким чином, маємо підстави стверджувати, що існуючий вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку
педагогічної думки свідчить про актуальність потреби у розробці теоретичних основ і практичних
шляхів формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов та підготовки його
до роботи в умовах інформаційного суспільства, в тому числі в світі медіа-текстів.
Треба відзначити, що велика частина педагогів використовує медіа як засіб наочності, перевірки
знань, методичного обладнання, не маючи достатніх уявлень про існування інших функцій і
можливостей у соціальних, моральних, психологічних, художніх, інтелектуальних аспектах (формування
уваги, пам’яті, естетичного смаку, пізнавальної активності тощо).
Допомогти вчителю краще адаптуватися у світі медіа-культури, опанувати мову засобів масової
інформації, навчити аналізувати медіа-тексти, сприймати медіа-продукт, щоб ефективно
використовувати знання, котрі людина потребує, покликаний напрямок "медіа-освіти".
Медіа-освіта як важливий напрям в освітянській галузі багатьох країн виникла кілька десятиріч тому і
отримала не лише теоретичне осмислення й методологічне обґрунтування, а й набула широкого застосування.
Найпомітніших успіхів у розвитку медіа-освіти досягли педагоги Канади, Великої Британії, Австралії, Швеції,
Російської Федерації, зокрема: Р. К'юбі, Ю. Усов, О. Шариков, Н. Кирилова та ін.
Починаючи з 60-х років ХХ століття ЮНЕСКО активно підтримує і просуває у всьому світі концепцію
Медіа-освіти, яка розглядається як процес розвитку особистості за допомогою і на матеріалі засобів масової
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комунікації з ціллю формування культури спілкування з медіа, творчих, комунікативних можливостей
критичного мислення, уміння повноцінного сприйняття, інтерпретації аналізу і оцінки медіа-текстів, навчання
різним формам самовираження за допомогою медіатехніки [1].
Розглянемо проблему медіа-освіти більш детальніше.
Основне завдання медіа-освіти: "підготувати нове покоління до життя у сучасних інформаційних
умовах, до сприйняття різної інформації, навчити людину розуміти її, осмислювати наслідки її впливу на
психіку, оволодівати засобами спілкування на основі невербальних форм комунікації за допомогою
технічних засобів" [2: 555].
Згідно з енциклопедією освіти, МЕДІА-ОСВІТА (лат. medium – засіб) – технічні засоби створення,
запису, копіювання, тиражування, зберігання, розповсюдження, сприйняття інформації та обміну її між
суб'єктом (автором медіа-тексту) і об'єктом (масовою аудиторією), а саме: друк, фотографія, радіо,
кінематограф, телебачення, відео, мультимедійні комп'ютерні системи, включаючи Інтернет. Термін, ще
на сьогодні однозначного трактування не має. Не тільки національні наукові школи, а й окремі вчені
різних країн пропонують свої варіанти формулювань поняття "Медіа-освіти" [3].
"Російська педагогічна енциклопедія" визначає медіа-освіту (англ. media education, від лат. media) як
"течію у педагогіці, що виступає за дослідження школярами закономірностей масової комунікації (преси,
телебачення, радіо, кіно, відео і т. ін.)" [2].
Існують різні підходи до визначення терміна "медіа-освіти".
Американський дослідник з питань медіа-освіти Р. К'юбі [4] вказує на те, що метою медіа-освіти є
надання людям розуміння того, як і чому медіа відображає суспільство і людей; а ще більшим ступенем
розвивати аналітичні здібності і критичне мислення в ставленні до медіа, а також вивчення мови засобів
масової комунікації.
Провідний спеціаліст з медіа педагогіки Ю. Усов визначає медіа-освіту як "процес розвитку
особистості засобами і на матеріалах засобів масової комунікації" [5: 16].
О. Шариков [6] зазначає, що медіа-освіта орієнтована на підготовку людини до життя і діяльності в
інформаційному суспільстві, забезпечує повноцінність сприйняття інформації людиною, дає розуміння
інформаційних впливів на психіку людей, розвиває навички спілкування на основі невербальних форм
комунікації за допомогою технічних засобів. Найважливішою задачею медіа-освіти є підготовка людини до
повноцінного включення до системи зв'язків у процесі масової комунікації.
Н. Кирилова розглядає медіа-освіту як необхідну умову успішної життєдіяльності людини у сучасному світі.
На її думку, медіа-освіта "не лише компонент шкільного навчання та навчання у ВНЗ, а й довготривала
громадсько-просвітницька діяльність, що поширюється на дітей та дорослих" [7: 22].
У наші дні існує й інше розуміння медіа-освіти – не тільки як певного компонента середньої чи вищої
освіти, але і як довгострокової суспільно-просвітницької діяльності, поширеної на дітей і дорослих. Його
прихильники розуміють медіа-освіту як безупинний розвиток особистості в суспільстві, як виховання
активних, інформованих громадян, наділених культурою спілкування з ЗМК, що і є одним з основних
соцієтальних елементів інформаційного суспільства [8].
Українські фахівці дають таке визначення терміна: медіа-освіта – це надбання учнями знань в галузі
інформології (науки про процеси і закони створення, передачі й обробки інформації) і засобів масової
інформації, яким не надається професійна спрямованість [8].
У багатьох англомовних країнах термін "медіа-освіта" замінюється аналогом – терміном "медіаграмотність" (media literacy). Проте деякі науковці й викладачі вважають, що медіа-грамотність є лише
частиною більш широкого та ємкого поняття – медіа-освіта. Інколи медіа-освіту називають отримання
учнями знань про медіа [4].
Для більш повного розуміння терміну "медіа-освіта" наведемо деякі суміжні визначення:
1) задачі медіа-освіти:
– навчити грамотно "читати" медіа-текст;
– розвинути здібності до сприйняття й аргументованої оцінки інформації;
– розвинути самостійність суджень, критичного мислення, переваг, естетичного смаку;
– інтегрувати знання та уміння, отримані на різних навчальних заняттях, у процесі сприйняття,
аналізу і творчої діяльності;
2) зміст медіа-освіти:
– основи мистецтвознавства у медіа-сфері (види і жанри медіа, функції медіа в соціумі, мова медіа,
історія медіа-культури тощо);
– відомості про основні галузі застосування теоретичних знань (професійні засоби масової інформації,
аматорська медіа-сфера, канали поширення медіа, установи дозвілля, освітні установи тощо);
– практичні творчі завдання на медіа-матеріалі;
3) методи медіа-освіти: засоби роботи викладача і учня, за допомогою яких досягаються цілі медіаосвіти. Типові методи:
– словесні (лекція, бесіда, дискусія, обговорення тощо);
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– наочні (перегляд аудіовізуального матеріалу);
– репродуктивні, дослідницькі, евристичні, проблемні, ігрові (моделювання художньо-творчої
діяльності творців медіа-тексту, імпровізація тощо);
4) предмет медіа-освіти: взаємодія людини з медіа, медіа-мова та її використання в соціумі, медіа та
його функціонування в соціумі, система знань і вмінь, необхідних людині для повноцінного сприйняття
та аналізу медіа-текстів, для соціокультурного розвитку творчої особистості);
5) завдання медіа-освіти:
– розвиток здібностей критичного мислення;
– розвиток здібностей сприймання, оцінення, розуміння, аналізу медіа-текстів;
– підготовка до життя в демократичному суспільстві;
– навчання розуміння соціальних, культурних, політичних та економічних змістів і підтекстів медіатекстів;
– розвиток комунікативних здібностей особистості;
– розвиток здібностей естетичного сприймання, розуміння медіа-текстів, оцінення їх естетичних
якостей;
– навчання творчому самовираженню за допомогою медіа;
– навчання ідентифікації, інтерпретації медіа-текстів, експериментування з різноманітними
способами технічного використання медіа, створення медіа-текстів;
– навчання теорії медіа і медіа культури [9].
На сьогодні у цивілізаційному проекті "Медіа-освіта" виділилися три пріоритетні напрямки – власне
медіа-освіта, медіа-педагогіка й медіа-журналістика [1].
Нині медіа-освіту умовно поділяють на два великих блоки: це – масова медіа-освіта (яка має бути
безперервною, як наполягає більшість медіа-педагогів) і професійна медіа-освіта (вишівська). Кожний із
цих блоків знаходить своє вираження у напрямках медіа-освіти, виділених ЮНЕСКО:
1. Освіта майбутніх педагогів в університетах, педагогічних інститутах, підвищення кваліфікації
викладачів вузів і шкіл в межах курсів з медіа-культури;
2. Медіа-освіта як частина загальної освіти школярів і студентів, що навчаються у звичайних школах,
середніх спеціальних навчальних закладах, вузах, що, у свою чергу, може бути інтегрованою з
традиційними дисциплінами або автономною (спеціальною, факультативною, гуртковою і т.д.);
3. Медіа-освіта в установах додаткової освіти й дозвіллєвих центрах (будинках культури, центрах
позашкільної роботи, естетичного й художнього виховання, клубах і т.д.);
4. Дистанційна медіа-освіта школярів, студентів і дорослих за допомогою телебачення, радіо, мережі
Інтернет;
5. Самостійна й безперервна медіа-освіта (яка теоретично може здійснюватися впродовж усього
життя людини) [1].
Серед напрямків виділених ЮНЕСКО, ми будемо займатися першим напрямком, тобто освітою
майбутніх педагогів в університетах, педагогічних інститутах, підвищенням кваліфікації викладачів вузів
і шкіл в межах курсів з медіа-культури.
Медіа-освіта як процес навчання і самонавчання особистості за посередництва засобів масової
інформації / комунікації (ЗМК), на нашу думку, має передбачати:
1) навчання масовокомунікаційної діяльності (створення масмедійних продуктів – періодичних
видань, фільмів, кліпів, радіопередач тощо) на курсах і в гуртках;
2) безпосереднє використання продукції галузевих ЗМІ для підвищення фахового рівня;
3) опосередковане використання продукції ЗМІ у навчальному процесі з метою поліпшення
професійних знань (з мови);
4) використання ЗМІ як засобу відпочинку або задоволення своїх потреб.
У медіа-освіті цілком змінюється навчальний процес: його форма, структура, способи і засоби навчання,
методи і методики передачі знань. Істотно змінюється і форма подачі навчального матеріалу. У медіа-освіті
використовується багато носіїв інформації (кіно-, теле-, відеофільм, CD-ROM, DVD, телепрограма, сайт
Інтернету тощо). З’явилися нові форми передачі знань: інтерактивні тексти і гіпертексти, аудіовізуальні
засоби (реальна кольорова палітра, тривимірна графіка, мультимедійні компоненти), комп'ютеризовані
практикуми, інтерактивна, мультимедійна або віртуальна допомога, компакт-диски, електронні кейси тощо.
Усі ці засоби надають людині можливість індивідуального спілкування з екраном, дозволяють отримати
додаткову інформацію в інтерактивному режимі, на різних мовах; ефективно впливають на розвиток її
пізнавальних здібностей та можливостей [10].
Ми вважаємо, що у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови, відповідно
підібрані медіальні програми формують позитивне світосприйняття, розвивають емоційну сферу,
вишколюють характер, розширюють інтелект й забезпечують загальнокультурне зростання особистості
майбутнього вчителя. Крім того, за допомогою медіальних програм формуються уміння бачити й
аналізувати проблеми, володіння необхіднім багажем знань й розвитком критичного мислення, а також і
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рівень сформованості медіакультури. Власне медіа-культура охоплює систему рівнів розвитку
особистості, здатної сприймати, аналізувати, оцінювати медіа-текст, займатися медіа-творчістю,
засвоювати нові знання в галузі медіа.
При професійній підготовці майбутнього вчителя варто передбачити використання електронних
програмно-педагогічних засобів, як основний засіб формування професійної компетентності
майбутнього вчителя іноземної мови. Використання програмного педагогічного забезпечення у процесі
підготовки майбутнього вчителя сприяє більш глибокому розумінню ними природних явищ, отриманню
стійких знань, професійних умінь та навичок і забезпечує створення принципово нових навчальних
установок. Крім того використання комп’ютерів та аналого-цифрових перетворювачів, обробка
сервісних засобів сприяє швидкому і якісному оформленню навчальних матеріалів, наукової
документації та даних експериментальних досліджень.
Використання програмного педагогічного забезпечення, маючи різні функціональні можливості,
дозволяє розвантажити вчителя від рутинної роботи щодо створення індивідуальних контрольних
завдань та перевірки правильності їх виконання, створення необхідних педагогічних умов для
індивідуального саморозвитку майбутнього вчителя.
Тільки тоді, коли всі розглянуті вище засоби формування професійної компетентності майбутнього вчителя
іноземної мови будуть враховані, тоді можна буде вирішити цілі, проголошені в оновленій вищій освіті.
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Иц С. В. Медиаобразование как средство формирования профессиональной компетентности
будущего учителя иностранного языка.
В статье рассматриваются проблемы формирования профессиональной компетентности будущего
учителя иностранного языка посредством медиаобразования. Автором предлагается использование
электронных программно-педагогических средств как основного средства формирования
профессиональной компетентности будущего учителя иностранного языка.

Its S. V. Mediaeducation as a Means of a Future Foreign Language Teacher’s Professional Competence
Formation.
The article deals with the problems of mediaeducation as a means for the future foreign language teacher’s
professional competence formation. The author of the article stresses on the importance of an electronic
program-pedagogical means as one of the main means of the future foreign language teacher’s professional
competence formation, as it helps to deepen knowledge, professional skills and experience.
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
ІНОЗЕМНИХ МОВ: ІНТЕРКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ
У статті визначається сутність культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов
та розглядаються особливості її розвитку. Автором проаналізовано склад інтеркультурних умінь, для
формування яких запропоновано систему спеціально розроблених інтеркультурних завдань. Через
наведені приклади застосування інтеркультурних завдань ілюструється соціокультурний потенціал
діалогічного мовлення.
Нові соціокультурні умови розвитку сучасного суспільства, його глобалізація, інтернаціоналізація та
інтеграція до загальноєвропейських структур, радикальні зміни людських комунікацій та трансформація
освітніх систем становлять особливу актуальність для вітчизняної педагогіки. Підписання Україною
Болонської конвенції ставить нові вимоги щодо якості освітньої кваліфікації випускників вищих
навчальних закладів. У Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти та у базових державних
документах (Державна національна програма "Освіта. Україна: ХХІ сторіччя", Закон України "Про вищу
освіту") визначається, що професійно значущі якості особистості майбутнього вчителя базуються не
тільки на критеріях обсягу та повноти знання, але й на здатності самостійно його поповнювати, ставити
та вирішувати професійні завдання, використовувати та напрацьовувати ефективні засоби навчання.
Саме у такому випадку набуває важливості питання інтеркультурності в освіті, яке передбачає
використання світового культурного досвіду у навчанні.
Ідея інтеркультурності виникає не як ізольована, винайдена фахівцями теоретична конструкція у
сфері педагогіки, а як один із основних стандартів сучасної освіти. Інтеркультурність в освітньому
контексті базується на фундаментальних цінностях європейського демократичного суспільства: права
людини, рівність, мир, соціальна справедливість, демократія, свободи, взаємозалежність, плюралізм,
культурне розмаїття, відкритість, відповідальність і партнерство [1].
Аналіз наукових праць вітчизняних й зарубіжних дослідників показує, що сутність інтеркультурного
аспекту у навчанні розглядається з позицій фахової підготовки майбутніх учителів (А. Дістервег,
Я. А. Коменський, А. С. Макаренко, Ж. Ж. Руссо, В. О. Сухомлинський, К. Д. Ушинський), теорії
професійного спілкування та професійної культури з урахуванням інтеркультурного принципу
(Р. Р. Агадуллін, С. Н. Вельгушева) та інтеркультурних факторів (І. В. Приходько, К. Ю. Протасова,
В. І. Венедиктова, А. А. Смірнов, Sh. Wong, B. H. Banathy), а також з позицій усвідомлення необхідності
здійснення міжкультурної взаємодії під час навчання (П. Фрейре, І. Арендс, І. П. Іванов).
З огляду на проаналізовані наукові роботи зазначимо, що інтеркультурний принцип у професійній
підготовці вчителів передбачає інтегрованість національної культури у контекст загальнодержавний та
означає, що у процесі навчання важливо забезпечити передумови для формування особистості,
вкоріненої у національний ґрунт і водночас відкритої до інших культур, ідей та цінностей; передумови
забезпечення потреби особистості в автономності та збереженні тяжіння до спільності, у пріоритетності
вільної самореалізації та творчості, активної участі у спільному напрацюванні рішень з учасниками
взаємодії будь-якого виду, в тому числі і педагогічної.
Педагогічна взаємодія трактується у педагогічній науці як двостороння (між учителем і учнями)
система взаємовідносин у процесі навчання, яка може бути представлена монологічним або діалогічним
типом відносин. Якщо перший тип відносин між учителем і учнями, як правило, реалізується у процесі
ретрансляції знань, то другий тип, діалогічний, − це не тільки передача старого відомого знання, а й
конструювання нового на основі досвіду вчителя та учнів шляхом активного обговорення.
Успішність педагогічної взаємодії залежить від низки об’єктивних та суб’єктивних факторів. Одним
із вирішальних факторів є наявність у майбутнього вчителя культури педагогічної взаємодії. Тому ми
вважаємо пріоритетним для сучасної вищої педагогічної освіти формувати культуру педагогічної
взаємодії, якою повинен оволодіти майбутній вчитель іноземної мови. Під культурою педагогічної
взаємодії ми розуміємо систематизовану сукупність знань, умінь та навичок, що забезпечують
дотримання норм моралі, педагогічної етики та культури спілкування при здійсненні обміну наявними
знаннями і створенні нового знання. Культура педагогічної взаємодії є частиною загальнолюдської
культури та педагогічної культури зокрема. У ній повинні бути втілені духовні цінності освіти і
виховання (педагогічні знання, теорії, концепції, накопичений педагогічний досвід, професійні етичні
норми) та матеріальні (засоби навчання і виховання), а також способи творчої педагогічної діяльності,
які слугують соціалізації особистості в конкретних культурно-історичних умовах.
© Мазко О.П., 2011
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У світлі нової мовної політики в Європі і в Україні акцент у підготовці майбутніх учителів іноземної
мови зроблений на необхідності організації навчання іноземних мов у нових полікультурних умовах, які
б дозволили викладачеві достатньо повно реалізувати свою культурно свідому роль у побудові
навчального й виховного середовища, спонукаючи студентів до діалогу культур, сприйняття соціальнозначущих, духовно-естетичних цінностей, використовувати способи творчої педагогічної діяльності,
необхідні для обслуговування історичного процесу зміни поколінь, соціалізації особистості та
здійснення освітньо-виховного процесу шляхом збагачення досвіду, розуміння відмінностей між мовами
та культурами.
Для визначення специфіки формування культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя
іноземних мов необхідно розрізняти поняття "полікультурності" та "інтеркультурності". Поняття
"полікультурності" розглядається у широкому значенні: воно характеризує суспільство, яке містить
численні відмінні, але взаємопов’язані культурні традиції, що часто асоціюються з різними
етнічними компонентами. Результатом переосмислення таких практик є відмова від спроб інтегрувати
різні етнічні групи, оскільки інтегрування передбачає перетворення на "невідрізненну" частку
домінуючої культури [2: 189].
На відміну від цього визначення значно динамічнішим, на погляд С. Драгоєвича [3: 134], є поняття
"інтеркультурності", оскільки саме в ньому наголос робиться як раз на забезпеченні активного й
позитивного діалогу різних культур у суспільстві, на їхньому взаємопорозумінні та взаємозбагаченні.
Для формування культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов характерним є
саме діалогічний тип відносин, який передбачає діалог культур − основну концептуальну репрезентацію
інтеркультурності у навчанні.
Вивчивши деякі дослідження присвячені проблематиці діалогу культур (В. С. Біблер, А. І. Ракітов,
М. С. Каган, Ю. І. Пасов, Н. Ф. Бориско, M. Byram, S. Edinton, H. Pulverness та ін), в яких "діалог
культур" визначається як процес взаємодії двох індивідуальностей, двох ситуативних позицій,
"порівняння взаємодії та розуміння інших культурних цінностей" [4], ми схильні до більш повного
визначення, запропонованого В. В. Сафоновою, в якому діалог культур розглядається як взаємодія різних
культур, результатами якої є утворення інтеркультурних комунікацій, тобто стійких кооперативних
зв’язків між культурами, "які суттєво обновлюють статус, роль та соціальне значення кожної із
взаємодіючих сторін" [5].
Оскільки сьогодні підвищується роль іноземних мов як важливого засобу інтеркультурного
спілкування, діяльність вчителя іноземних мов орієнтується на створення умов для саморозвитку
суб’єктів навчальної взаємодії, формування і розвитку їх потреб та здібностей. Діалог культур створює
позитивну базу для розвитку інтернаціональних та патріотичних почуттів, толерантності, допомагає
краще пізнати національно-культурні та соціально-історичні досягнення інших народів та глибше
усвідомити самобутність власної культури. Для реалізації діалогу культур у процесі навчання майбутній
вчитель іноземної мови як посередник між культурою країни, мова якої вивчається, та культурою власної
країни учнів, а також в силу специфіки викладання даної дисципліни повинен володіти
інтеркультурними уміннями.
Услід за Ш. Вонг (Sh. Wong), ми розглядаємо інтеркультурні уміння як елементи навчальної
педагогічної взаємодії, що дозволяють ефективно і якісно виконувати певну навчальну діяльність,
спрямовану на розвиток культурної самобутності та створення умов для комфортного перебування
кожної особистості у полікультурному соціумі [6]. Саме інтеркультурні уміння є особливістю культури
педагогічної взаємодіі майбутнього вчителя іноземних мов.
Формування культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов в інтеркультурному
аспекті передбачає обов’язковий розвиток таких інтеркультурних умінь, як уміння вільно діалогізувати
на будь-яку тематику, дотримуючись навчальних параметрів та культурних норм, уміння розвивати
діалогічність мислення у себе та у інших, уміння розвивати розуміння та толерантність щодо нових ідей,
несхожості тих чи інших культурних особливостей, уміння створювати партнерські відносини між
культурами, уміння встановлювати контакт, уміння інтерпретувати комунікативні стратегії партнера і
адекватно будувати власну стратегію тощо [7: 13] (див. Табл.1)
Таблиця 1.
Склад інтеркультурних умінь майбутнього вчителя іноземних мов
Загальні уміння
Вміння встановлювати
контакт із носієм культури

Часткові уміння
вміння ініціювати діалог культур;
вміння приймати адекватні комунікативні рішення;
вміння завершувати спілкування з дотриманням норм мовленнєвого
етикету.
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інтеркультурний аспект
Вміння
діалогізувати

вільно

Вміння інтерпретувати
комунікативні
стратегії
партнера-носія
іншої
культури
і
адекватно
будувати власну стратегію
Вміння
створювати
партнерські відносини між
представниками
різних
культур
Вміння демонструвати
розуміння та толерантне
ставлення до представників
інших культур

вміння адекватно реагувати на висловлювання партнера по спілкуванню;
вміння сприймати та ідентифікувати інтеркультурну інформацію;
вміння формулювати власну думку, правильно її виражати.
вміння моделювати соціальні ситуації залежно від певних культурних
особливостей;
вміння збагачувати власний досвід через включення в різні життєві
ситуації;
вміння аргументувати та дискутувати;
вміння правильно вести себе із представниками інших культур,
дотримуючись певних норм комунікативної поведінки.
вміння долати егоцентризм у спілкуванні;
вміння будувати конструктивні стосунки в групі, визначати своє місце в
ній;
вміння виховувати почуття гідності у представників всіх культур, не
дивлячись на расове або етнічне походження.
вміння співвідносити та порівнювати інтеркультурну інформацію;
вміння поважати альтернативну думку;
толерантність;
вміння долати стереотипи;
вміння шукати компроміси.

Для успішного становлення інтеркультурних умінь у процесі формування культури педагогічної взаємодії
майбутнього вчителя іноземних мов необхідно використовувати спеціально розроблену систему
інтеркультурних завдань, яка побудована відповідно до основних етапів формування умінь: підготовчого,
тренувального та самостійно-творчого. Підготовчий етап реалізується через виконання рецептивних вправ, в
яких студент сприймає вербальну інтеркультурну інформацію через слуховий або зоровий канал, а потім тим
чи іншим способом показує, що він впізнає та розрізняє її. Вправи цього етапу мають детермінований
характер та виконуються в опорі на соціокультурні підказки та діалог-зразок. Вправи мають частководетермінований характер: очікувані відповіді студентів забезпечуються опорою на відомі факти та
автентичний аудіоматеріал. Тренувальний етап передбачає виконання рецептивно-продуктивних вправ, які
містять інтеркультурну інформацію та реалізуються в повному або частковому відтворенні студентом
сприйнятого ним навчального матеріалу. На самостійно-творчому етапі відбувається особистісно-творча
самореалізація майбутнього вчителя, тобто самостійне продукування оригінального матеріалу згідно із
формальними, структурними та стилістичними вимогами. Вправи недетермінованого характеру виконуються
з використанням комбіновано-зорової наочності, проблемної ситуації та елементів рольової гри.
Наведемо приклади використання інтеркультурних завдань у процесі навчання діалогічного мовлення.
Підготовчий етап
1. Вправа, спрямована на формування вміння сприймати та ідентифікувати інтеркультурну
інформацію, уміння долати стереотипи з опорою на зображувальну наочність та соціокультурні підказки.
Завдання: Look at the people in the pictures and read the conversations between them. Study the cultural
note and decide which of the conversations shows APPROVAL in the most appropriate way.
Режим роботи: індивідуальний.
2)
1) - I’m going to
visit all 300
places of interest
in London.
- How nice of
you!

-

3)
-

- I’m going to
visit all 300
places of interest
in London.
Let’s visit them
together.

- I’m going to visit all 300
places of interest in London.
I can show you some of
them.

А Cultural Note
If you want to express the feeling or opinion that something is good
in an informal intercultural environment you should use phrases like:
-

Cool!
Great!
(How) Nice of you!
That’s perfect!
Awesome!
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Хід виконання: Викладач пропонує студентам обрати правильний варіант із трьох зразків мовлення,
користуючись соціокультурними підказками та зображенням ситуації спілкування. Протягом декількох
хвилин студенти вивчають культурні особливості спілкування у неофіційній сфері та обирають
правильний, на їхню думку, варіант, обґрунтовуючи свій вибір та порівнюючи його із подібними
ситуаціями у більш офіційному середовищі. (Правильний варіант – № 1).
Спосіб контролю: фронтальний контроль з боку вчителя: вчитель спостерігає за роботою, вислуховує
думки студентів і коментує їх.
2. Вправа, спрямована на формування уміння розрізняти інтеркультурну інформацію та
співвідносити її із власною культурою в опорі на діалог-зразок.
Завдання: You are headed to a formal business meeting with an intercultural partner you have never met in
person before. When you get off the airplane, a warmly smiling woman wearing jeans and sandals is holding up
a sign with your name on it. How would you react? Choose the conversation moves which you think would be
right.

2) Hello. You must be waiting for me.
My name is … . And what’s yours? It’s a
great pleasure.

1) Hi! Who are you? Are you waiting for me?
3) Good morning. My name is … .
(Nice to meet you.) Thank you very
much for meeting me.

Listen to the beginning of their conversation and check if you were right.
A Sample Dialogue
Jack Brown: Good morning! My name is Jack Brown. And you must be…
Mrs. Sullivan: Mrs. Anna Sullivan.
Jack Brown: Nice to meet you, Mrs. Sullivan.
Mrs. Sullivan: Nice to meet you, too, Mr. Brown.
Jack Brown: I’d like to thank you for meeting me at the airport…
Режим роботи: груповий.
Хід виконання: Вчитель пропонує студентам уявну ситуацію, на яку вони повинні відреагувати так,
ніби вони британці. Студенти розподіляються на 3 групи, щоб за 5 хвилин обрати правильну відповідь.
Представники кожної з груп оголошують свій вибір та обґрунтовують його. Потім студентам
пропонується прослухати початок розмови і дізнатися, який же варіант насправді був правильним.
(Правильний варіант – № 3).
Спосіб контролю: взаємоконтроль.
Тренувальний етап
1. Вправа, спрямована на формування інтеркультурного вміння співвідносити та порівнювати
інтеркультурну інформацію в опорі на відомі факти.
Завдання: Guess the name of this North American city and compare it to any large city of Ukraine.
It is bigger in area than New York. The streets are more dangerous than in Beirut. The pollution is worse than in London.
It is warmer in winter than in Rome. There are more film stars than in any other city in the world. It has got a Spanish name
and more people speak Spanish than English.

Режим роботи: груповий.
Хід виконання: Студенти діляться на 2 команди. Вчитель пропонує їм розгадати загадку на основі
країнознавчого матеріалу, що розглядався раніше. Студенти групою працюють у пошуках правильної
відповіді. Представник кожної команди виходить до дошки і пише назву міста, яке загадане, так, щоб
другому представнику не було видно. Потім відповіді одночасно відкриваються. (Правильна відповідь –
Los Angeles).
Спосіб контролю: взаємоконтроль у поєднанні з фронтальним контролем вчителя.
2. Вправа, спрямована на формування вміння формулювати власну думку, правильно її виражати;
вміння правильно вести себе із представниками інших культур, дотримуючись певних норм в опорі на
автентичний аудіоматеріал.
Завдання: a) Listen to the conversation between two British teenagers and do the following:
show surprise;
give an explanation;
introduce a new turn in the conversation;
make a generalization.
The Opening Premier
George: Hi, Heather, I was wondering if you're free tomorrow night.
Heather: Well, George, I guess I am. Why do you ask?
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George: I have just got a pair of pre-sale "Star Wars" movie tickets from a friend and was thinking of inviting you along
for the opening premier. Are you interested?
Heather: Yeah, definitely! Thanks for inviting me!
George: No problem.
Heather: I really wanted to watch "Star Wars" on the opening day but the pre-sale tickets were sold out. How did you
manage to get hold of them?
George: A friend of mine works at the corporate headquarters of "Pepsi", which is a major sponsor of the movie. He was
able to get the tickets for free, and then he sold 2 to me for $50 a piece.
Heather: You paid $50 for each ticket? That's a huge premium over the regular price!
George: Not really, considering the fact that other people are paying as high as $200 each on the "black market".
Besides, I knew you were really looking forward to watching "Star Wars" on the opening day.
Heather: Wow, I'm really honoured you went through all this trouble just for my sake. I really appreciate that. So, what
time are we going?
George: Well, let's see. The movie starts at 10 PM. We should get there at least 1 hour earlier because there'll be a big
line. I could pick you up at your house at 8, if that's OK with you.
Heather: 8 o'clock? That's fine with me.
George: Ok good.
Heather: So I'll see you tomorrow at 8 then?
George: Yeah. That's great. I'll see you tomorrow night, Heather.
Heather: Ok, George. Bye!
George: Bye, Heather.

Режим роботи: індивідуальний.
b) Now, strike a conversation with George or Heather, asking him / her about the impressions of the film.
Режим роботи: парний.
Хід виконання: Студентам пропонується прослухати автентичний діалог у записі та обрати мовні
зразки, характерні для вираження здивування, узагальнення та за допомогою яких можна передавати
інформацію та нові думки при розмові. Після цього студентам пропонується скласти власний діалог,
який продовжив би дану тему, використовуючи уже відомі мовленнєві зразки.
Спосіб контролю: взаємоконтроль.
Самостійно-творчий етап
1. Вправа, спрямована на формування вміння моделювати соціальні ситуації залежно від певних
культурних особливостей з використанням рольової гри.
Завдання: Imagine you were accepted for a year course of English in Oxford. Talk to your English e-pal in
Skype about the dress and behaviour codes acceptable in Britain and your home country.
Режим роботи: парний.
Хід виконання: Вчитель пропонує студентам конкретну ситуацію спілкування на визначену тему.
Студенти, працюючи у парах, складають діалог, а потім його розігрують. Поки кожна пара виступає,
решта групи занотовує невідповідну культурну інформацію, якщо вона є.
Спосіб контролю: взаємоконтроль у поєднанні з фронтальним контролем вчителя.
2. Вправа, спрямована на формування уміння збагачувати власний досвід через включення у конкретну
життєву ситуацію із збереженням культурних норм та етикету в опорі на комбіновано-зорову наочність.
Завдання: You are going to study at University in Hull. Talk to a British student about how to avoid
misunderstanding at the university library.

How to Borrow and Return Items
1. To borrow a book or other item, take it to one of the circulation desks or the self-service machines.
All loans must be recorded on the computer and you should retain the receipt which is printed on
completion of the transaction. Items may be returned either to the circulation desk or via the selfservice machines. At the Keith Donaldson Library, you can also return books to the book box . All
items borrowed from the Library remain the responsibility of the customer until returned. Lost books
should be reported to the reception or circulation desks immediately.
2. Reference books and other material which may not be taken out of the Library have a pink
bookplate with the words FOR USE IN LIBRARY ONLY.
3. Short Loan books are issued from the Short Loan Collection which is situated on the Ground Floor
of the Brynmor Jones Library. The University Map Collection is a separate collection in the Cohen
Building on the Hull Campus.
4. Books may be returned to the Brynmor Jones Library or to the Keith Donaldson Library. You may
use the circulation desk or the return facility on the self service machines. At the Keith Donaldson
Library, you can return books in the book box outside the library if the library is closed.

115

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 57. Педагогічні науки

Режим роботи: парний або у малих группах по 3 особи.
Хід виконання: Студенти працюють у парах або трійках. Вони обирають ролі відповідно до ситуації
спілкування і складають інтеркультурний діалог (між британцем та українцем (або українцями),
використовуючи зображувальні стимули у вигляді бібліотечних правил та фото бібліотеки одного з
британських університетів.
Спосіб контролю: взаємоконтроль.
3. Вправа, спрямована на формування уміння уважно слухати співрозмовника, правильно вести себе
із представниками інших культур у проблемній ситуації інтеркультурного спілкування.
Завдання партнеру 1: Imagine that your British friend is having а birthday in two days. His mother asks you
to help her with a surprise party for him. You are not sure what a surprise party is. Ask her the peculiarities of a
birthday celebration in Britain and compare them to those in Ukraine.
Завдання партнеру 2: Your son is having a birthday in two days. You want to organize a surprise party for
him and ask his Ukrainian friend to help you with it. Unfortunately, the friend doesn’t know what a surprise
party is. Explain him its peculiarities and ask about Ukrainian birthday celebration.
Режим роботи: парний.
Хід виконання: Студенти складають діалог відповідно до ситуації, використовуючи інтеркультурну
інформацію, про яку дізнаються раніше. В уявній розмові вони повинні розподілити ролі та порівняти
святкування дня народження у Великобританії та Україні. У групі обираються 2 експерти: від України та
від Великобританії. Під час виступу одногрупників вони занотовують факти, а потім коментують їх
відповідність реаліям.
Спосіб контролю: взаємоконтроль.
Запропонована система вправ для розвитку інтеркультурних умінь необхідних і достатніх для
формування культури педагогічної взаємодіі майбутнього вчителя іноземних мов була експериментально
перевірена на базі ІІІ курсу Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського
державного університету у вересні-квітні 2009-10 н.р. У процесі перевірки було виявлено приріст
інтеркультурних вмінь на 36 % за рахунок розвитку вмінь ініціювати діалог культур, вміння адекватно
реагувати на висловлювання партнера, вміння сприймати та ідентифікувати інтеркультурну інформацію,
вміння аргументувати та дискутувати, вміння правильно вести себе із представниками інших культур.
Проте вміння долати егоцентризм у спілкуванні, а також уміння долати стереотипи та шукати
компроміси виявились надто складними і потребували додаткових зусиль за рахунок введення
додаткових соціокультурних опор.
Отже, від того, наскільки майбутній учитель іноземної мови готовий до роботи у новому
соціокультурному просторі, від рівня сформованості його інтеркультурних умінь залежить успішність
формування культури педагогічної взаємодії. Враховуючи інтеркультурний принцип у навчанні,
вважаємо, що результатом оволодіння майбутнім вчителем іноземних мов культури педагогічної
взаємодії мають стати такі інтеркультурні вміння як вміння вільно діалогізувати на будь-яку тематику,
дотримуючись навчальних параметрів та культурних норм, здатність розвивати діалогічність мислення у
себе та у інших, здатність розвивати розуміння та толерантність щодо нових ідей, несхожості тих чи
інших культурних особливостей, сприяти партнерству різноманітних культур. Саме формування
культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов водночас сприяє формуванню
міжкультурної свідомості особистості, відкритої до кроскультурної взаємодії.
Перспективи дослідження ми вбачаємо у формуванні культури педагогічної взаємодії у руслі
інтеркультурного принципу у вчителів немовних спеціальностей.
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Мазко Е. П. Формирование культуры педагогического взаимодействия будущего учителя
иностранного языка: интеркультурный аспект.
В статье определяется сущность культуры педагогического взаимодействия будущего учителя
иностранных языков и рассматриваются особенности её развития. Автором проанализирован состав
интеркультурных умений, для формирования которых была предложена система специально
разработанных интеркультурных заданий. С помощью приведённых примеров интеркультурных
заданий иллюстрируется социокультурный потенциал обучения диалогической речи.

Mazko O. P. The Formation of a Prospective Foreign Language Teacher’s Pedagogical Interaction Culture:
the Intercultural Aspect.
The article defines the essence of a prospective foreign language teacher’s pedagogical interaction culture and
considers some peculiarities of its development. The structure of intercultural skills is analyzed. A system of
intercultural tasks for the formation of intercultural skills is designed. Task samples are supplied to illustrate the
sociocultural potential of teaching dialogue.
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ПРОБЛЕМА ГУМАНІЗАЦІЇ ТА ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ОСВІТИ В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ
Проведено аналіз ведучих тенденцій розвитку гуманізації та гуманітаризації сучасної освіти.
Досліджено особливості їх реалізації у досвіді теоретичної та практичної діяльності відомих науковців
різних часів. Виділено деякі шляхи та способи гуманізації та гуманітаризації освіти протягом
історичного розвитку людської цивілізації.
На сучасному етапі розвитку суспільства спостерігається тісний зв'язок культури з наукою, оскільки
зростає роль технічних і природничонаукових знань у системі загальнолюдських цінностей. Враховуючи
зазначене, одним з основних у державних документах з галузі освіти (Закон України "Про освіту",
"Положення про середній навчальний заклад", Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ
столітті) проголошується принцип гуманізму (лат. humanus – олюднений), який тлумачиться як
"визнання цінності людини як особистості, в тому числі її права на вільний розвиток і прояв своїх
здібностей" [1: 86], "прагнення до людяності, до створення гідних людського життя умов, турботу про
щастя окремих людей і народів" [2: 69].
Академік В. Г. Кремінь центральною ідеєю гуманізму визначив "актуалізацію через гуманістичні
заняття можливостей, закладених в індивіді, всебічну культивацію його гідності" [3: 156], підкреслюючи,
таким чином, нерозривний зв'язок між гуманізмом та освітою, оскільки лише освічена людина може
розуміти й визнавати цінність іншої людини, поважати її.
У цьому контексті зміст шкільної освіти повинен орієнтуватися на гуманізацію, що "полягає в
утвердженні людини як найвищої соціальної цінності, найповнішому розкритті її здібностей та
задоволенні різноманітних освітніх потреб, забезпеченні пріоритетності загальнолюдських цінностей,
гармонії стосунків людини і навколишнього середовища, суспільства і природи" [4: 245].
Гуманітаризація освітнього процесу трактується як "включення до змісту освіти ідей, цінностей,
проблем, які представляють загальнолюдські цінності" [1: 76]. Дослідження особливостей розвитку
зазначених ідей доцільно, на наш погляд, через аналіз окремих етапів становлення зазначеної проблеми у
досвіді теоретичної та практичної діяльності відомих науковців різних часів, що є метою даної статті.
У Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті зазначено, що гуманітаризація
"покликана формувати цілісну картину світу, духовність, культуру особистості і планетарне мислення"
та є одночасно невід’ємною частиною та засобом гуманізації [4: 245]. У філософсько-дидактичному
плані її зміст розкривається з позицій виявлення людського вектору в навчальному матеріалі, що
зумовлено переорієнтацією ідей з природи на людину [3: 98]. Таким чином, даний процес пов'язаний зі
змістовим аспектом освітньої діяльності і сутність його полягає в змінах способу викладання
навчального матеріалу (учень освоює гуманітарний та природничонауковий світ), характері пізнавальної
діяльності, де акцентується увага не стільки на поясненні змісту, скільки на його розумінні.
Аналіз наукової літератури свідчить, що до проблем гуманізації та гуманітаризації освіти
неодноразово зверталися вітчизняні та зарубіжні науковці різних часів. Загальні основи розвитку
гуманізації та гуманітаризації освіти заклали основоположники і класики педагогічної науки
(А. Дістервег, Я. Коменський, І. Песталоцці, В. Сухомлинський). Ці ідеї активно вивчають сучасні
наукові школи (С. Гончаренко, О. Савченко, Г. Шиян, Є. Юніна та ін.), які розглядають гуманізацію та
гуманітаризацію освіти як важливий чинник, що відповідає стратегічним потребам суспільства.
Ідеї гуманізму супроводжували розвиток педагогіки впродовж всієї її історії і сягають своїм корінням
глибинних витоків людської культури. Саме в цей період виникають перші елементи гуманізації та
гуманітаризації освіти. Наприклад, у добу Античності, де досягли розквіту всі сфери культури (освіта,
наука, література, мистецтво), творчість античних авторів мала гуманістичний характер, оскільки у
центрі була людина, її фізичне й духовне життя. Системи навчання і виховання того часу були
спрямовані, головним чином, на гармонізацію відносин між людиною, суспільством і природою.
Активно розроблялася зазначена проблема в діяльності філософсько-освітніх шкіл (піфагорійської,
епікурейської, стоїків, Сократа – Платона – Аристотеля), а також у роботах римських авторів.
Підносилося досягнення гармонійної єдності з навколишнім світом, осмислення себе в ньому, прагнення
уникати крайнощів у словах і вчинках, дотримання золотої середини, оволодіння методами і прийомами
самопізнання. Такі погляди зустрічаємо в філософії Протагора ("Людина – міра всіх речей") і Сократа
("Людино, пізнай себе і ти пізнаєш увесь світ") [5: 37].
© Баздирєва О.В., 2011
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Мотиви людяності, мрії про щастя і справедливість знайшли яскраве відображення в античній
філософії Цицерона, Юстина Філософа, Тертулліана, які називали людину найвищою цінністю. Мета
розвитку кожної особистості та суспільства загалом, на їх думку, мала досягатися за допомогою освіти та
античної культури, наприклад, поняття "гуманізм" Цицерон трактує як основну ідею "звільнення" і
"збагачення" людини. Проте, у жодному конкретному суспільстві (Стародавня Греція, Рим, Стародавній
Єгипет, Персія, Вавилон, давньоруські держави та ін.) даний принцип ще не оформився в стійку
філософську або суспільно-політичну течію, де б людина розглядалася як мета розвитку або "міра всіх
речей" [5].
Таким чином, проблема навчання і виховання особистості в зазначений період вирішувалася через
визначення місця людини в системі "природа – суспільство – людина", пошук сенсу земного існування,
ставлення до оточуючого світу, що вплинуло й на відсутність розподілу наук на гуманітарні та
природничі в стародавніх державах.
Педагогічна думка в епоху Середньовіччя була пронизана духом релігійної ідеології, яка сприяла
розвитку догматичної освіти, й знайшла своє вираження у богословській та філософській літературі.
Процес навчання й виховання підпорядковувався авторитету Святого Писання та його тлумача –
учителя, що було не сприятливим для поширення їх гуманізації та гуманітаризації [6: 52].
У період пізнього Середньовіччя почали розповсюджуватися педагогічні ідеї "перших гуманістів"
(Ф. Петрарка, М. Веджо), які змінили ставлення до учня як до особистості. Так, італійській поет,
Ф. Петрарка критикував догматичну систему навчання та наголошував на необхідності зв'язку знань з
моральністю. Одним із центральних у його педагогічних поглядах було поняття "гуманітас" (від лат.
humanitas – людська природа, духовна культура), що слугувало основою побудови нової культури на
основі принципу гуманізму. Важливість "олюднення" точних наук, вважав він, сприятиме не тільки
засвоєнню фактичного матеріалу, а й вихованню душі. Такі погляди сприяли поверненню питань
гуманізації та гуманітаризації освіти, які у подальшому почали розвиватися швидкими темпами [7: 415].
Епоха Ренесансу була суперечливою, оскільки саме у цей час виник розподіл наук на природничі та
гуманітарні, що проіснував до кінця XX ст. Це призвело до часткового зникнення моральних мотивів зі
сфери точних наук, а високий рівень їх формалізації сприяв появі нового способу мислення –
технократичного. Основою такого культурного протистояння стала віра в здатність науки вирішити всі
проблеми людства. Гуманітарні дисципліни були визнані суб'єктивними знаннями, які не придатні для
створення об'єктивної картини світу.
Водночас, епоху Відродження пов’язують також із розквітом ідей гуманізму та відновленням
традицій Античності, оскільки філософи-гуманісти (М. Монтень Т. Мор, Ф. Рабле) переносили людину,
як найвищу цінність, в центр всесвіту і філософії. За такою новою ідеологією, духовно й фізично
розвинутий індивід повинен був розраховувати тільки на себе, свої сили й розум, що сприяло
усвідомленню ролі та значення освіти в процесі соціалізації особистості [6: 84]. Зокрема, один із
найавторитетніших гуманістів даної епохи Е. Роттердамський вважав, що "навряд чи знайдеться
дисципліна, до якої людський розум від народження не здатний, якщо ми не наставимо його
розпорядженнями і вправами". В його педагогічних трактатах спостерігається прагнення до гуманізації
суспільства, що, на думку педагога, має поновити духовну природу кожного [3: 718].
Основоположник гуманістичної педагогіки Франції М. Монтень у своїх працях критикував
середньовічне навчання й виховання, яке не вірить у природні можливості дитини, та вимагав
індивідуального підходу до неї на основі врахування її особливостей [6]. У творі "Досліди" він
наголошував на необхідності встановлення справді людських, гуманних стосунків між учителями та їх
вихованцями й виступав на захист прав дітей [8].
Ідеї гуманізації та гуманітаризації освіти відображені у відомому романі філософа-гуманіста Ф. Рабле
"Гаргантюа і Пантагрюель", де особливого значення надається методам навчання, які повинні проходити
в ігровій формі. Він вважав, що таким чином, гуманітаризуючи зміст та використовуючи знання з різних
наук, можна досягти кращого розуміння матеріалу [9].
Незважаючи на розподіл наук на гуманітарні та природничі, гуманістична система освіти епохи
Відродження орієнтувалася, насамперед, на дисципліни гуманітарного циклу, що діють не лише на
розум, але й на відчуття. Філософи-гуманісти вивчали співвідношення природних здібностей людини та
вплив навчання й виховання на всебічний розвиток особистості, що допомагало гармонізувати стосунки
людини і навколишнього середовища.
Педагоги, письменники та філософи XVIII-XIX ст. (П. Грабовський, М. Пирогов, Л. Толстой,
К. Ушинський, Т. Шевченко та ін.) у своїх працях також слідували даному принципу. Вперше поняття
гуманізації у педагогічній науці застосував відомий філософ і педагог Ж. -Ж. Руссо, який розглядав
дитину як самоцінну особистість, яка під час педагогічного впливу зможе пізнати свою природну
сутність та досягти висот духовності та гармонійної єдності [6: 71].
Відомий російський письменник Л. Толстой стверджував, що "оскільки справа викладання є
мистецтвом, то витонченість і досконалість недосяжні, а розвиток і вдосконалення – нескінченні"
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[10: 49]. Питання гуманітаризації він розповсюджував, редагуючи педагогічний журнал "Ясна Поляна" та
відкриваючи школи, яких у Кропивенському уїзді було засновано більше двадцяти. У своєму
маєтку Ясна Поляна видатний суспільний діяч, письменник та педагог відкрив початкову школу, де
навчав дітей азам науки, використовуючи власні підручники ("Арифметику", "Книги для чтения" та
багато інших) [10].
Проблема гуманізації та гуманітаризації освіти знайшла своє відображення в стародавніх літописах
України та давньоруській літературі. У цих історичних пам’ятках сконцентровані моральні правила, що
засновані на вимогах людяності, солідарності, та є першочерговими в реалізації принципу гуманізму.
В умовах національного та культурного відродження України також набули поширення ідеї
гуманізму (В. Винниченко, М. Грушевський, М. Драгоманов та ін.). Так, видатний український
мислитель ХІХ ст. П. Юркевич акцентував увагу на гуманістичному розвитку суспільства загалом,
підкреслював значущість гуманності у вихованні, яку пов’язував із загальнолюдськими цінностями та
культурою народу. Його педагогічна концепція була спрямована на активізацію творчості вихователя і
вихованця, що розглядалася як діяльність, в процесі якої відкривається світ гуманізму. Гуманна освіта,
вважав П. Юркевич, досягається поєднанням історичного і раціонального методів виховання, а ідеал
освіти має бути пов’язаним з вимогами до вчителя, оскільки він повинен нести істину, добро, а також
любити дітей [3: 982].
Питанням виховання дітей та молоді на засадах гуманізму особливу увагу надавав В. Сухомлинський,
який неодноразово підкреслював, що немає і не може бути виховання гуманіста без людської любові і
поваги до вихованців. Відповідно до цього, справжнє здобуття освіти починається лише тоді, коли
знання стають особистими переконаннями та шляхом духовного збагачення людини, що позначається на
моральній спрямованості її життя, праці, суспільній активності, інтересах. Елементи гуманітаризації
освіти можна побачити й у застосуванні методів навчальної роботи в "школі радості" (подорож в
природу, складання книжок-картинок, використання і розв’язування задач із "живого" задачника, кімната
казки, острів чудес, куточок краси, написання дітьми оповідань, казок) [11: 437].
Ідеї гуманізації і гуманітаризації навчання та виховання прагнули втілити в своїй практичній
діяльності відомі педагоги-новатори у 80-х роках XX ст. (В. Шаталов, С. Лисенкова, І. Волков, Є. Ільїн,
Т. Гончарова та ін.). Вони зауважували, що "вчитель і учні в школі не просто вступають у суспільні
відносини, виконують соціальні ролі, а, насамперед, є носіями суто людських якостей, потреб, мотивів"
[12: 272]. Тому пізнавальна діяльність має будуватись на гуманістичних, особистісно-орієнтованих
засадах, які б забезпечили можливість встановлення добрих взаємин, взаєморозуміння, взаємоповаги.
Технократизація мислення у XXІ ст. потребує для людини своєрідної "гуманітарної компенсації"
через сталий розвиток гуманітарних підстав соціального життя [13: 100]. Рух індивіда від оволодіння
своєю природною (біологічною) сутністю до висот духовності здійснюється через соціальний та
культурний простір, але "окультурення", що стає своєрідним ключем до гуманітарного розвитку,
неможливе без освітніх зусиль людини і суспільства. Відтак, гуманітаризація всіх ланок освіти є
об'єктивним і неминучим процесом в історико-генетичному плані, адже дегуманізація суспільства
призводить до функціонування людини в знедуховленому соціумі. Це призводить до поширення
сучасних розробок проблеми гуманітаризації (О. Бугайов, С. Гончаренко, Г. Залєський та ін.).
Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що зародження ідей гуманізації суспільства відноситься
до доби Античності, а їх поширення у всі сфери суспільного життя в епоху Відродження призвело до
появи великої кількості педагогічних трактатів, у яких були представлені окремі методи гуманітаризації
освіти. Інтерес до зазначеної проблеми зростає в кінці XІX – на початку XX ст. та оновлюється
сучасними ідеями відомих науковців, педагогів-новаторів та практиків, які розуміють "гуманізацію
освіти" як процес її "олюднення", тобто побудову стосунків учасників освітнього процесу на основі
зміни стилю педагогічного спілкування – від авторитарного до демократичного, подолання жорсткого
маніпулювання свідомістю вихованців, нав’язування їм непорушних стереотипів мислення [3: 158].
Отже, на етапі розвитку сучасної школи постає завдання подальшої науково-практичної розробки
проблем гуманізації та гуманітаризації освіти та широкого впровадження психолого-педагогічних і
методичних надбань у практику навчально-виховної роботи.
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Баздырева О. В. Проблема гуманизации и гуманитаризации
образования в историческом аспекте.
Проведен анализ ведущих тенденций развития гуманизации и гуманитаризации современного
образования. Исследованы особенности их реализации в опыте теоретической и практической
деятельности известных ученых разных времен. Выделены некоторые пути и способы гуманизации и
гуманитаризации образования в течение исторического развития человеческой цивилизации.

Bazdyreva O. V. The Problem of the Humanization and Humanitarization of Education in Historical
Perspective.
The analysis of the major aspects of the humanization and humanitarization development of modern education is
conducted. The peculiarities of their realization in the experience of theoretical and practical activities of the
prominent scientists from different times are investigated. Some of the ways and means of humanization and
humanitarization of education during the human civilization historical development are highlighted.
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АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ
ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ САМООСВІТИ
У статті представлено сучасний досвід вивчення екологічної проблематики в університетах Європи,
розглянуто основоположні педагогічні принципи побудови екологічних навчальних програм літніх шкіл
Університету Осло (Норвегія) та Університету Уппсала (Швеція), а також освітньої програми з
оцінки сталого розвитку Віденського університету економіки і бізнесу (Австрія). Автор аналізує
можливості застосування зарубіжного педагогічного досвіду в українському освітньому середовищі
вищої школи.
Актуальність. Вищі навчальні заклади України, перебуваючи на шляху інтеграції до Болонського
процесу, прагнуть акумулювати в своїй освітній системі найкращий зарубіжний досвід педагогічної
діяльності. Цьому сприяють міжнародні конференції, наукові зустрічі, літні школи. Особливо
актуальним перед світовою громадськістю постає питання екологічної освіти, про що свідчить прийняття
великої кількості міжнародних документів: Бєлградська хартія (1975 р.), Тбіліська декларація (1977 р.),
Стратегія збереження світу (1980 р.), Порядок денний на ХХІ століття (1992 р.), Салонікська декларація
(1997 р.), Хартія Землі (2000 р.), Декларація тисячоліття Організації Об'єднаних Націй (2002 р.),
Софійська конференція з освіти дорослих (2002 р.), 2005-2014 рр., Декада освіти для сталого розвитку
(ЮНЕСКО, 2003), Заява міністрів охорони навколишнього природного середовища країн ЄЕК ООН про
освіту з метою сталого розвитку (Київ, Україна, 2003 р.) тощо. Широке впровадження принципів
екологічної освіти покликане формувати високий рівень екологічної свідомості населення, що сприятиме
реалізації принципів сталого розвитку у всіх сферах життя суспільства. Вивчення зарубіжного досвіду з
питань екологічної освіти, дасть змогу визначити шляхи підвищення якості викладання екологічних
дисциплін у ВНЗ України та правильно оцінювати й використовувати вітчизняні наукові надбання з
педагогіки екологічної спеціалізації.
Аналіз останніх досліджень. Проблематику екологічної освіти у своїх наукових доробках
розкривали як зарубіжні (E. Барклі, Д. Ваддінгтон, А. Гор, К. Кросс, С. Мейор, Т. Міллер, Дж. Палмер,
Е. Шумахер) так і українські науковці (Г. Білявський, І. Вишенська, А. Іванченко, В. Кириленко,
Л. Лук’янова, О. Маслюківська, В. Підліснюк, І. Рудик, В. Скребець, І. Шлімакова). У їхніх працях
наголошується на тому, що розв’язання екологічних проблем багато в чому залежить від активної участі
самого студента, його практичних дій, а тому наразі більш детального дослідження потребують
педагогічні умови, за яких студент переходить від пасивного сприйняття до активного засвоєння знань з
екологічних дисциплін. Проблему активізації навчально-пізнавальної діяльності розробляли відомі
педагоги: О. Аксьонова, Дж. Вос, І. Дичківська, Ґ. Драйден, Г. Лозанов, П. Лузан, О. Пєхота, В. Ягупов.
Проте, практично не проводився науковий аналіз сучасних екологічних програм, розроблених для
міжнародних освітніх заходів, в яких беруть участь молоді науковці та студенти зі всього світу.
Мета статті полягає в аналізі зарубіжного досвіду викладання екологічних дисциплін і можливості
його застосування у ВНЗ України задля формування готовності студентів природничих спеціальностей
до екологічної самоосвіти.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до декларації, розробленої на Міжурядовій конференції
ООН 1977 р., екологічна освіта визначається як "процес виховання населення Землі в усвідомленні та
турботі про все довкілля і взаємопов'язаних питань; таким, що має знання, навички, ставлення,
мотивацію і обов'язок окремо та спільно працювати над вирішенням поточних проблем та запобіганням
появі нових" [1: 7]. Отже, екологічна освіта розглядається не лише як процес засвоєння певної
інформації, а й як необхідність набуття навичок, умінь і здатностей екологічно безпечної поведінки та
професійної діяльності, виховання активної життєвої позиції, у тому числі щодо екологічних проблем,
формування психологічної, професійної та суб’єктної готовності вирішувати екологічні проблемні
питання.
Обговорення концепції екологічної освіти на міжнародному рівні дало змогу виокремити чотири
основні цілі [2: 26-27]:
– Ціль ефективності чи емоційності. Найфундаментальніша ціль – це розвиток почуття любові, поваги
та відповідальності до природи та майбутніх поколінь.
© Власюк О.Я., 2011
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– Моральна або етична ціль. Людям потрібно виховувати нове ставлення до природи відповідальне і
дружнє. Так само як і необхідна етика солідарності, рівності людей і співпраці для вирішення проблем.
– Когнітивна (пізнавальна) ціль. Студенти повинні вивчати і розуміти комплекс взаємозв’язків між
ресурсами, економікою, політикою та соціальними системами.
– Орієнтованість на дію. Студенти повинні набувати можливостей, які потрібні їм для вирішення
екологічних проблем, і мають розвивати новий тип поведінки та брати активну участь у розв’язанні
проблемних ситуацій.
Досягнення цих цілей потребує найбільш вдалого поєднання педагогічних методів і змістовного
наповнення навчальних курсів. Варто також відзначити, що на ефективну реалізацію цілей екологічної
освіти впливають відносини як між людиною і природою, так і між людьми.
На основі власного досвіду навчання на міжнародних освітніх програмах екологічного спрямування
(літня школа університету Уппсала (Швеція), літня школа університету Осло (Норвегія), освітня
програма з оцінки сталого розвитку Віденського університету економіки і бізнесу (Австрія) та ін.), автор
статті може виділити характерний тренд сучасної екологічної освіти – використання різноманітних
педагогічних технологій, спрямованих на активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів.
Передусім, найширше застосовується метод кооперованого навчання, що був описаний й у публікаціях
українських педагогів [3; 4: 22-58], проте ще не набув широкого застосування в практиці викладання
українських вишів.
Оскільки термін "коопероване навчання" (Cooperative learning) прийшов до нас із заходу,
скористаємось визначенням, яке наводять американські вчені: "Коопероване навчання – використання
малих груп, де студенти працюють разом задля максимізації їх особистого і спільного навчання.
Викладач при цьому виконує роль експерта і керівника. Він розробляє завдання та оцінює групову
роботу, керує часом та ресурсами, спостерігає за процесом навчання студентів, перевіряє чи студенти
перебувають у межах запропонованої теми, і чи групова робота просувається вдало" [5: 5-6].
Коопероване навчання допомагає формувати навички екологічної самоосвіти. Адже, працюючи
разом, студенти мають змогу задіяти потенціал та знання кожного учасника групи, який попередньо
самостійно опрацьовував матеріал, визначений викладачем для обговорення. Спільна робота над заданим
питанням допомагає на практиці відчути себе частиною колективу і здобути уміння продуктивної
співпраці. При цьому сильніші студенти допомагають слабшим, а ті, в свою чергу, намагаються бути на
рівні, адже всі об’єднані метою спільного успіху.
Поділ на малі групи може здійснюватися перед виконанням кожного нового завдання і базуватися на
різних принципах. Якщо ставиться однакове завдання для всіх малих груп, то викладач здійснює
розподіл самостійно, врахувавши гендерний і національний принципи. Якщо ж завдання мають різну
тематику, то студенти визначають для себе теми першого і другого рівня преференції, відповідно до чого
викладач й здійснює остаточний розподіл. У мононаціональних групах українських ВНЗ перший вид
розподілу може здійснюватися простим поділом групи відповідно до загального списку, рівня успішності
або розрахунком номерів залежно від кількості запланованих груп. Щоразу співпрацюючи в різному
складі, студенти вчаться знаходити консенсус між різними типами характерів, обґрунтовувати свої
погляди перед колегами, що має важливе значення для їхньої подальшої професійної діяльності та
сприяє досягненню цілей екологічної освіти, на яких наголошувалось вище.
Як стверджував відомий український освітній діяч Б. Корольов, справжню революцію в навчанні
здійснило відкриття інтернет-технологій [6: 799], що є справедливим і для процесу екологічної
самоосвіти. Зокрема, авторка статті мала нагоду брати участь у інтернет-курсі "EASY-ECO. Оцінка
сталого розвитку в транскордонному контексті", що був організований Віденським університетом
економіки і бізнесу. Особливістю організації навчання цього курсу було його поділ на дві частини:
заочну та стаціонарну. Перша частина (значно обширніша) передбачала навчання учасників проекту за
допомогою інтернет-технологій та електронної комунікації. На спеціально створеному сайті, доступ до
якого мали лише студенти цієї програми, розміщувались теоретичні матеріали лекцій, посилання на
необхідну для повного засвоєння матеріалу літературу, відеоверсії лекцій експертів (спеціально
запрошених висококомпетентних фахівців із вибраних питань). Також було створено блог, де студенти
мали змогу розміщувати результати виконаних самостійних робіт, обговорювати в малих групах
виконання спільних завдань, ставити питання експертам, спілкуватись поміж собою. Стаціонарна
частина полягала в безпосередній зустрічі учасників програми, яка проходила в Стокгольмському
екологічному інституті Талліннського центру. Під час стаціонарної сесії відбувалися підсумкові лекції
викладачів, робота трьох груп над оцінкою реальних екологічних ситуацій глобального характеру. При
цьому групи мали різні теми для проведення досліджень на основі здобутих у попередній частині курсу
знань і навичок. До того ж, склад груп було переформовано порівняно із заочною частиною, що
допомогло учасникам налагоджувати міжособистісну комунікацію. Такий освітній курс можна
розглядати як засіб формування у студентів природничих спеціальностей готовності екологічної
самоосвіти та залучення їх безпосередньо до процесу самоосвіти. Організувати подібний проект на базі
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провідних ВНЗ України буде можливим за умови достатнього фінансування та забезпечення
необхідними інтернет-ресурсами.
Варто відзначити, що у західних університетах є нормою доступ з мережі університетських бібліотек
до провідних наукових видань. Завдяки електронним версіям наукових матеріалів навчальна та наукова
інформація стає доступною широкому колу науковців та студентів, скорочується час на обмін даними та
ознайомлення з сучасними результатами наукових досліджень. В Україні така практика поки що не
набула масового розповсюдження, проте варто відзначити успіх проекту ELibUkr (Електронна бібліотека
України), в якому на сьогодні беруть участь вже 15 університетів із різних регіонів України. Завдяки
створеному порталу (www.elibukr.org) університети-учасники мають доступ до світових ліцензованих
наукових електронних ресурсів.
Вдалим прикладом організації екологічної освіти та її самоосвітнього компоненту може слугувати
міжнародна літня школа Університету Осло, де відбувався екологічний освітній курс "Енергетика,
довкілля, сталий розвиток" [7]. Цей курс було розроблено для молодих фахівців, що вже здобули ступінь
магістра, мають досвід діяльності в екологічній сфері у своїй країні і прагнуть підвищити власну
компетентність, обмінюючись знаннями з іноземними колегами, вивчаючи досягнення Норвегії у галузі
сталого розвитку та відвідуючи класи провідних науковців світу (їхні кейси містили досвід реалізації
проектів зі сталого розвитку міжнародного значення). Унікальністю цього освітнього курсу є широта
охоплення тем лекційного матеріалу та глибина їхнього викладу, завдяки чому кожен учасник отримав
можливість здобути нові цікаві знання, обговорити з колегами способи вирішення актуальних
екологічних проблем, обмінятись досвідом, налагодити ділові зв’язки. Систему організації навчальної
діяльності представлено в табл. 1.
Таблиця 1.
Система організації навчально-освітньої діяльності норвезької екологічної програми "Енергетика,
довкілля та сталий розвиток"
Види освітньої
діяльності
Аудиторні заняття
Практична частина

Самостійна
робота
студента
Робота в малих групах
Інша
діяльність
екологічного спрямування

Форми організації навчання
Лекції, виступи експертів, сократичні бесіди, імітаційні ігри
Тижнева екскурсія по екологічним об’єктам в Норвегії:
Індустрія з виробництва добрив "Яра"
Екологічна ферма "Ерга"
Центр зеленого проживання
Норвезький музей нафти
Норвезький нафтовий директорат
Цинкозбагачувальна фабрика "Боліден"
Карбідова фабрика, м. Одда
Музей норвезької індустрії та гідроенергетики
Центр біоенергетики, м. Брандбу
Екопоселення.
Джерела літератури, винесені для самостійного опрацювання;
підготовка презентації про екологічну ситуацією своєї країни.
Позааудиторна робота в міні-групах над заданим завданням;
опрацювання матеріалу в командах і спільна презентація
результатів роботи; рольові ігри.
Створення екологічного комітету серед студентських керівних
органів школи, забезпечення його діяльності та вироблення рішень
для наступників.
Проведення заходів щодо раціонального використання
побутових ресурсів (папір, електричний струм, паперові філіжанки,
тощо)
Організація вегетаріанського дня.

В табл. 1 наведено широкий перелік різноманітних освітніх заходів, що використовувались у
норвезькій літній школі. Характерною особливістю кожного з них була складова активного ставлення до
дії. Навіть лекції проходили за активної участі студентів, що спонукало останніх більше думати, ніж
записувати. Схожий підхід до викладення лекційного матеріалу описаний педагогом-науковцем
О. Скнаром, який стажувався в Лондонському і Оксфордському університетах [3: 33-45]: "Лекція з
постановкою проблеми – пошук відповіді на запитання може бути або простою лекцією, в якій студенти
пропонують свої варіанти, або інтенсивним процесом, під час якого студенти пропонують шляхи
розв’язання проблеми або завершують запропоновану історію, що потім записується на дошці й
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обговорюється". Такий тип подачі лекційного матеріалу застосовується не у всіх ВНЗ України, проте
набуває свого поширення. Зокрема, можемо відмітити його використання в Національному університеті
"Києво-Могилянська академія" (НаУКМА).
Викладачами старанно створювалася і підтримувалася дружня атмосфера навчання. Під час
викладення матеріалу викладач не висловлює свого ставлення, а відкриває різні погляди на проблему.
Студент же постійно ставиться в умови роздумів над ситуацією. Відсутня чітко окреслена мета, якої
потрібно досягти під час навчання. Кожен самостійно визначає для себе результат, до якого прагне,
виходячи з власних здібностей і потреб. Для досягнення за таких умов значного освітнього результату у
студентів вже має бути сформований високий рівень мотиваційного компоненту готовності до
екологічної самоосвіти.
Особливістю організації лекційних занять у норвезькій літній школі стало застосування концепції
круглого столу (столи розставлялися колом і учасники могли змінювати своє місце), що давало змогу
студентам вільно висловлювати свою думку, дискутувати і робити коментарі в ході заняття. Важливе
значення для ефективності навчального процесу має використання різноманітних технічних засобів [8]:
сучасні дошки, мультимедійні проектори, роздаткові матеріали, електронні презентації, спеціально
підготовлений підручник [9], вебсайт електронної кімнати з місцем для кожного студента і викладача,
можливість організації електронної конференції, вільний доступ до електронних презентацій викладачів.
Гарне технічне оснащення допомагає значно полегшити навчальний процес, а також зробити його більш
цікавим та ефективним.
У практиці провадження екологічної освіти досить широко використовується так звана симуляція
рольової гри [2: 70-72]. І дійсно, використання міжкультурних особливостей студентів під час
тематичних рольових ігор виявилось цікавим та повчальним. Наприклад: американський студент
виконував роль африканського жителя і виступав із позиції захисту інтересів Африки перед світовим
співтовариством, і навпаки. Проте такий вид діяльності виявився дещо складним і незвичним для
представників традиційної системи навчання, що обумовлено обмеженістю застосування в них
відповідних навчальних форм. Студенти мали можливість детального ознайомлення з екологічними
проблемами інших країн та континентів під час особистих презентацій кожного, що сприяло досягненню
емоційної та етичної цілей екологічної освіти.
Аналізуючи широкий спектр педагогічних заходів, що застосовувалися для провадження екологічної
освіти в норвезькій літній школі, варто звернути особливу увагу на величезне значення тижневої
екскурсії по ключовим екологічним об’єктам Норвегії (див. табл. 1). Долучення до практичного досвіду
реалізації екологічно дружніх проектів, справляє грандіозне враження реальності вивчених теорій і
надихає оптимізмом до подальшої власної професійної діяльності та мотивацією займатися екологічною
самоосвітою. В еколого-педагогічній літературі такий підхід має назву "Екскурсія і навчання на
місцевості" [2: 56-58]. Схожий вид діяльності практикується і у вітчизняних вишах у вигляді виробничої
практики. Проте було б доцільно проводити для студентів екскурсію по всіх ключових екологічних
об’єктах країни, аби сформувати більш цілісне уявлення про переваги й недоліки України в екологічній
сфері.
Як ще один приклад організації і проведення діяльності з екологічної освіти можна навести шведську
літню школу "Локальні та глобальні аспекти впливу екологічних чинників на озерні екосистеми:
навчально-виховний потенціал" [10]. Цей курс мав вузьку спеціалізацію і проводився на базі Еркен
лабораторії Університету Уппсала. Характерною його особливістю стало неодмінне застування на
практиці щойно здобутих теоретичних знань в аудиторії. Адже територіальне розміщення лабораторії на
березі озера Еркен давало змогу це робити. Почувши на лекції інформацію про лімнологічні процесі,
студенти мали змогу відразу дослідити їх на місцевості. Такий педагогічний підхід відомий як
навчання через виконання, активне навчання, дослідження через діяльність та експериментальне
вивчення [2: 28-29], що сприяє досягненню емоційної та мотиваційної цілей екологічної освіти,
спрямоване на здобуття лише необхідних знань.
Висновки. Аналізуючи зарубіжний досвід реалізації екологічної освіти можна виокремити певні
характерні риси: активність і самостійність студентів у навчанні, науковість навчальних матеріалів,
зв’язок теорії з практикою, міжкультурна комунікація задля вирішення проблем в єдиному екологічному
просторі, застосування інтернет-технологій, коопероване навчання. Найважливіші принципи екологічної
освіти певною мірою наявні в українських освітніх закладах вищої школи, проте ще потребують
подальшої апробації і ширшого впровадження. Врахування характерних рис екологічної освіти, що
застосовуються в європейських університетах, сприятиме розробці організаційних форм, методів і
засобів формування готовності до екологічної самоосвіти студентів природничих спеціальностей у
процесі їхньої професійної підготовки у ВНЗ України.
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Власюк О. Я. Анализ зарубежного опыта формирования готовности студентов специальностей
естественных наук к экологическому самообразованию.
В статье представлен современный опыт изучения экологических вопросов в университетах Европы,
рассмотрены основополагающие принципы организации экологических учебных программ летних школ
Университета Осло (Норвегия) и Университета Уппсала (Швеция), а также образовательной
программы по оценке устойчивого развития Венского университета экономики и бизнеса (Австрия).
Автор анализирует возможности применения зарубежного педагогического опыта в украинской
образовательной среде высшей школы.

Vlasyuk O. Ya. The Analysis of Foreign Experience in Forming the Readiness for Ecological Self-Education
among Students of Natural Sciences.
The article highlights current experience in ecological learning issue at the European Universities, and basic
pedagogical principles of ecological curriculum of International Summer Schools in Oslo University (Norway)
and Uppsala University (Sweden), and also EASY-ECO Training on Evaluation of Sustainability in Research
Institute for Managing Sustainability of the Vienna University of Economics and Business (Austria). The author
analyzes possibilities to apply foreign pedagogical experience into the Ukrainian Higher Education.
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ САМООРГАНІЗАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

У статті визначено структуру сформованості культури самоорганізації майбутнього вчителя,
запропоновано етапи, методи й технології її формування у процесі його професійної підготовки. На
підставі науково-коректних критеріїв обґрунтовано рівні розвитку культури самоорганізації
майбутнього вчителя.
Постановка проблеми. В умовах глобальних соціокультурних перетворень і формування нової
концепції розвитку суспільства, особливо виявляє себе орієнтація на особистість, інтелект, культуру,
науку. Згідно з новою освітньою парадигмою незалежно від спеціалізації і характеру роботи будь-який
фахівець має володіти фундаментальними знаннями, професійними вміннями і навичками діяльності
свого профілю, досвідом творчої і дослідницької діяльності з вирішення нових проблем, досвідом
соціально-оцінювальної діяльності.
У зв'язку з цим однією з пріоритетних стратегій підвищення якості освіти у ВНЗ є створення
необхідних і достатніх умов для виховання людини культури, важливим компонентом у характеристиці
якої є висока культура наукового мислення, самопізнання, самоорганізації, самореалізації. Виховання
культури самоорганізації вважаємо фундаментом вищезгаданих стратегій.
Вища школа відрізняється від середньої головним чином методикою навчальної роботи і ступенем
самостійності тих, хто навчається. Викладач лише організовує пізнавальну діяльність студентів. Студент
сам здійснює процес пізнання, тому для нього є дуже важливим наявність умінь вчитися, високий рівень
культури самоорганізації. Вважаємо, що більшість складнощів у навчанні виникають саме тому, що не
передбачено окреме навчання студентів аналізу й управлінню своїми діями. Така проблема є особливо
гострою в підготовці майбутніх учителів, яким згодом доведеться організовувати процес навчання
своїх учнів.
Аналіз наявних досліджень проблеми. Психолого-педагогічна наука розглядає самовиховання і
здатність до самоосвіти як найважливішу, кінцеву умову реалізації виховного процесу, оскільки саме
самовиховання є результатом виховних зусиль всіх соціальних інститутів держави: сім'ї, закладів освіти
та ін. [1; 2].
Російські дослідники, наприклад С. Б. Єлканов [1], розглядають професійне становлення вчителя саме
з погляду самовиховання, куди включає освоєння наступних дій: цілепокладання (вибір цілей
професійної діяльності і постановка завдань); планування (вибір дій, що дозволяють досягти поставлених
цілей і завдань); оволодіння засобами і способами самовиховання; самоконтроль (порівняння досягнутих
результатів з очікуваними); корекцію (виникає у разі відхилення від намічених цілей).
Значна кількість психологічних і педагогічних робіт класиків дидактики і дослідників сфери сучасної
освіти присвячена також проблемі розвитку умінь вчитися як засобу ефективного навчання [2]. Проте на
практиці ідеї ефективного навчання й виховання не завжди повно реалізуються, оскільки педагоги часто
недооцінюють можливості студентів в усвідомленні власного пізнавального досвіду і не володіють у
належній мірі психолого-педагогічними основами управління їх навчальною діяльністю.
Невирішені аспекти проблеми. Для того, щоб розвивати в собі здібності до свідомої самоорганізації
діяльності і самоврядування інтелектуальними, етичними і фізичними резервами, молодому вчителеві
важливо оволодіти культурними здібностями до самоосвіти і самовдосконалення отриманих знань і
умінь, щоб адекватно управляти не тільки собою, а й дитячими, батьківськими, педагогічними
колективами. Проте питання розвитку культури самоорганізації майбутнього вчителя під час його
професійної підготовки ще не стало предметом детального дослідження в професійній педагогіці.
Мета статті – визначити структуру, критерії, етапи та рівні формування культури самоорганізації
майбутнього вчителя.
Виклад основного матеріалу дослідження. Навчити студента ефективно вчитися надзвичайно
важливо з багатьох причин, оскільки уміння вчитися:
– сприяє розвитку і самовдосконаленню особистості (саморозвитку і самоосвіті) через розвиток
пізнавальної сфери студента;
– створює фундамент для оволодіння науковими знаннями високого рівня складності на всіх етапах
навчання, що формує розвинений світогляд;
© Киливник А.М., 2011
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– приводить до швидких і якісних результатів навчання, а успіх, як відомо, породжує сам себе,
створюючи стійку мотивацію до учіння впродовж всього життя;
– є майже єдиною можливістю студента засвоїти актуальні знання культури, встигаючи за постійним
ускладненням і прискоренням науково-технічного прогресу, забезпечуючи затребуваність набутого
досвіду в різних професійних сферах.
Тому, на наш погляд, навчання умінню вчитися, яке відносимо до компонентів культури
самоорганізації, є центральною проблемою загальної і професійної освіти, вирішення якої дозволить
створити умови для побудови особистісно орієнтованої професійної освіти, що враховує індивідуальні
шляхи і способи пізнання світу з метою моделювання особистісної траєкторії розвитку й освіти.
Уміння вчитися тісно пов'язане з розвитком у студентів пізнавальних здібностей, формування яких, у
свою чергу, приводить до певного рівня навченості (Н. А. Менчинська [2]). Дані структури пізнавального
досвіду студентів можуть вибудовуватись усвідомлено або стихійно залежно від організації освітнього
процесу. Головним засобом і одночасно умовою їх формування є рефлексія і особливим чином
організоване учіння, що забезпечують управління навчальною діяльністю.
В основу професійної підготовки майбутніх учителів, насамперед, на нашу думку, мають бути
покладені процеси розвитку їх "Я-концепції", ціннісно-смислового простору саморозвитку,
самовиховання. При цьому вельми важливо перебороти традиційний авторитарний підхід до виховання
як цілеспрямованого жорсткого управління процесом виховання студентів, особистісний потенціал яких
мобілізувався на рівні ззовні заданого змісту виховання, норм і правил поведінки та спілкування.
Навчання аналізу перебігу навчальних дій викладачів і студентів дуже важливе, оскільки призводить
до усвідомленості процесу учіння і можливості здійснювати корекцію його складу, процесу реалізації та
результатів. Щоб це здійснити, необхідно навчитися виокремлювати й аналізувати спочатку цілісні
підструктури діяльності, які забезпечують ефективність реалізації учіння. Такими самостійними
комплексними динамічними й автономно цілісними структурами пізнавального досвіду є пізнавальні
стратегії. Під пізнавальною стратегією ми розуміємо послідовність розумових операцій і зовнішніх дій,
спрямованих на реалізацію результату в пізнавальній діяльності. Уміння виділяти індивідуальні
пізнавальні стратегії є важливою педагогічною компетенцією викладачів.
Кожен студент має свою, не схожу на інших, індивідуальну стратегію. Склад дій і операцій, їх види,
послідовність і особливості організації різні. Все це значною мірою визначає індивідуальний стиль
навчальної діяльності та її успішність. Як правило, неуспішні студенти навіть не підозрюють про
наявність певних ключових дій і необхідних умов їх реалізації. І якщо педагоги знають, як допомогти
студентам визначити їх самостійно, істотно зміняться не лише результати, а й якість і швидкість
навчання. За умови розвитку рефлексії пізнавальних стратегій зрештою розвиваються здібності до
навчання загалом.
Майбутньому вчителю необхідно вміти знімати невпевненість у самому собі (засобами
програмування дій і вчинків), контролювати свій емоційний стан (прийомами логіки, регулюванням
дихання, відвертанням, фізичними вправами, сном тощо). Для цього він має володіти засобами
саморегуляції своєї діяльності і поведінки: самонавіювання; самопереконання; самонаказ;
самозаохочення (який я молодець!); самомобілізація; самозаспокоєння; самокритика тощо.
Одним із важливих чинників розвитку культури самоорганізації студента вважаємо організацію його
самостійної навчальної діяльності. Оскільки "самостійна робота студентів – це форма навчання, за якої
студент засвоює необхідні знання, оволодіває вміннями й навичками, навчається планомірно,
систематично працювати, мислити, формує свій стиль розумової діяльності" [3: 146], то її особливою
перевагою є те, що вона вчить студента самому організовувати свою діяльність. Тому можна зробити
висновок, що самостійна робота є однією з ефективних форм формування в майбутніх учителів культури
самоорганізації.
Самостійна робота студентів призначена не лише для оволодіння кожною дисципліною, а й для
формування навичок самостійної діяльності загалом, у навчальній, науковій, професійній діяльності,
здатності приймати на себе відповідальність, самостійно розв’язувати проблему, знаходити
конструктивні рішення, вихід із кризової ситуації тощо. Значущість самостійної роботи виходить далеко
за межі окремого предмету, в зв'язку з чим кафедри мають розробляти стратегію формування системи
умінь і навичок самостійної роботи. При цьому варто виходити з рівня самостійності абітурієнтів і вимог
до рівня самостійності випускників з тим, щоб за період навчання шуканий рівень був досягнутий.
Самостійна робота завершує завдання всіх видів навчальної роботи. Ніякі знання, не підкріплені
самостійною діяльністю, не можуть стати справжнім надбанням людини. Крім того, самостійна робота
має виховне значення: вона формує самостійність не лише як сукупність умінь і навичок, але і як рису
вдачі, що відіграє істотну роль у структурі особистості сучасного фахівця. Тому в нашому ВНЗ, на
кожному курсі ретельно відбирається матеріал для самостійної роботи студентів під керівництвом
викладачів, складаються графіки самостійної роботи на семестр. Графіки стимулюють, організовують,
примушують раціонально використовувати час. Робота систематично контролюється викладачами.
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Основою самостійної роботи служить науково-теоретичний курс, комплекс отриманих студентами знань.
Під час розподілу завдань студенти отримують інструкції щодо їх виконання, методичні вказівки,
наочність, список необхідної літератури.
У ВНЗ використовуються різні види індивідуальної самостійної роботи – підготовка до лекцій,
семінарів, лабораторних робіт, заліків, іспитів, виконання рефератів, завдань, курсових робіт і проектів, а
на завершальному етапі – виконання дипломного проекту. Самостійна робота, як показали наші
дослідження, ефективніша, якщо вона парна або в ній беруть участь три людини. Групова робота
підсилює чинник мотивації і взаємної інтелектуальної активності, підвищує ефективність пізнавальної
діяльності студентів завдяки взаємному контролю.
Участь партнера істотно перебудовує психологію студента. У разі індивідуальної підготовки студент
суб'єктивно оцінює свою діяльність як повноцінну і завершену, але така оцінка може бути помилковою.
У груповій індивідуальній роботі відбувається групова самоперевірка з подальшою корекцією викладача.
Ця друга ланка самостійної навчальної діяльності забезпечує ефективність роботи загалом. За умови
достатньо високого рівня самостійності студент сам може виконати індивідуальну частину роботи і
демонструвати її партнерові-однокурсникові.
Самостійна робота, як показали наші дослідження, сприяє: поглибленню і розширенню знань;
формуванню інтересу до пізнавальної діяльності; оволодінню прийомами процесу пізнання; розвитку
пізнавальних здібностей.
Саме тому вона стає головним резервом підвищення ефективності підготовки фахівців і розвитку
їхньої культури самоорганізації.
Критеріями культури самоорганізації майбутнього вчителя вважаємо такі: наявність системи
узагальнених наукових понять; здібність до самомоделювання навчальної діяльності; здібність до
систематизації та інтеграції наукових знань, методів пізнання; стійка ціннісна орієнтація на нарощування
особистісного досвіду творчої, дослідницької діяльності; стійка потреба в підвищенні якості навчального
й наукового пізнання, що забезпечує їх системний, цілісний розвиток; орієнтація на культуротворчий
діалог; прояв толерантності в культуротворчому діалозі.
Культура самоорганізації забезпечує наступні освітньо-виховні функції: світоглядну, інтеграційну,
евристичну, креативну, прогностичну.
На основі аналізу наукових досліджень щодо культури самоорганізації виокремлюємо такі рівні її
розвитку в майбутнього вчителя:
– перший рівень – потреби в самовихованні ще не придбали конкретного змісту. Як правило, на
цьому рівні професійне становлення здійснюється під впливом зовнішніх умов і об'єктивних вимог;
– другий рівень – цілепокладання стає конкретнішим. Студент ставить перед собою певні завдання
щодо саморозвитку. Ці завдання найчастіше стосуються не особистості загалом, а окремих якостей і
вмінь. Багато що як і раніше залежить від обставин;
– третій рівень – студент самостійно і всесторонньо аналізує та формулює цілі власного професійного
розвитку, самостійно здійснює планування, намічає засоби і прийоми роботи над собою, проводить
самоконтроль проміжних і кінцевих результатів, уточнення цілей і корекцію дій.
Динаміка суб'єктного саморозвитку і самовиховання студентів в умовах навчальної діяльності
забезпечується за дотримання наступних етапів:
Перший етап – формування навичок самопізнання, розвиток рефлексій, емпатійних здібностей,
навчання прийомам самовладання; актуалізація ціннісно-мотиваційної та потребнісної сфер пізнавальної,
дослідницької діяльності; розвиток здатності студентів розглядати навчальну діяльність як життєво
важливе і значуще явище, подію; пошук альтернативних способів самореалізації, саморозвитку,
самовдосконалення в цій діяльності. На цьому етапі розвивається інтерес до свого внутрішнього світу і
внутрішнього світу інших людей на основі рефлексії та емпатії.
Другий етап – оволодіння основами суб'єктної життєтворчості. На цьому етапі має бути створений
певний "суб'єктний фон", що актуалізує рефлексію в оволодінні цінностями і сенсами навчальної
діяльності, сприяє створенню індивідуальних проектів самореалізації, саморозвитку і самовиховання.
Для цього необхідне створення ціннісно-смислового суб'єктного поля.
Третій етап – актуалізуються здібності студентів до професійного самовизначення, формування
майбутньої професійної наукової культури. Особливе значення надається "розвитку регулятивних
механізмів" навчальної діяльності, поведінки, спілкування.
Четвертий етап – практична реалізація індивідуальних моделей самореалізації, саморозвитку й
самовиховання в навчальній діяльності. На цьому етапі активно розвивається активна суб'єктна позиція в
межах модельованої майбутньої професійної діяльності. Особлива увага приділяється актуалізації
процесів самоактуалізації та самореалізації в створеному суб'єктно-смисловому полі, вдосконаленню
регулятивів поведінки, спілкування, діяльності, самооцінки особистісних досягнень і їх динаміки.
У процесі багаторічних досліджень нами виокремлено найбільш ефективні педагогічні технології, що
забезпечують саморозвиток і самовиховання студентів відповідно до викладених вище стратегій:
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– технологія проблемно-пошукового навчання;
– особистісно-орієнтовані технології організації навчальної діяльності студентів;
– тренінги творчого саморозвитку, особистісного зростання, релаксації, аутотренінга;
– ігри-дослідження;
– суб'єктно-орієнтовані дослідницькі практикуми.
Наші дослідження показали, що ефективність виховання в студентів культури самоорганізації
забезпечується реалізацією та інтеграцією особистісного, діяльнісного, культурологічного,
аксіологічного, акмеологічного підходів. Це дозволяє створити єдиний виховний простір, що забезпечує
гармонізацію процесів етичного, естетичного, інтелектуального, креативного та інших видів виховання і
самовиховання.
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Киливник А. М. Формирование культуры самоорганизации будущего учителя.
В статье определена структура сформированности культуры самоорганизации будущего учителя,
предложены этапы, методы и технологии ее формирования в процессе его профессиональной
подготовки. На основе научно-корректных критериев обоснованы уровни развития культуры
самоорганизации будущего учителя.

Kylyvnyk А. M. Future Teachers' Self-Culture Formation.
The article determines the structure of future teacher's formed culture self-organization, offers the stages,
methods and technologies of its formation in the process of the professional preparation. On the grounds of the
scientific well-formed criteria the culture development levels of future teachers' self-organization are grounded.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПРОГРАМУВАННЯ У ВИЩОМУ НАЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ З
ВРАХУВАННЯМ ВИМОГ СУЧАСНОСТІ
В статті розглянуто основні особливості викладання курсу програмування з врахуванням існуючих
стратегій та психолого-педагогічних особливостей навчання студентів. Проаналізовано досвід
професійних товариств ACM та IEEE Computer Society по створенню рекомендацій щодо викладання
інформатики в університетах. Окреслено базовий рівень математичної підготовки майбутнього
вчителя інформатики.
Постановка проблеми. На початку третього тисячоліття інформатика стає надзвичайно актуальною
наукою. З моменту своєї появи вона перетворилась на невід'ємну частину сучасної культури, комп'ютери
є рушійною силою економічного росту в усьому світі. Більш того, ця галузь продовжує розвиватися з
вражаючою швидкістю. Постійно з'являються нові технології, а існуючі технології стають застарілими
майже зразу після виникнення.
Аналіз останніх досліджень. Історично склалося, що українські дослідження в галузі навчання
інформатики та використання ІКТ в навчальному процесі, які проводилися під керівництвом провідних
науковців В. Ю. Бикова, М. І. Жалдака, Н. В. Морзе, Ю. С. Рамського та інших, розвивались певний час
самостійно, незалежно від світових розробок. В одній із своїх праць M. І. Жалдак наголошує, що "в
основу інформатизації навчального процесу варто покласти створення та широке впровадження в
повсякденну педагогічну практику нових комп'ютерно-орієнтованих методичних систем навчання на
принципах ... гармонійного поєднання традицій і комп'ютерно-орієнтованих технологій навчання, не
заперечування і відкидання здобутків педагогічної науки минулого, а, навпаки, їх удосконалення і
посилення ..." [1: 8].
Проте, зусилля закордонних науковців зі стандартизації навчання інформатики заслуговують уваги.
Одним з яскравих проектів у цій галузі є створення документа Computing Curricula ("Рекомендації щодо
викладання інформатики в університетах"). Перша версія цього документа була створена спеціальним
комітетом з освіти професійного товариства ACM (Association for Computing Machinery) та опублікована
в 1968 році. У 70-х роках минулого століття аналогічний документ опублікувало інше професійне
товариство – ІЕЕЕ Computer Society. Пізніше, ці два товариства об'єднали зусилля, і в 1991 році вийшла в
світ оновлена версія рекомендацій Computing Curricula'91. У грудні 2001 року був опублікований
останній варіант Computing Curricula 2001. У межах такого проекту було розроблено вказівки
зі складання навчальних планів з інформатики (computer science) для зарубіжних університетів та
коледжів [2; 3; 4].
Метою статті є висвітлення особливостей викладання курсу програмування з врахуванням існуючих
стратегій та базової математичної підготовки майбутніх учителів інформатики.
Постановка проблеми. Швидкі темпи розвитку інформаційних технологій, парадигм програмування,
вдосконалення комп'ютерної техніки, збільшення інформаційного потоку та необхідності його
опрацювання змусили провідних науковців переглянути підходи в галузі викладання як програмування
окремо так і інформатики загалом. Швидка еволюція інформатики як дисципліни вплинула не тільки на
зміст предметів, що викладають, а й на педагогічні методи та технології, що знайшло відображення в
документах ЮНЕСКО: "педагогічні технології – це системний підхід створення, застосування та
визначення всього процесу викладання та засвоєння знань з врахуванням технічних і людських ресурсів,
їх взаємодії, що мають на меті оптимізацію освіти" [5].
Одним із перших, хто в 70-80 роках минулого століття почав працювати над питанням методики
викладання інформатики, був академік А. П. Єршов. Його відомі праці "Програмування – друга освіта"
та "Звідки беруться люди, що можуть створювати надійне програмне забезпечення" створили фундамент
для методики викладання інформатики як науки в Радянському Союзі. Подальше активне обговорення
питань викладання інформатики призвело до створення та впровадження державних освітніх стандартів,
що відобразили існуючі на той час бачення предмета та відповідних йому знань.
Навчання майбутнього фахівця – це вплив на свідомість та діяльність з метою підготовки до
майбутньої професійної діяльності. Проте результати навчання не повинні обмежуватись формуванням
лише професійних знань, вмінь та навичок. У процесі навчання повинні формуватися
ключові компетентності, інтелектуальні якості – формується особистість майбутнього фахівця,
як єдине ціле [6: 31].
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Ряд педагогів та науковців у галузі дидактики вищої школи пропонують свої системи принципів
навчання. При цьому одні з них переносять принципи загальної (шкільної) дидактики в умови ВНЗ, дещо
змінюючи та уточнюючи їх формулювання. Автор однієї з перших монографій, що присвячена
навчальному процесу в ВНЗ, радянський науковець С. І. Зіновьєв, сформулював наступні принципи
дидактики вищої школи: науковість; зв'язок теорії з практикою, практичного досвіду з наукою;
системність та послідовність в підготовці фахівців; свідомість, активність та самостійність студентів в
навчанні; поєднання індивідуального пошуку знань з навчальною роботою в колективі; поєднання
абстрактного мислення з наочністю у викладанні; доступність наукових знань; ґрунтовність засвоєних
знань [7: 6].
Ці принципи були перенесені з дидактики середньої школи так як дидактика вищої школи і дидактика
середньої школи по своїй суті відповідають на наступні питання: як навчати, чому навчати, для чого
навчати? Проте були враховані особливості організації навчального процесу цієї групи навчальних
закладів – у вищому навчальному закладі вивчаються не основи наук, а сама наука в розвитку; залучення
студентів до науково-дослідницької роботи кафедр та наукових лабораторій; поєднання наукового та
навчального компонентів в діяльності викладачів; орієнтація на майбутню професію закладено у
викладанні переважної більшості дисциплін; більший відсоток самостійної роботи студентів; інші форми
організації навчального процесу тощо.
За роки свого існування більшість курсів з інформатики фокусувалися переважно на набутті навичок
програмування. На поширення такого підходу вплинула низка практичних та історичних факторів:
– вміння програмувати є обов'язковим для всіх студентів, що навчаються за напрямком
"Інформатика". Оволодіння програмуванням на перших курсах у певній мірі гарантує наявність
необхідних знань у переході до поглиблених курсів;
– інформатика стала академічною дисципліною досить пізно, і тому вона довгий час асоціювалася з
програмуванням;
– модель "з орієнтацією на програмування" була підтримана ранніми програмами з "Інформатики".
Проте підхід з орієнтацією на програмування має декілька недоліків:
– зосередження на програмуванні за рахунок виключення інших розділів інформатики дає студентам
обмежене розуміння дисципліни;
– теоретичні питання, що повинні закріпити розуміння практичного матеріалу, відкладаються на
більш пізні етапи навчання, тоді, коли вони вже не мають необхідного значення;
– курси з програмування, як правило, сфокусовані на синтаксисі та особливостях мови
програмування, тим самим занадто спрощують процес програмування для того, щоб він був доступним
для студентів перших курсів;
– курси інтенсивного вивчення програмування не адаптовані для студентів, які не мають досвіду
роботи з комп'ютерами;
– такий підхід може призвести студентів до переконання, що створення програми є єдиним методом
розв'язання проблеми з використанням комп'ютера.
Не зважаючи на вищезгадані недоліки, модель з орієнтацією на програмування довела свою
виняткову життєдайність протягом останніх десятиліть.
Одним із найбільш актуальних питань у викладанні інформатики є роль та місце програмування в
навчальному плані. Виникла необхідність під час навчання програмуванню використовувати методи
підвищеної мотивації навчання студентів комп'ютерних спеціальностей та майбутніх викладачів
інформатики для школи.
Розглядаючи різні підходи до навчання програмування майбутніх інженерів-програмістів,
Л. В. Гришко пропонує наступні підходи до структуризації змісту навчальної дисципліни: імперативний,
об'єктно-орієнтований, апаратно-орієнтований, візуальний, функціональний та логічний [6: 25].
Розглянемо деякі з цих стратегій.
Підхід "з орієнтацією на функціональне програмування" вперше був застосований на початку 80-х
минулого століття в одному з технологічних інститутів США та характеризується використанням простої
функціональної мови. Перевагами такого підходу є: використання мови, що не використовується в
промисловості, зменшує ефект різниці в підготовці студентів, частина з яких завжди має певний досвід в
програмуванні; мінімальний синтаксис функціональної мови дозволяє викладачу фокусуватися на
фундаментальних питаннях; деякі важливі теми (підпрограми, зв'язані структури даних, рекурсія) доволі
просто вписуються в такий підхід і можуть бути викладені на початку курсу.
Традиційно функціональний підхід використовується на курсах теорії програмування, штучного
інтелекту та, власне, функціонального програмування. Проте багаторічний досвід впровадження
функціонального підходу в процесі підготовки інженерів-програмістів дозволяє зробити обґрунтоване
припущення про доцільність навчання програмування на основі зазначеного методу і майбутніх учителів
інформатики. На жаль такий підхід вимагає абстрактного мислення у студентів та відповідального
ставлення до вивчення мови, яку вони потім ніколи не будуть використовувати.
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сучасності
Підхід "з орієнтацією на об'єктно-зорієнтоване програмування" також сфокусований на
програмування, але з самого початку ставиться акцент на принципах об'єктно-зорієнтованого
проектування та програмування. Головною перевагою даного підходу є раннє ознайомлення з об'єктнозорієнтованим програмуванням, яке, на даний час, стало актуальним як для академічного середовища,
так і промисловості. Проте цей підхід має і недоліки – мови, які використовуються в об'єктнозорієнтованому програмуванні (C++, Java), набагато складніші за мови функціонального програмування,
тому викладач повинен докласти певних зусиль з обмеження складностей в теоретичному матеріалі.
Підходи, що використовуються у викладанні програмування, не дозволяють в повній мірі оцінити
можливості інформаційних технологій, що розвиваються швидкими темпами. Саме тому необхідно
приділяти більше уваги вивченню різноманітних візуальних середовищ програмування на практиці.
Підхід "з орієнтацією на алгоритми" зорієнтований на використання псевдокоду замість реальної
мови програмування. За рахунок ознайомлення з основними алгоритмічними концепціями та логічними
структурами, незалежно від мови програмування, цей підхід мінімізує зусилля, які витрачаються на
вивчення специфічних синтаксичних конструкцій. На противагу цьому від студентів вимагається
доведення та роз'яснення алгоритмів, які вони створюють, налагоджують на аркуші паперу за допомогою
своєї уяви. Це дає змогу студентам працювати з широким колом типів даних та структур керуючої
логіки, без необхідності подолання специфічних особливостей, які притаманні будь-якій мові
програмування. Як тільки студенти оволодіють основними алгоритмами та типами даних, вони можуть
використовувати одну з поширених мов програмування. Завдяки вилученню з програми навчання часу,
який відведено на вивчення синтаксису та деталей середовища програмування, курс можна доповнити
додатковими теоретичними темами.
Проте підхід "з орієнтацією на алгоритми" має низку критичних моментів, з яких вагомішим є те, що
студенти, сповнені ентузіазму, прагнуть "змусити комп'ютер щось робити". Також орієнтація на
псевдокод позбавляє студентів необхідності демонструвати те, що їх програми працюють та мають
функціональну реалізацію. І останнім із вагомих недоліків такого підходу є оцінювання псевдокоду на
коректність – це значно складніша задача, яка потребує залучення асистентів з числа студентів.
Незалежно від обраної стратегії навчання курс програмування повинен містити всі необхідні розділи
та теми. Вибір того чи іншого варіанту залежить як від специфіки викладання окремого викладача, так і
вищого навчального закладу загалом. В усіх стратегіях передбачені стандартні форми занять – лекції,
практичні або лабораторні заняття та самостійна робота, що цілком відповідає навчальним планам,
передбаченим державними стандартами України.
Майбутньому вчителю інформатики необхідно мати базовий рівень математичної підготовки
незалежно від технічних знань з інформатики, володіти науковими методами, реалізовувати чисельні
методи на практиці, працювати в колективі. Математичні методи та формальні міркування є складовими
більшості галузей інформатики. Інформатика залежить від математики та її фундаментальних визначень,
аксіом, теорем та методів доведення. Математика надає інструментарій для роботи над поняттями, що
належать до інформатики, конкретними засобами аналізу та верифікації, а також теоретичну основу для
розуміння різного типу ідей інформатики. Функціональне програмування та розв'язування задач з
використанням комп'ютера базується на математичних концепціях та аналізі функцій; для аналізу
алгоритмів необхідні знання з комбінаторики та теорії ймовірностей, теорії графів; верифікація
алгоритмів базується на формальній логіці та дедукції. Таким чином, для розуміння теоретичних основ
інформатики доцільно в програму навчання майбутнього вчителя інформатики включати достатній об'єм
дисциплін математичного циклу.
Студенти повинні отримати певні знання, вміння та навички з математичного аналізу, лінійної
алгебри, статистики, чисельних методів, теорії чисел, геометрії та логіки. Також студенти повинні бути
ознайомлені з прийомами дискретної математики.
Використання на лабораторних заняттях сучасних середовищ розробки програмних продуктів суттєво
підвищує мотивацію студентів до вивчення програмування. Практична перевірка на практиці засобів
середовища програмування дає можливість для формування чіткого уявлення про сучасний процес
проектування. Чітка мотивація необхідності вивчення програмування дозволяє реалізувати принцип
свідомості та активності студентів.
Психолого-педагогічними особливостями студентського віку є максимальний розвиток пам'яті, уваги,
сприйняття, мислення, емоцій та почуттів, мови, активного формування індивідуального стилю
навчання. У пізнавальній діяльності пріоритетним стає абстрактне мислення, формується узагальнена
картина світу, аналізуються зв'язки між складовими оточуючої дійсності.
Висновки. У процесі навчання у вищому навчальному закладі студент повинен набути здібностей
навчатися та самостійно отримувати знання, які визначать його можливості у професійній діяльності.
Багаторічний досвід показує, що ефективність навчання програмуванню зростає, коли студент
самостійно працює над проектом, а не отримує вже готовий кінцевий продукт відразу. Під час роботи
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над проектом студентом краще засвоюються теоретичні знання, відпрацьовуються набуті навички
програмування та формуються інформаційно-комунікаційні компетентності.
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Кривонос А. Н. Особенности преподавания программирования в высшем учебном заведении с учетом
требований современности.
В статье рассмотрены основные особенности преподавания курса программирования с учетом
существующих стратегий и психолого-педагогических особенностей обучения студентов. Сделан
анализ опыта профессиональных сообществ ACM и IEEE Computer Society по созданию рекомендаций
преподавания информатики в университетах. Описан базовый уровень математической подготовки
будущего учителя информатики.
Kryvonos O. M. The Programming Teaching Peculiarities in Higher Educational Institutions in Light of the
Demands of the Present Time.
The article deals with the peculiarities of the teaching programming course in light of the contemporary
strategies and psychological, pedagogical trends in students' tuition. The experience of professional societies
ACM and IEEE Computer Society in establishing recommendations for the course of Informatics in the
universities has been analyzed. The basic level in Mathematics preparation of future teachers of Informatics has
been determined.
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У статті розглядаються шляхи формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів
іноземної мови, зокрема розкриваються ресурси іноземної мови щодо реалізації зазначеного завдання,
педагогічні умови формування загальнокультурної компетентності, її структурні компоненти та їх
розвивально-педагогічний зміст, що реалізується через відповідні наукові підходи.
У "Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті" підкреслено, що "держава повинна
забезпечувати виховання особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, сучасної
європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлена
до життя і праці у світі, 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].
Зазначене актуалізує культурологічну (загальнокультурну) підготовку майбутнього вчителя, що
зумовлено процесами гуманізації і гуманітарізації, які відбуваються в сучасному світі і освіті.
Особистість вперше усвідомила себе як мікрокосм, як частину світової культури, де на основі діалогу
культур вона пізнає себе в своїй культурі, примножуючи культуротворчий досвід людства. Саме в
процесі культурологічної підготовки можливий діалог осіб, націй, народів, особистості і суспільства,
людини і природи, людини і людини [2: 3-5].
Про актуальність такого підходу говорить В. Г. Кремінь, коли пише, що "Суспільство стає все більш
людиноцентристським. Індивідуальний розвиток особистості за таких умов стає, з одного боку,
основним показником прогресу, а з другого – головною передумовою подальшого розвитку суспільства.
Ось чому найпріоритетнішими сферами в XXI ст. cтають наука як сфера, що продукує нові знання, та
освіта як сфера, що олюднює знання і, насамперед, забезпечує індивідуальний розвиток людини" [3: 6].
Таким чином, йдеться про зміну раціонального знання на парадигму культуровідповідності і
культуротворчості освіти, про зміну основного смислового знаку освіти "раціоналізм" на знак
"культура". При цьому поступово відбувається поворот від абсолютизації цінності раціональних
наукових знань ("знанієцентризм") до усвідомлення, освоєння і реалізації в освітній практиці
гуманітарних і культурних цінностей ("культуроцентризм") [2: 3-5].
Зазначені проблеми знаходять висвітлення у наукових працях А. М. Алексюка, Г. О. Балла,
Б. С. Гершунського, О. В. Глузмана, І. А. Зязюна, Р. О. Позінкевича, О. Л. Шевнюк та ін., де
переосмислюються теоретико-методологічні засади освіти як культурного процесу. Глибокого вивчення
набувають проблеми полікультурної й культурологічної освіти (Я. Г. Гулецька, О. В. Гукаленко,
О. В. Давидов, Г. Д. Дмітрієв, М. М. Князєва, В. В. Кузьменко, О. В. Латишева, В. В. Макаєва,
Г. В. Міронова, Л. Р. Садикова, А. В. Сущенко та ін.). Науковцями також досліджуються різні аспекти
полікультурного
виховання
(В. В. Бойченко,
Л. В. Волік,
О. Н. Джурінський,
В. О. Єршов,
В. О. Компанієць, Т. І. Левченко, І. Ф. Лощенова, Г. М. Розлуцька, Л. В. Узунова, О. Л. Шевнюк та ін.),
процеси діалогу культур у освітній галузі (В. Л. Аношкіна, В. О. Калінін, Л. В. Бурман, Л. А. Гончаренко,
К. С. Лях, В. В. Морозов, В. В. Присакар, С. О. Черепанова та ін.).
Відтак, надзвичайно важливою є проблема формування в учителів загальнокультурної
компетентності (ЗКК), яку можна вважати одним із найважливіших аспектів професійно-педагогічної
підготовки майбутніх учителів іноземної мови (ІМ). Метою статті є аналіз деяких шляхів реалізації
зазначеного завдання.
Як засвідчує аналіз наукових джерел, формування у майбутніх учителів загальнокультурної
компетентності в процесі їх професійної підготовки буде ефективним, якщо виконуватимуться певні
педагогічні умови, специфічні для даного виду компетентності. Вона формується у процесі професійної
підготовки майбутніх учителів іноземних мов та знаходить значну актуалізацію у контексті викладання
іноземних мов, що виявляють потужні ресурси для розвитку професійної компетентності фахівців,
оскільки ця компетентність є невід'ємним компонентом життєвої компетентності особистості, у склад
якої, як засвідчує аналіз наукових джерел, входить загальнокультурна компетентність. Тут особливо
важливим є розвиток у студентів здатності до культурного освоєння світу через культурологічну
спрямованість предмету іноземної мови, що сприяє формуванню в них загальнокультурної
компетентності. Загалом, розвивальні можливості іноземної мови пов’язані з використанням певних
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навчально-методичних ресурсів загальнокультурної компетентності, які пов’язані з такими
компетентностями, як:
Соціокультурна компетентність, яка реалізується через розширення шляхів взаємодії людини зі
світом завдяки освоєнню додаткового мовного коду спілкування та освоєння дійсності через реалізацію
інформації соціокультурного спрямування, на основі якої будується викладання іноземної мови.
Загальнонаукова компетентність, формування якої реалізується у процесі освоєння студентами
науково-технічної термінології, яка входить у склад так званої міжнародної лексики, засвоєння якої
сприяє розширенню обрію загальнонаукової компетентності.
Формування у студентів комунікативної компетентності, яка входить до складу життєвої
компетентності, що реалізується на основі комунікативно спрямованої стратегії викладання
іноземних мов.
Абстрактно-логічний аспект предметно-практичної компетентності, який формується завдяки
вивченню іноземної мови, синтаксична будова якої потребує відповідних механізмів розвитку у
студентів абстрактно-логічного мислення.
Розвиток у майбутніх вчителів інтерактивних стратегій взаємодії зі світом завдяки розвитку їх
соціально-рольових можливостей студентів, що реалізується на основі комунікативно-рольової
спрямованості процесу викладання іноземних мов, що сприяє формування у студентів професійної
компетентності.
Формування у студентів позитивної мотивації до майбутньої професійної діяльності, що
здійснюється завдяки відповідній навчальній діяльності на заняттях іноземної мови, особливо якщо цей
процес спрямований на досягнення успіху через реалізацію суб’єктно-діяльнісного (контекстного)
принципу навчання на заняттях з іноземної мови, предмет якої збігається з предметом професійної
діяльності вчителя іноземної мови.
Розвиток у студентів сфери асоціативних зв’язків та механізмів асоціативності, що є підґрунтям
творчого опанування дійсністю, що реалізується завдяки методикам розвитку у майбутніх учителів
асоціативного мислення, що активно використовуються на заняттях з іноземної мови.
Важливим є також і поєднання абстрактно-логічної та емоційно-образної стратегій пізнання світу,
технічного та гуманітарного аспектів підготовки майбутніх учителів іноземної мови як психологопедагогічної передумови для інтенсивного розвитку особистості, що відбувається завдяки використанню
наочності на заняттях з іноземної мови та спрямованості на поєднання образного та вербального
компонентів мовленнєвого акту [4].
Проведений теоретичний аналіз актуальної педагогічної проблеми [2, 3, 5, 6] дозволив обґрунтувати
компонентну структуру загальнокультурної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови. При
цьому мотиваційний компонент загальнокультурної компетентності відображає Мотиваційні основи
професійної діяльності: потреби, інтереси, переконання, соціальні установки, професійні цінності,
ідеали, які передбачають формування у студентів позитивних стійких мотивів навчальної діяльності, що
нерозривно пов’язані з професійними мотивами. Цей компонент відображає ступінь усвідомлення
студентами як значущості обраної професії, так і міжкультурної комунікації, педагогічної та загальної
культури в межах цієї професії.
Інформаційно-контекстуальний компонент реалізується у сфері знань фахового і загальнокультурного
характеру (історико-культурні, лінгвокраїнознавчі, загальнокультурні, психолого-педагогічні) та
розвинені міжпредметні зв’язки між окремими галузями знань.
Розвивально-педагогічний зміст діяльнісно-процесуального компоненту знаходить реалізацію у
сформованих навичках і вміннях практичного застосування набутих знань. Важливою складовою цього
компоненту є міжкультурна комунікативна складова, яка виявляється в здатності успішно спілкуватися в
різних міжкультурних ситуаціях, застосовуючи загальнокультурні знання.
Рефлексивно-аналітичний компонент реалізується через аналітико-оціночну, пошуково-практичну
діяльність, що сприяє формуванню у студентів стійких уявлень про себе, людей та навколишнє
середовище та актуалізує процеси самовдосконалення, самоосвіти, саморозвитку майбутніх вчителів.
Формування ЗКК майбутнього вчителя іноземної мови в процесі професійної підготовки залежить
також від низки педагогічних умов. Проаналізувавши описані в науково-педагогічній літературі умови
формування професійної компетентності, ми, в свою чергу, виділили педагогічні умови формування ЗКК
майбутніх учителів іноземної мови:
– спрямованість професійної підготовки на формування ЗКК майбутнього учителя ІМ;
– організація цілісності процесу формування ЗКК майбутнього учителя ІМ як невід’ємного
компоненту професійної компетентності вчителя;
– використання оптимального поєднання форм, методів і засобів у навчальній та навчальнопрофесійній діяльності;
– забезпечення єдності основних складових ЗКК майбутніх учителів іноземної мови;
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– максимальне використання потенційних можливостей навчальних предметів для формування ЗКК
майбутніх учителів іноземної мови.
Впровадження моделі формування ЗКК майбутніх учителів іноземної мови відбувається через
системний підхід до навчального процесу. Тому реалізацію моделі ми пропонуємо здійснювати через
введення в навчальний процес професійної підготовки розробленого нами спецкурсу "Формування ЗКК
через навчання мови і культури". Мета даного спецкурсу полягає у формуванні готовності
майбутніх учителів іноземної мови до ЗКК в процесі їх професійної підготовки. Основними завданнями
спецкурсу є:
– забезпечення позитивної мотивації студентів до педагогічної діяльності як до
високоінтелектуальної праці;
– систематизація наявних та набуття студентами нових знань про культуру, діяльність,
загальнокультурну компетентність;
– формування навичок інтелектуального, морального розвитку студента на основі визнання його
рівноправним суб’єктом освітнього процесу;
– навчання студентів найбільш продуктивним способам формування та самовиховання
загальнокультурної компетентності.
Крім того, спецкурс базується на потужних ресурсах предмету "Іноземна мова". Відтак, спецкурс має
на меті інтеграцію цих ресурсів, що передбачає розширення шляхів взаємодії людини зі світом завдяки
освоєнню додаткового мовного коду спілкування; освоєння фонових знань загальнонаукового та
загальнокультурного характеру; поглиблення комунікативно спрямованої стратегії викладання ІМ та
розвиток у студентів відповідних механізмів абстрактно-логічного мислення, асоціативних зв’язків та
механізмів асоціативності, що є підґрунтям творчого опанування дійсністю інтерактивних стратегій
взаємодії зі світом на основі комунікативно-рольової спрямованості процесу викладання іноземних мов;
формування у студентів позитивної мотивації до майбутньої професійної діяльності через
використання суб’єктно-діяльнісного (контекстного) принципу навчання; поєднання абстрактно-логічної
та емоційно-образної стратегій пізнання світу, технічного та гуманітарного аспектів підготовки
майбутніх учителів іноземної мови, що відбувається завдяки використанню наочності на заняттях з
іноземної мови та спрямованості на поєднання образного та вербального компонентів мовленнєвого
акту [4].
Освоєння спецкурсу є успішним за умови використання різних форм навчальної роботи: ігрової
(рольові, ділові ігри, участь у спонтанних комунікативних ситуаціях, тощо), участі у конференціях,
проектних роботах, тощо.
Відповідно ефективність впровадження педагогічних умов та моделі формування ЗКК повністю
залежить від функціонування кожного її окремого компонента, її успішної реалізації на кожному етапі та
впровадження в навчальний процес розробленого спецкурсу.
Зазначені шляхи формування у студентів ЗКК реалізуються у контексті сучасних наукових підходів.
Для вирішення завдань нашого дослідження інтегративний підхід вимагає інтегрального використання
ресурсів усіх навчальних дисциплін; інтегративно-культурологічний передбачає культурологічну
спрямованість зазначеного процесу; компетентнісний – націлює на мету професійної підготовки
майбутнього вчителя іноземної мови; а професіографічний – орієнтує учасників педагогічного процесу
на результат реалізації певного комплексу вимог до їх майбутньої професійної діяльності, які, зокрема,
орієнтується на ОКХ спеціаліста, на інші нормативні акти, які відображають конкретні умови
професійної діяльності людини; системний – орієнтує на використання системної єдності всіх
педагогічних засобів; аксіологічний реалізує ціннісно-світоглядний ресурс професійної підготовки;
особистісно-орієнтований підхід передбачає залучення особистісно-орієнтованої суб’єкт-суб’єктної
навчально-виховної парадигми, яка націлена на формування гармонійної особистості вчителяпрофесіонала; суб’єктно-діяльнісний (контекстний) підхід реалізує поєднання у процесі професійної
підготовки теорії і практики, наближення цього процесу до реальної педагогічної діяльності;
особистісно-діяльнісний підхід сповнює процес професійної підготовки особистісним сенсом;
плюрилінгвальний – націлює на використання ресурсів іноземної мови та, взагалі, культурно-мовного
розмаїття сучасного світу; соціокультурний та культурологічний підходи – передбачають якомога
більшого залучення до процесу професійної підготовки педагога національної та світової культурної
скарбниці; діалоговий – сповнює інтеграцію студентів у соціокультурний ландшафт сучасного світу на
основі інтерактивних засобів діалогової стратегії пізнання та освоєння світу; акме-цільовий,
стратегічно-орієнтований – орієнтує студентів, майбутніх педагогів на досягнення вершин у
професійно-особистісному становленні.
Таким чином, можна зробити висновок, що формування ЗКК майбутніх учителів іноземної мови – це
свідомо організований та керований процес. Модель даного процесу реалізує ідею виховання "людини
культури" в системі взаємопов’язаних блоків (принципи, умови, етапи, механізм реалізації, результат) та
є основою для цілеспрямованого формування досліджуваного феномену.
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Несвирская Т. В. Пути формирования общекультурной компетентности
будущих учителей иностранного языка.
В статье рассматриваются пути формирования общекультурной компетентности будущих учителей
иностранного языка, в частности раскрываются ресурсы иностранного языка касательно реализации
отмеченного задания, педагогические условия формирования общекультурной компетентности, ее
структурные компоненты и их развивающе-педагогическое содержание, которое реализуется через
соответствующие научные подходы.

Nesvirska T. V. The Ways of Forming All-Cultural Competence in the
Prospective Teachers of a Foreign Language.
The article considers the ways of forming all-cultural competence in the prospective teachers of a foreign
language; specifically the resources of a foreign language concerning the realization of the mentioned task, the
pedagogical conditions of forming the all-cultural competence, its structural components and their
developmental pedagogical maintenance are revealed, being realized through the certain scientific
approaches.
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ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВЧИТЕЛЯ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ І ПЕДАГОГІЧНІЙ
ЛІТЕРАТУРІ
У статті проаналізовані наявні психологічні й педагогічні дослідження проблеми професіоналізму.
Визначені можливі шляхи формування основ професіоналізму майбутнього вчителя в процесі його
професійної підготовки. Виявлено та проаналізовано компоненти педагогічного професіоналізму.
Обгрунтовано, що в професійній підготовці вчителя мають переважати пошук нестандартних
ситуацій, імпровізація, емоційна відкритість, гнучкість думки, багатство доцільних виховних прийомів,
допустимі ризики в способах виховного впливу.
Постановка проблеми. Особистість людини-професіонала, яка пройшла достатньо тривалий період
теоретичного навчання і подальшої адаптації до практичної діяльності, набула необхідного професійного
досвіду, розглядається в науці як професійно обумовлена. У психологічній літературі є різні погляди на
властивості особистості професіонала [1; 2]. Наприклад, Є. Ф. Зєєр у структурі особистості професіонала
виділяє чотири підструктури [3]: 1) підструктуру професійно-значущих психофізіологічних властивостей
(нейротизм, екстравертність, реактивність і ін.); 2) підструктуру професійно-важливих якостей;
3) підструктуру професійної компетентності; 4) підструктуру професійної спрямованості. Існують і інші
наукові підходи, кожен з яких вносить свій внесок до розкриття проблеми формування особистості
професіонала.
У даний час вища школа орієнтується на нове уявлення про професіонала. Він розглядається як
цілісний суб'єкт, активний, вільний і відповідальний у проектуванні, здійсненні і творчому перетворенні
власної діяльності. Професіонал утримує культурно-історичний контекст професійної праці. У
справжньому професіоналі органічно з'єднуються особистість і майстер. У науковій літературі багато
праць про формування професіоналізму в різних видах діяльності. Більшість проблем, що заважають
Україні в її становленні як незалежної, економічно стабільної держави, на думку психолога
М. І. Томчука, залежать від професіоналізму та моральності громадян. Під професіоналізмом науковець
розуміє "систему професійно-значущих особистісних якостей, фахових знань, навичок та умінь, які
можуть забезпечити успішність їхньої фахової діяльності" [4: 46].
Будь-яке суспільство, що розвивається, пред'являє адекватні цілям свого соціального розвитку вимоги
до фахівців у галузі освіти. Сьогодні все більш очевидним стає, що традиційна школа не виправдовує
сподівань сучасного суспільства, оскільки значна частина знань, які освоюються дітьми в сучасній
школі, була здобута людством кілька сотень років тому. Основним же недоліком традиційної системи
освіти є те, що учні не хочуть вчитися, у них не формується ціннісне ставлення до освіти.
Щоб відповідати вимогам суспільства, школа має змінитися, а двигуном її змін є вчитель, який
зобов'язаний встигнути зреагувати на чинники оновлення. Зміни в науці, культурі, політиці й економіці
диктують необхідність змін у професійній освіті, на яку покладено відповідальність за підготовку
висококваліфікованих кадрів. Проте практика показує, що наша освіта, культура й суспільство загалом
на даний час відчувають дефіцит духовності, моральності і глибини професіоналізму в усіх галузях.
Мета статті – проаналізувати наявні дослідження проблеми професіоналізму й намітити можливі
шляхи його формування в майбутнього вчителя.
Аналіз наявних досліджень проблеми. Під професіоналізмом зазвичай розуміється особлива
властивість людей систематично, ефективно і надійно виконувати складну діяльність в
найрізноманітніших умовах. У понятті професіоналізм відображається такий ступінь оволодіння
людиною психологічною структурою професійної діяльності, який відповідає стандартам і об'єктивним
вимогам, що існують в суспільстві. Для набуття професіоналізму необхідні відповідні здібності, бажання
і характер, готовність постійно вчитися й удосконалювати свою майстерність.
Особливо в цьому напрямі заслуговує на увагу наукова робота А. К. Маркової "Психологія
професіоналізму" [5], в якій найповніше і всесторонньо розглянуто цілісне системне розуміння
професіоналізму, виділені складові професіоналізму – його мотиваційна та операційна сфери, намічені
критерії, рівні, етапи, ступені просування працівника до професіоналізму, визначені чинники, що
сприяють чи перешкоджають професійному зростанню.
Найбільш вдалим вважаємо визначення професіонала, дане російською дослідницею А. К. Марковою
[5: 254]. Професіоналом, на її думку, можна вважати людину, яка оволоділа нормами професійної
діяльності, професійного спілкування і здійснює їх на високому рівні, добиваючись професійної
© Піжук Ю.М., 2011
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майстерності, дотримуючись професійної етики, слідуючи професійним ціннісним орієнтаціям; яка
змінює і розвиває свою особистість і індивідуальність засобами професії; яка прагне внести творчий
внесок до професії, збагачуючи досвід професії; яка прагне і вміє викликати інтерес суспільства до
результатів своєї професійної діяльності, сприяє підвищенню ваги і престижу своєї професії в
суспільстві, гнучко враховує нові запити суспільства до професії.
Професіоналізм, на думку російської дослідниці Н. В. Кузьміної, характеризується наявністю у
фахівця знань, умінь і навичок, що дозволяють йому здійснювати свою діяльність на рівні сучасних
вимог науки і техніки. Оскільки будь-яка діяльність є вирішення незліченної низки завдань,
професіоналізм у ній виявляється, насамперед, в умінні бачити завдання, їх формулювати, застосувати
методологію і методи спеціальних наук для постановки діагнозу і прогнозу у вирішенні завдань,
оцінювати і вибирати методи найбільш відповідні для їх вирішення. Найбільш важливим показником
якості підготовки фахівця у ВНЗ є професіоналізм у вирішенні спеціальних завдань, тобто в області
інтелектуальної діяльності і творчості (професійній евристиці) [6: 49].
Для з’ясування особливостей проявів професіоналізму вчителя, який працює в сучасному суспільстві,
цінними є дисертаційні дослідження російських науковців (В. В. Буткевич [7], Т. А. Венедиктова [8],
Н. Є. Костильова [9], І. І. Проданов [10]). Професіоналізмом, на думку В. В. Буткевича, є віддзеркалення
вимог професії в особистості й діяльності фахівця, в способах не лише формування і вирішення
професійних завдань, а й у способах аналізу результатів від знайденого рішення, самодіагностики
причин, що призвели до тих або інших результатів, здібності до саморозвитку і самокорекції
діяльності. Як стійка властивість особистості й діяльності, професіоналізм, закладається в процесі
загальної і професійної освіти (на відміну від майстерності, яка може бути накопичена в досвіді і
наслідуванні) [7: 261].
Професіоналізм, а особливо педагогічний, пов'язаний, насамперед, з високим рівнем самореалізації
індивідуальних особливостей, з індивідуальним почерком, індивідуальним стилем діяльності.
Щоб сформувати педагога професіонала, необхідно сформувати індивідуальний стиль, який є
системою індивідуально-своєрідних прийомів, що забезпечують успішне виконання вчителем його
діяльності [9: 33].
Професіоналізм педагога має свої особливості, він тісно пов’язаний з педагогічною творчістю.
Професіоналізм педагога як творчий процес, на думку Т. І. Сущенко, є особливим видом буття, що
несхожий на всі інші. Він створює дещо досконале в собі і досягає в творчості лише власної
відповідальності. Феномен професіоналізму вчителя полягає в тому, що педагог удосконалює себе,
торкаючись внутрішнього світу своїх учнів. Намагаючись сприяти розвитку тих, кого навчає, вчитель
розвивається сам як особистість. Особливістю професіоналізму педагога як творчої особистості є те, що
безліч унікальних життєвих ситуацій і проблем він розв’язує, завдячуючи своїм унікальним творчим
якостям вихователя [11: 241].
Професіоналізм педагогічної діяльності полягає в тому, що педагог володіє мистецтвом формувати в
учнів готовність до продуктивного вирішення завдань у подальшій системі засобами свого предмету
[8: 40]. Основне завдання педагога – це підвищення особистісного статусу кожної дитини в колективі;
створення реальних умов для повноцінного її самовираження, розвитку найкращих особистісних
характеристик і можливостей; затребуваність дитячої ініціативи і творчості.
Дослідження феноменології професіоналізму вчителя показує, що, з одного боку, педагогічний
професіоналізм – це соціально-педагогічне явище, що представляє складну, багатогранну і
багатоаспектну характеристику діяльності педагога, яка відповідає замовленню суспільства і націлена на
підготовку вчителя-професіонала. З іншого боку, професіоналізм учителя – це якісна характеристика, що
включає сукупність фундаментальних інтегрованих знань, узагальнених умінь і педагогічних здібностей,
його особистісних і професійно важливих якостей, культуру і майстерність учителя, готовність до
постійного самовдосконалення.
Нині потрібне системне осмислення професіоналізму педагога XXI ст., щоб об'єктивно оцінити його
місце в українському суспільстві на рубежі тисячоліть, виявити ступінь його готовності до модернізації
системи освіти. Це осмислення на основі інтеграції філософських, соціологічних і психологопедагогічних методів вивчення педагогів як специфічної соціально-професійної групи дозволить виявити
зацікавленість соціуму в підтримці і розвитку педагогічного професіоналізму як умови прориву в
майбутнє, завдяки вільній діяльності педагога-професіонала.
Ми розуміємо професіоналізм учителя як високий рівень його психолого-педагогічних і науковопредметних знань і умінь у поєднанні з відповідною культурно-етичною зовнішністю, що забезпечує на
практиці соціально затребувану підготовку підростаючого покоління до життя. Вчитель-професіонал –
це фахівець, який оволодів високим рівнем професійної діяльності, свідомо змінює і розвиває себе в
процесі праці, вносить свій індивідуальний творчий внесок до професії, стимулює в суспільстві інтерес
до результатів своєї роботи.
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Отже, аналіз наявних у педагогічній науці визначень показує, що поняття професіоналізму вчителя не
обмежується характеристиками висококваліфікованої праці; це ще й особливий світогляд людини.
Професіоналізмом є інтеграційна властивість особистості педагога, що відображає унікальний для
кожного педагога взаємозв'язок і змістове наповнення компонентів, що входять до складу даної
властивості – професійної компетентності, моральності, ініціативи і майстерності [10: 13].
Ми повністю погоджуємось із Є. А. Клімовим, який вважає необхідним розглядати професіоналізм не
лише як високий рівень знань, умінь і результатів людини в певній галузі діяльності, а і як певну
системну організацію його психіки [2]. Більш того, ми виходимо з розуміння, що професіоналізм не
зводиться до сукупності ознак, він є деякою системною властивістю особистості (системою певним
чином організованих компонентів). Професіоналізм педагога розглядається нами як система ціннісноцільових, когнітивних домінант, що виявляються в креативній модифікації творчого освітньо-виховного
середовища. Рефлексія складових професіоналізму здійснюється через діалектичну єдність онтологічної
(осмислює буття особистості педагога в динамічному соціокультурному освітньому середовищі),
гносеологічної (складова дослідження зорієнтована на рефлексію філософських, соціальних,
екологічних, психолого-педагогічних проблем професіоналізму педагога, визначення предметного поля
окреслених напрямків), аксіологічної (духовно-ціннісні аспекти особистісного виміру професіоналізму і
цілепокладання, норми, пріоритетні орієнтири та смисли особистості педагога), праксеологічної
(аналізує методичні аспекти професіоналізму як соціокультурного феномену) підсистем.
Педагогічний професіоналізм представляє собою характеристику різноманітних взаємопов’язаних
компонентів, які відображають певну освітню систему, що відповідає соціальному замовленню
суспільства. Педагогічний професіоналізм, як свідчать численні дослідження, складається з трьох блоків:
загальнокультурного; психолого-педагогічного; предметно-технологічного.
Аналіз психологічних і педагогічних досліджень дозволяє віднести до компонентів педагогічного
професіоналізму такі:
– рівень загальної культури;
– психолого-педагогічна компетентність;
– володіння змістом предмета й педагогічними технологіями;
– здібності до цілепокладання та їх досягнення;
– здібності до педагогічної рефлексії;
– здібності до здійснення інноваційної діяльності в сфері освіти.
Проте, на нашу думку, не варто забувати, що професіоналізм yчитeля включає в себе й низку його
особистісних якостей. Мopaльні аспекти спілкування вчителя з учнями мають величезне знaчeння не
лише у виховній діяльності, а й у засвоєнні навчальних пpeдмeтів. Практикою доведено, що у
фopмуванні пізнaвaльнoгo інтepecу до пpeдмeтy вaжливе знaчeння мають особистість учителя, його
поведінка, його ставлення до учнів.
Мовна майстерність учителя, вміння працювати з інформацією, які нині називаємо комунікативною
та інформаційною культурою відповідно, також є важливими складовими професіоналізму вчителя. Крім
того, професіоналізм учителя полягає не стільки в якісному викладі предметного матеріалу, скільки у
вивченні особистості учня як індивідуальності під час засвоєння ними програмного матеріалу. З огляду
на складність професійної діяльності в сучасних стресогенних умовах особливу увагу варто приділяти й
розвитку в учителя прийомів психологічного розвантаження й психологічного самозахисту.
Висновок. Усі визначені науковцями складові професіоналізму необхідно формувати в процесі
професійної підготовки майбутнього вчителя. Сформувати професіоналізм учителя можна, на думку
Т. І. Сущенко, на багатій освітній базі, вищому ступені оригінальності, самобутності творчого
самовираження в навчально-виховному процесі [11: 244]. Тому в професійній підготовці вчителя мають
переважати пошук нестандартних ситуацій, імпровізація, емоційна відкритість, гнучкість думки,
багатство доцільних виховних прийомів, допустимі ризики в способах виховного впливу.
Основним чинником досягнення професіоналізму вчителя має стати процес самовдосконалення.
Професіоналізм дозволяє педагогові, досягнувши стану свідомості, почати рух до стану усвідомленості,
тобто до накопичення конкретних знань і збагнення суті професії, а у фіналі зробити перехід у стан
умілості, здійсненності того, що осмислено й усвідомлено. Професіоналізм учителя не може бути раз і
назавжди досягнутою висотою. Він виявляється кожного разу в конкретному місці і часі, в процесі
спілкування, будучи міжособистісною властивістю, тому підлягає неперервному становленню.
Професіоналом можна стати лише в тій справі, яка сприяє розкриттю індивідуального життєвого сенсу.
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Пижук Ю. М. Понятие профессионализма учителя в психологической и педагогической
литературе.
В статье проанализированы имеющиеся психологические и педагогические исследования проблемы
профессионализма. Определены возможные пути формирования основ профессионализма будущего
учителя в процессе его профессиональной подготовки. Выявлены и проанализированы компоненты
педагогического профессионализма. Обосновано, что в профессиональной подготовке учителя должны
преобладать поиск нестандартных ситуаций, импровизация, эмоциональная открытость, гибкость
мысли, богатство воспитательных приемов, допустимый риск воспитательного влияния.

Pyzhuk J. M. The Concept of Teachers' Professionalism in the Pedagogical and Psychological Literature.
The article analyzes the present psychological and pedagogical researches dealing with the problems of
professionalism. The possible ways of forming the future teacher's professionalism bases in the process of
professional preparation are determined. The components of pedagogical professionalism are revealed and
analyzed. It is grounded that the teacher's professional preparation should contain the search of non-standard
situations, improvisation, emotional openess, mind flexibility richness of educational methods, admissible risk of
the educational influence.
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ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ШКІЛ НА ТЕРЕНАХ
КОЛИШНЬОЇ НІМЕЦЬКОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
У статті аналізуються особливості освіти в новостворених євангельських школах на території нових
федеральних земель Німеччини (колишньої НДР). Подається порівняльна характеристика державних та
євангельських навчальних закладів, визначається роль та місце євангельських шкіл у системі освіти
Федеральних земель Саксонія, Саксонія-Ангальт та Тюрингія. На конкретних прикладах розкривається
специфіка навчально-виховного процесу у євангельських школах, окреслюються сучасні форми і методи
здійснення релігійної освіти, пошуки шляхів удосконалення відносин євангельських шкіл із державними
школами і громадськістю.
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку система релігійної освіти в Україні знаходиться в
процесі становлення. Дискусії навколо інкорпорування релігійного компоненту в державні навчальні заклади
поки що не дали відчутних практичних результатів. Теоретичні напрацювання поки що не знаходять свого
належного практичного застосування в суспільстві. Знову ставиться питання про доцільність співпраці
релігійної і державної освіти та пошук відповідного компромісу. Тому важливо звертатися до досвіду
європейських країн у галузі становлення, розвитку та утвердження релігійного чинника в навчально-виховному
процесі. Наша країна потребує досконалого механізму введення релігійного компоненту до шкільної освіти.
Проте розробка концепції інтеграції релігійної і світської шкіл зустрічається з певними труднощами. Релігійна
освіта є одним із чинників формування суспільної моралі. Особливого значення сьогодні набуває питання
формування високоморальної особистості, яке можливе лише за умови комплексних підходів та поєднання
теоретичних положень із конкретною практичною діяльністю. Східна Німеччина (пост-НДР) може стати в
цьому аспекті прикладом для нашої держави, яка ще не знайшла належного шляху в реалізації релігійної освіти
через загальноосвітні заклади.
Аналіз останніх досліджень та публікацій вказує на те, що як у вітчизняній, так і в зарубіжній педагогіці
спостерігається значний інтерес до інтеграції релігійного компоненту в систему освіти, підкреслюється його
результативність у навчально-виховному процесі та формуванні цілісної особистості учнів. Релігійну освіту
Німеччини досліджували О. Джуринський, З. Малькова, І. Ковровський, О. Орлова. Питання релігійної
педагогіки аналізували Р. Лахманн (R. Lachmann), Б. Шредер (B. Schröder); розробкою релігійної дидактики у
Східних федеральних землях займалися Міхаель Домсген (Michael Domsgen), Фрідріх Швайцер
( Friedrich Schweitzer); імпіричні дослідження на базі Нюрберзького університету проводили Клавдія Штандфест
(Claudia Standfest), Олаф Кьоллер (Olaf Köller) та Аннет Шойнпфлуг (Annette Scheunpflug).
Виклад основного матеріалу. Минуло більше як двадцять років з часу возз'єднання Німеччини в єдину
державу. На території колишньої НДР, незважаючи на комуністичне минуле, з’явилася низка освітніх закладів,
які формувалися під впливом Євангельської церкви Федеральної землі Саксонія, Євангельської церкви Ангальт
та Євангелічно-Лютеранської Церкви Тюрингії. Відійшла в історію актуальна ще 10 років тому постановка
питання про те, чи потрібні на території пост-НДР взагалі євангельські школи, бо вони утвердилися, пройшовши
складний період становлення, випробування, і в результаті належним чином себе зарекомендували. Доказом
цього є очевидні факти: з 1989 по 2006 рр. в атеїстичній частині Німеччини було створено 33 загальноосвітні
євангельські школи, серед них 24 початкові, 2 середні і 7 гімназій, де навчається 5100 школярів [1: 9].
Проте ландшафт євангельських шкіл неодноманітний: найбільше таких учбових закладів у Саксонії, а найменше
(лише 3) в Саксонії-Ангальт. Різниться він не тільки кількістю учбових закладів, але і їх засновниками,
профілюванням, економічним чинником та фінансовим станом.
Аналізуючи історію успішного розвитку євангельських шкіл, потрібно згадати, що навіть невеличкі початкові
школи боролися за те, щоб пройти офіційний процес реєстрації, виживання і бути прийнятими громадськістю.
Проте, загалом, сам процес заснування і становлення завершувався ненав’язливими прийомами і
ненасильницькими методами. Кожна окремо взята школа розробила власний план розвитку і чітко дотримувалася
його виконання. Досвід показав, що євангельські школи не повинні боятися ані конкуренції з державними
школами, ані створеної штучної прірви, намагаючись довести, ніби вони ставлять діаметрально протилежні цілі в
навчально-виховному процесі підростаючого покоління. Звісно, кваліфіковані кадри та матеріальна база
навчального закладу – це основні складові запоруки успіху. Але хороша та школа, яка хоче залишатися на
високому рівні, яка постійно розвивається та вдосконалюється [2: 90].
Основи євангельської системи освіти були закладені першими реформаторами – Мартіном Лютером та
Філіпом Меланхтоном, які прагнули обновити церкву та створити нову християнську систему освіти. Мартін Лютер
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особисто розробив модель школи в одній із церковних громад Саксонії в Лейснінгу, яка практично була впроваджена
в 1523 році і довела, що управління в освіті може бути не тільки індивідуальним, а й кооперативним.
Мотиви створення перших євангельських шкіл на території колишньої НДР були неоднозначними. Тут
перепліталися місіонерські, дияконські та освітні інтереси. По мірі зростання напливу учнів, стрімко
збільшувалася загальна кількість євангельських шкіл у всіх нових федеральних землях, особливо в Саксонії.
Час довів, що ці школи у конструктивному плані є євангельськими. Вони здійснюють освіту в умовах свободи,
плюралізму і суспільної довіри. На сьогоднішній день це вже не тільки загальноосвітні середні навчальні
заклади, а й ціла низка професійно-технічних та спеціальних інституцій. Таким чином, окрім вищезгаданих
33 загальноосвітніх учбових закладів, на теренах пост-НДР у 2009-2010 навчальних роках нараховувалося вже
понад 40 спеціальних коледжів, професійно-технічних училищ та навчальних центрів, що проводять підготовку
кадрів соціального сектору та молодшого медичного персоналу.
Євангельські школи зробили життєво важливий внесок у розвиток освіти, хоча ще й на сьогодні середня
ланка (5-9 класи) піддається критиці з боку світської школи, в той час як інтерес до професійно-технічних та
спеціальноосвітніх закладів постійно зростає. Тому як церква, так і громадськість зацікавлені у підвищенні
кваліфікації викладачів у закладах такого типу. Для підтримання відповідної репутації і позитивних відгуків
євангельські освітні заклади надають об’єктивну інформацію про свої педагогічні та теологічні засади, а також
про порядок та спосіб їх втілення на практиці.
Аналізуючи шкільну політику євангельських шкіл на території колишньої НДР, необхідно враховувати
історичний чинник: євангельські гімназії мають тут свою історію і досвід. До їх числа можна віднести
магдебурзьку школу, що діяла при центральному соборі міста, Ратушну гімназію Ерфурта і королівський
освітницько-виховний заклад Дройсіга. Тут протягом століть нагромаджувалися богословські і педагогічні
традиції, навчальні заклади впевнено утверджувались у суспільстві. Школи такого типу з особливою повагою
ставляться до своєї власної історії, яка впродовж століть характеризувалась богословськими диспутами з
громадськістю.
Вже сама назва "екуменічна гімназія при Магдебурзькому соборі" визначає цілі навчання, що базуються на
біблійних традиціях і духовних переконаннях. Ці принципи освіти і виховання втілюються на практиці,
виражаючи екуменічну відкритість та розкриваючи християнський світогляд. Важливими компонентами
профілю цієї гімназії є соціологія, яка сьогодні особливо потрібна дітям і молоді, та християнське релігійне
виховання, яке є обов'язковим навчальним предметом у шкільній програмі. Цікаво, що саме екуменічні уроки
релігії в Магдебурзькій гімназії при Центральному соборі (Domgymnasium) мають на меті інтегрувати різні
конфесії та віросповідання. У зовнішньому вимірі на практиці в позаурочний час – це толерантне ставлення до
інших, у внутрішньому – це час і місце для глибоких роздумів про духовність і власне місцезнаходження і
положення в духовному світі. Важливою складовою концепції цього освітнього закладу є формування у
школярів цілісної системи цінностей, в основі якої лежить виважене наукове світорозуміння та біблійні традиції
християнства. З цих положень випливають педагогічні цілі і заходи закладу. Діюча концепція школи
розглядається як безперервний процес розвитку богословського та етичного компонентів, які доповнюють один
одного, при цьому гімназія постійно перебуває в творчих пошуках удосконаленої концепції.
У той час як екуменічна гімназія при Центральному соборі в м. Магдебурзі була заснована в 1991 році
групою переконаних етнузіастів-християн, Ратушна гімназія Ерфурта була відкрита в 1992 році за ініціативою
декількох церков м. Ерфурта, які взяли на себе відповідальність за її фінансування. В історичному плані Ратушна
гімназія Ерфурта була заснована в 1561 році і до 1820 вела свою діяльність у монастирі Св. Августина. Сьогодні
Ратушна гімназія Ерфурта втілює в життя християнсько-гуманістичні принципи. Учні проявляють любов до
Бога і до ближнього, що й є основою виховання та навчання в цьому євангельському учбовому закладі.
Навчальний тиждень розпочинається з загальної молитви, співу, музики та біблійної чи життєвої історії, над
якою учні роздумують упродовж цілого тижня. У святкові дні тут проводяться богослужіння. Специфіка гімназії
полягає у проходженні учнями соціально-дияконської практики. Особлива увага акцентується на розвитку
особистості та турботливому ставленні до кожного індивіда зокрема. Для того, щоб запроваджувати у життя
християнські та гуманістичні освітні ідеали, важлива роль приділяється вивченню давньогрецької та латинської
мов. Богослужіння і святкові церковні служби проходять у суміжній із гімназією церкві, яка призначена не
тільки для пасторів та вчителів релігії, а й для всіх учителів та учнів цього навчального закладу. Очікується, що
всі школярі братимуть участь у службах Божих та в молитовному зібранні, яке відбувається щопонеділка вранці
перед навчанням.
Ще відкритішою постає християнська концепція євангельської школи в м. Єна, Тюрингія. У її Статуті чітко
вказано, що кількість школярів із світським світоглядом (які не належать до жодної християнської конфесії) не
повинна перевищувати 30 відсотків від загальної кількості учнів, і що релігійно-виховний процес здійснюється тут
не за конфесійним принципом, а кооперативно (тобто плануються певні фази навчання, коли учні діляться на групи
і урок релігії проводиться згідно конфесійної приналежності – євангельської чи католицької; і є такі фази, коли урок
релігії проводиться спільно, тобто він не євангельський чи католицький, а загальнохристиянський чи екуменічний).
Починаючи з 10 класу, релігійне навчання здійснюється окремо для католиків і для євангелістів, тому що
представникам кожної окремо взятої конфесії доведеться складати випускний екзамен (Zentralabitur) чи то з
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євангельської релігії, чи то з католицької. Крім того, в Єнській гімназії проводиться один раз на тиждень церковна
служба, участь в якій є добровільною, однак учні проявляють високу активність і зацікавленість у її підготовці та
проведенні. Під час великої перерви у школі створені умови для "перебування в тиші", співу чи молитви разом із
іншими учнями та соціальними працівниками. Крім того, кожен понеділок у класах починається з благословення і
настанови. Школа тісно співпрацює з євангельськими і католицькими громадами. Початок і кінець навчального
року ознаменований святковим богослужінням. Особливе місце у школі займає предмет "Глобальні питання", де
учні поглиблено вивчають актуальні соціальні проблеми, пропонуючи власні шляхи вирішення. А це, у свою чергу,
зміцнює їхні індивідуальні сильні сторони. У 9 класі учні проходять ознайомлювальну соціальну практику.
Конфесійна співпраця у Єнській гімназії при здійсненні релігійної освіти служить як чинник, що утверджує
особистісні віропереконання, а також сприяє відкритості по відношенню до інших конфесій та релігій.
Богословські обґрунтування початкових євангельських шкіл, порівняно з середньою школою, несуть меншу
вагомість. Так можна послатися на початкову євангельську школу містечка Ашерслебен, яка в основу змісту
навчання та виховання кладе біблійний образ людини, в результаті чого виховується відповідальність за власні
вчинки, повага до інших, розвивається почуття гідності і досягається об'єктивна, педагогічно обґрунтована
самооцінка учнів. Як і у всіх інших євангельських школах, урок релігії тут обов'язковий. Підтримується зв'язок із
християнським дошкільним закладом. Шкільне життя має певну структурну сторону – школярі задіяні у
підготовці та проведенні святкових богослужінь, молитовних днів і ранкових духовних роздумів. Увага
зосереджується на антропологічному аспекті, який, у свою чергу, призводить до змін у педагогічно-виховному
аспекті, який далі задає тон багатьом складовим початкової школи.
Цікавим є не тільки проект заснування та розробки програм навчально-виховного процесу у початковій
євангельській школі при общині та дитячому центрі церкви Св. Мартіна містечка Бернбурга, але й той факт, що
тут під одним дахом в Об’єднаному Дитячому Центрі діють вищезгадана початкова школа, притулок і
християнський центр денного догляду за дітьми. Бернбурзька початкова школа діє на основі концепції
християнської спільноти, в якій інтегруються органи управління школи, залучаючи батьків, дітей, вчителів,
вихователів, а також друзів та родичів учнів. Проводяться щоденні або щотижневі ранкові молитви та шкільні
церковні служби, а також тематичні молитви-роздуми. Спостерігається широкий спектр духовного життя
громади та школи. Провідна ідея полягає в тому, що тут успішно практикується свобода совісті і толерантність
до інакомислячих. Адміністрація школи, вчителі та учні постійно звіряють, чи не розходяться на практиці їхня
поведінка й академічні цілі з людською гідністю, милістю та благодійністю.
Розглянувши низку прикладів навчальних закладів євангельського спрямування, ми приходимо до висновку
про те, що всі вони мають однакові або схожі теологічні рівні обґрунтування, але по-різному їх аргументують і
впроваджують на практиці. Незалежно від назви – чи то протестантська, християнська чи екуменічна школа – її
стандарти виражаються у концепції. Релігійна освіта є обов'язковою для всіх перерахованих шкіл, але по-різному
розглядається здобуття духовного досвіду та співпраця з іншими місцевими громадами.
Євангельські школи вважають себе просвітницькими закладами, що відстоюють реформаторсько-педагогічні
переконання. Будучи відкритими перед громадськістю, міцно вкоріненими у реформаторько-педагогічні
традиції, вони доносять набутий досвід минулих поколінь сучасній молоді. Насправді між концепціями таких
шкіл майже ніколи не виникає тертя, суперечок чи непорозумінь.
За методами навчання приватні євангельські школи в нових федеральних землях Німеччини можна умовно
розділити на дві групи. До першої (найчисельнішої) належать прихильники так званої Єнської школи, заснованої
педагогом-реформатором Петером Петерсеном (Peter Petersen), який розробив основні форми навчання і
виховання, праці, проведення урочистостей, ведення обговорень, а також запропонував ігрові елементи, які
знайшли своє теоретичне і практичне відображення у навчально-виховній програмі євангельської середньої
школи м. Єна. Його вчення розвинули і удосконалили молоді педагоги-реформатори, доповнивши такими
ключовими поняттями, як практично-орієнтоване навчання, диференціація навчання, проектна методика та
ситуативне навчання життєвому досвіду. Мета всіх євангельських шкіл, що працюють за цим ученням, полягає у
тому, щоб вихованці в кінцевому результаті досягли повної незалежності шляхом щоденної самостійної
практичної діяльності.
Інший напрямок пов’язують із педагогічними здобутками Марії Монтессорі. Тут основні прийоми
зосереджені на створенні сприятливих умов для вільної творчої праці, яка асоціюється з цілісним і практичним
підходом до навчання. Прихильники цього педагогічного напрямку не зовсім погоджуються з класичним
постулатом Песталоцці про те, що сили серця, розуму і руки мають властивість до саморозвитку.
Євангельські навчальні заклади під поняттям "школа" розуміють таку інституцію, в якій урок зорієнтований на
зміст і значення. Причому це стосується не тільки уроку релігії, але й усіх навчальних дисциплін, а концепція
викладання тісно переплітається із засвоєнням учнями таких понять як "демократія" та "фундаментальні цінності",
де справедливість, відкритість та довіра виступають на рівноправних засадах [3: 131].
Початкова школа особливу увагу звертає на позакласну та позашкільну діяльність, що є не менш важливою,
оскільки навчально-виховний процес в усіх євангельських школах триває повний день. Гра на музичних
інструментах, театральні гуртки, креативний дизайн, танці, дитяча бібліотека, гуртки гімнастики, жонглювання
та балансу, комп'ютерні курси, тренування пам’яті та "юні детективи" – ось далеко не повний перелік, який
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свідчить про те, що, з одного боку, євангельські школи спрямовані на розвиток самостійності та індивідуального
потенціалу особливостей кожної окремо взятої дитини. З іншого боку, вони мають досить високі вимоги в
академічному плані – їх продуктивність та успішність стоїть на гімназійному рівні. Аналізуючи навчальну
концепцію євангельських гімназій, необхідно зазначити високий інтелектуальний стандарт, який представлений
клубом "Римська школа", що створений на базі Християнської школи Дройсіга. Це свого роду організація, яка
постійно дбає про модернізацію уроків, самостійну і творчу роботу учнів та високий інтелектуальний
показник у навчанні.
Не менш результативним є профільне навчання в Магдебурзькій гімназії при Центральному соборі
(Domgymnasium), де обов'язковим є вивчення трьох іноземних мов, поглиблення знань у галузі мистецтва і вміння
грати хоча б на одному музичному інструменті, здобуття основ екологічної освіти, різноманітність гуртків,
міжнародне співробітництво і партнерство, статус "Європейської школи", що є складовими, які готують школярів
ще із шкільної парти до здобуття вищої освіти і освоєння наукової праці. У контекст змісту освіти закладено основи
моральних цінностей, які на практиці відображають результат демократичної поведінки.
Особливістю Християнської гімназії в м. Єна є викладання латинської мови вже в п’ятому класі, про
доцільність якої йде немало суперечок. Звичайно, Йенська Християнська гімназія стоїть на такому ж високому
науково-педагогічному рівні, як і обидві вищезгадані гімназії, зосереджуючи увагу на соціальних і глобальних
чинниках, інтеграції у суспільство та освіту людей із фізичними вадами. Виховний процес побудований на
"створенні команди". У Християнській гімназії в м. Єна робиться спроба через введення професійного навчання
формувати у школярів соціальну компетенцію. Через ігрову методику та участь у проектах втілюється на
практиці профілактика наркоманії, попередження насильства та екстремізму, розвиваються комунікативні
здібності та любов до музики і театру, закладаються основи знань та вмінь у галузі економії природних ресурсів
та енергозбереження.
Порівняльні дослідження, проведені Університетом Ерланген-Нюрнберг (Erlangen-Nürnberg), свідчать про
високу продуктивність і успішність євангельських шкіл. Дослідження включало наступні аспекти: чи існує
різниця між учнями євангельських та громадських шкіл щодо їх соціального підґрунтя та сімейного
походження; чи мають місце відмінності в розумінні прочитаного учнями обох типів шкіл; чи існує розбіжність
в успішності та плідності засвоєння навчальної програми з математики; який спільний чинник і відмінність у
мотивації та соціальній сфері учнів обох типів шкіл; чи існують певні переваги в пануючій шкільній атмосфері;
чи досягають євангельські школи особливих успіхів у конфесійному плані [4: 23].
Основні результати аналізу свідчать про те, що відсоток приватних євангельських і католицьких шкіл у
системі освіти Східної Німеччини вищий, ніж очікувалося. Він становить у середньому близько 4,1 % від
загальної кількості навчальних закладів, у той час як відсоток євангельських шкіл у загальнонаціональній
системі освіти становить приблизно 2,2 %. У загальній кількості 140 000 учнів у Німеччині навчається у
євангельських школах [4: 24]. Така кількість свідчить про істотний внесок у загальнонаціональну систему освіти,
що, на думку дослідників, часто недооцінюється громадськістю.
Наприклад, показник євангельських і католицьких шкіл (гімназій та професійно-технічних училищ) у
Північній Рейн-Вестфалії складає від 12 % до 15 % [4: 24]. При цьому варто згадати ще один чинник, що впливає
на якість євангельських шкіл, який, правда, не дуже яскраво виражений, – це соціальна селективність. Учні, що
навчаються у цих типах шкіл, виховуються у сім’ях, де самі батьки мають вищу освіту [1: 11]. Це ж саме можна
стверджувати про когнітивні фактори. В емпіричному дослідженні ця перевага була врахована для
об’єктивнішого порівняння обох систем.
Євангельські школи досить неоднозначні, якщо говорити про частку учнів із числа іммігрантів (переважна їх
кількість походить з євангельських родин) та мовну гетерогенність. Чітко виділяється релігійна приналежність
учнів: дослідження показало, що 61 % підлітків і молоді, які навчаються в цих учбових закладах, мають
євангельські переконання [4: 25]. Проте цей показник не стоїть на заваді інтеграції представників інших меншин.
Шкільна атмосфера в євангельських школах є приємнішою, а стосунки між учнями – душевнішими, ніж у
державних освітніх закладах [4: 23]. Це стосується в однаковій мірі всіх ланок середньої школи, але показник
особливо відрізняється в середній ланці зі значною перевагою на користь євангельських закладів. Стосунки
"вчитель-учень" в обох типах навчальних закладів були оцінені в переважній більшості як позитивні. А от
загальне задоволення школою вище в євангельських школах, ніж у державних. В євангельських школах урок
релігії проходить, звичайно, на вищому рівні, ніж у державних. Значно помітнішим, порівняно із навчанням
однолітків у державних школах, є здобуття та значення релігійного досвіду. Очевидно, що створенню загального
позитивного клімату сприяє досвід, який ґрунтується на релігійних переживаннях та переконаннях молоді, а
пізніше виливається в індивідуальну віру і в кожен конкретний аспект життя. Учні з євангельських шкіл, як
підтвердило дослідження, мають високий показник готовності щодо дотримання релігійних свят,
конформування та вінчання в церкві. Порівняння показало, що схильність молодих людей із євангельських шкіл
до активної діяльності в церковній громаді значно вища, ніж у молоді з державних загальноосвітніх закладів.
Цей ефект досягається належним чином у родинах з євангельськими переконаннями та високими духовними
цінностями. Частка молоді, що не ототожнює себе з якоюсь певною конфесією, як у західних, так і в східних
федеративних землях значно вища. Дослідження показало, що на території колишньої НДР цей показник сягає
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44 % [4: 28]. Проте євангельські школи у східних федеральних землях, порівняно із західними, більше
гетерогенні по відношенню до релігійності учнів.
Здобуття учнями навичок читання успішніше в євангельських початкових школах, ніж у державних. Тут
навчальні програми і засвоєння матеріалу викладаються на третину навчального року вперед. У середній
загальноосвітній ланці та в гімназіях різниці в компетенції читання майже не виявлено. Хоча можна зазначити, що
показник по гімназії в Дройсігу та Йені значною мірою перевищив показник якості розуміння прочитаного, ніж
середньостатистичний показник по державних гімназіях та гімназіях, де навчаються за конфесійним принципом. З
математики початкова та середня ланки євангельських шкіл, знову ж таки, дають кращі показники, ніж у державних
закладах. У гімназіях цей показник у загальному трохи нижчий, проте це не стосується гімназій Дроусіга та Єни.
Євангельські школи успішніше, ніж державні, здійснюють базову освіту серед так званих "важких соціальних груп",
особливо серед учнівської молоді із сімей іммігрантів. Відсоток здобуття компетенції з математики та читання серед
учнів, що належать до груп ризику, тут значно вищий, ніж у державних школах. Те ж саме можна сказати про
соціальну сферу та релігійний досвід, який сприяє встановленню теплого клімату в класі, навіть для тих школярів, які
колись отримали неприємне враження від школи.
Показник мотивації навчання практично однаковий як у державних, так і в євангельських школах. Правда,
серед учнів євангельських шкіл спостерігається тенденція до вищої вербальної самооцінки [5: 61]. Учні
євангельських шкіл охочіше йдуть на навчання і отримують більше задоволення від шкільного життя, ніж учні в
державних навчальних закладах. На запитання: "З якою метою батьки обирають для своїх дітей саме
євангельську школу?" переважна більшість респондентів відповідає : "Щоб отримати добре виховання і здобути
високі показники у навчанні". Зокрема, як показало дослідження, випускники євангельських шкіл краще
підготовлені до самостійного життя і чіткіше окреслюють ціль майбутнього [6: 19].
Шкільна реформа загальноосвітніх державних шкіл послужила імпульсом для євангельських
середньоосвітніх закладів. Дискусії щодо підвищення якості навчання в державній системі освіти стали
каталізатором для євангельських шкіл. Сьогодні по всій Німеччині все частіше обговорюють, як саме покращити
втілення в життя та виконання шкільних програм, що послужить важливим інструментом для підвищення якості
шкільної освіти. Питання про те, хто і як має здійснювати цю процедуру, так і не вирішене і абсолютно
незрозуміле: чи кожна школа свідомо візьме під посилений індивідуальний контроль виконання програм, чи
контроль буде здійснюватися представниками та інспекторами державного управління [7: 13]. Насправді, школа
у Східній Німеччині ставить перед собою нові завдання у галузі релігійної освіти – це якість навчання, яка
досягається професійною компетентністю викладацького персоналу, вихід із самоствореної ізоляції та подальше
утвердження у свободі та плюралізмі. Адже майже половина школярів у державних школах, що відвідує урок
релігії, не ототожнює себе з якоюсь конкретною релігією і тільки в школі отримує перше позитивне враження
про християнство. Тому сьогодні в новоутворених федеральних землях говорять про розквіт релігійної
педагогіки, що припадає на 2007-2010 рр. Цьому посприяли університети Дрездена і Лейпціга та Вища Фахова
Школа Моріцбурга. Гельмут Ханіш (Helmut Hanisch) упродовж 2004-2009 років досліджував відвідування
уроків релігії в загальноосвітніх школах східної Німеччини. Отримані дані свідчать про досить стабільні
показники, які станом на 2008-2009 навчальний рік у початковій школі перевищують 27 % від загальної
кількості учнів, у середній школі становлять 21 %, а в гімназіях сягають 32 % [8: 300]. Окрім цього, тенденцію
зростання інтересу до предмету зумовили такі чинники, як висока підготовка педагогічних кадрів та
розробленість навчальних програм з предмету. Станом на квітень 2010 тільки в Саксонії нараховувалося
27 початкових євангельських шкіл, 13 середніх шкіл та 6 гімназій. Ці навчально-виховні заклади стали
орієнтирами в місцевому освітньому просторі [9: 2].
Висновки. Проаналізувавши концепції, зміст та завдання приватних євангельських шкіл у Східній
Німеччині, ми приходимо до висновку, що ініціює та здійснює релігійну освіту в державних школах держава і
церква. Усі євангельські школи були засновані релігійними організаціями або Церквою. У кожній Федеральній
землі ведеться чітка підзвітність про цілі і результати навчання перед відповідними державними органами.
Церква бере на себе відповідальність за зміст релігійного навчання. Навчальні програми відповідно
підпорядковуються навчальним цілям, практичне значення яких, окрім багатьох інших функцій, полягає у тому,
що на їх основі будуються навчальні матеріали, які використовуються у навчанні.
Урок релігії – це навчальний предмет, який тематично знайомить з релігійним аспектом діяльності і
призначений як для віруючих, так і для невіруючих школярів. Віруючі мають змогу зміцнити свою віру,
невіруючі, в свою чергу, через вивчення основних релігійних традицій розширюють свій світогляд.
Учні повинні навчитися сприймати та інтерпретувати релігійний аспект реальності і осмислено діяти в цій
реальності. Це передбачає отримання знань про релігію, розбудову духовної компетенції, життя в спільноті і зі
спільнотою, а також відповідальність за свої дії перед суспільством.
Ґрунтуючись на розумінні релігії та віри, релігійне навчання в євангельських навчальних закладах покликане
формувати в учнів почуття відповідальності за свої думки і вчинки перед церквою та суспільством. Урок релігії має
спонукати школярів до розмірковування про Бога, тлумачення світу, сенсу і цінності життя, норм поведінки, і
таким чином, прийти до відповіді, в основі якої лежить одкровення і віра. Релігійне виховання надає належну
теоретичну та практичну базу для прийняття особистого рішення при зіткненні з іншими конфесіями, релігіями,
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віросповіданнями, світоглядами та ідеологіями, а також сприяє взаєморозумінню і терпимості по відношенню до
інших і є мотивацією учнів щодо ведення релігійного життя.
Релігійне виховання здійснюється протягом усього життя, і школа відіграє важливу роль у закладанні
наріжного каменя, який ляже в основу формування світогляду та переконань зрілої компетентної
особистості.
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Ревинкель О. А. Особенности образовательной деятельности евангельских школ на территории
бывшей Германской Демократической Республики.
В статье анализируются особенности образования в новосозданных евангельских школах на
территории новых федеральных земель Германии (бывшей ГДР).Проводится сравнительная
характеристика государственных и евангельских учебных заведений, определяются роль и место
евангельских школ в системе образования федеральных земель Саксония, Саксония-Ангальт и Тюрингия.
На конкретных примерах раскрывается специфика учебно-воспитательного процесса в евангельских
школах, определяются современные формы и методы осуществления религиозного образования, поиски
путей усовершенствования отношений с государственными школами и общественностью.
Revinkel O. О. The Education Peculiarities in the Evangelical Schools on the Territory of Former German
Republic.
The article deals with the peculiarities of recently organized evangelical schools on the new federal lands of
Germany (former GDR). A comparative characteristics of state and evangelical educational establishments is
given. The role and place of evangelical schools are defined in the educational systems of the federal lands
Saxony, Saxony-Anhalt and Turingen. On the definite examples of several evangelical schools the specifics of the
educational process and outlines of the modern forms and methods of religious education in seeking ways of
improvement of general climate in the classroom and creating relationships with public schools and the
community are determined.
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ЗАСОБИ ІРОНІЇ У ПОВІСТІ ДЖ. ДЖЕРОМА "THREE MEN IN A BOAT" ЮРІЯ ЛІСНЯКА ТА
РОДИСЛАВА ДОЦЕНКА
Стаття присвячена проблемі лінгвістичної природи іронії, а саме мовних засобів реалізації різних типів
іронії в художньому тексті. За основу дослідження взято повість Дж. Джерома "Three Men in a Boat"
та її український переклад. Усі виявлені у творі випадки актуалізації іронії проаналізовано та поділено
на групи, залежно від того, якими засобами вона була виражена.
У сучасній лінгвістиці іронія розглядається як стилетворча риса тексту, яка може бути реалізована на
різних мовних рівнях, від одиничного слова, висловлювання до цілісного мінітексту в обов’язковому
контекстуальному оточенні. Велике значення контексту для декодування іронії зумовлює її
інтелектуалізм і, як наслідок, зростання її ваги у сучасному мистецтві, розширення засобів і механізмів її
реалізації у художніх текстах. Іронія, зводячи два плани в парадоксальній суперечності, представляє речі
в незвичному, новому ракурсі, створює ефект відчуження, підвищує інтерес комунікантів до предмета
іронічної оцінки, визначає ціннісну орієнтацію, сприяючи перетворенню протиріччя на творчий пошук
ідеалу. У цьому контексті значної ваги й актуальності набуває аналіз мовних засобів іронічності в
англійській художній прозі.
Актуальність дослідження зумовлюється потребою лінгвістичного вивчення мовних засобів
реалізації різних типів іронії в художньому тексті.
Метою статті є виявлення мовних засобів реалізації іронії в повісті Дж. Джерома "Three Men in a
Boat" та їх відповідників у перекладі твору, здійсненому Ю. Лісняком та Р. Доценком.
Питання про статус іронії як одного із засобів комічного у літературі, її лінгвістична природа,
механіка утворення до теперішнього часу є одними із найбільш складних і нерозроблених, хоча перше
визначення іронії дав ще Арістотель: це такий вид смішного, коли ми говоримо інакше, ніж відчуваємо
[1: 83]. Це пояснюється тим, що іронія розглядається не лише як засіб чи спосіб, а й як один із
компонентів естетичної категорії комічного – саме так її визначає Арістотель. Так, іронія може бути
реалізована у різних мовних відрізках – на рівні слова і словосполучення (мікроконтекст), фрагмента
тексту (макроконтекст) та цілого твору (мегаконтекст), поступово перетворюючись із виразового засобу
мови на широку загальносеміотичну й естететичну категорію [2].
Зараз прийнято розрізняти два типи іронії: іронію як стилістичний прийом та іронію як категорію
тексту. У роботах дослідників вони називаються по-різному: явна і прихована [3: 16], ситуативна і
асоціативна [4], контекстуальна і текстоутворююча іронія [5]. У багатьох дослідженнях зі стилістики
утвердилось трактування іронії як стилістичного прийому, заснованого на протиставленні прямих та
переносних значень слова, тобто на антифразисних відношеннях. Так, за визначенням І. Р. Гальперіна,
іронія – це стилістичний прийом, заснований на одночасній реалізації двох логічних значень –
словникового і контекстуального, але обидва ці значення стоять в опозиції один до одного [6: 146-148].
Однак багато дослідників вважають, що іронію не можна обмежувати антифразисними відношеннями,
що необхідне дослідження більш складних її форм [7: 10]. Із найбільш цікавих робіт українських
дослідників варто виділити працю Р. Семківа "Іронічна структура". На його думку, у багатьох випадках
іронія – це більш, ніж просто "прихована усмішка", тобто іронічне висловлювання, яке спрямовується на
формулювання оцінних висновків або створення комічних ситуацій і загалом виходить поза вузькі межі
одиночного тропу [8: 122]. Іронія постає для нас, передусім, як спосіб інакомовлення, а отже – як право
інакомислення, як право самої можливості сумніву і свободи думки [8: 5]. Серед зарубіжних дослідників
особливої уваги заслуговує праця Д. Мюкке "The Compass of Irony". У ній автор дає найбільш повну та
детальну класифікацію способів утворення та видів іронії, виділяючи три ступені та чотири форми іронії
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(grades and modes) [9]. Усебічно досліджуючи вербальну іронію у своїх працях, С. І. Походня визначила
лексичні, синтаксичні і текстові засоби реалізації іронії [4].
Аналіз іронічних текстів з різними типами оповіді свідчить про те, що авторська позиція виявляється
за допомогою тих самих засобів, але значення їх у різних текстах нерівноцінне. У текстах, написаних від
3-ої особи, домінуючим засобом вираження іронічної позиції є персонажне мовлення та художні деталі в
авторських коментарях. У текстах, написаних від 1-ої особи, як у творі Дж. Джерома, домінуючим
засобом вираження іронічної позиції автора є авторське мовлення. Характерною ознакою стилю повісті
Дж. Джерома "Three Men in a Boat" є невелика кількість засобів, що прямо виражають негативну оцінку.
Визначальною рисою стилю Дж. Джерома є імпліцитна передача негативної оцінки, насмішки,
засудження героя, певного явища.
Проаналізувавши повість Дж. Джерома "Three Men in a Boat" та його український переклад, ми
виявили всі випадки реалізації іронії та поділили їх на групи залежно від того, якими засобами вона
виражена.
До першої групи належать випадки, коли ситуативна іронія актуалізується методом поєднання засобів
лексичного та синтаксичного мовного рівнів. Це прояв однієї з важливих особливостей явища іронії,
адже для створення іронічного ефекту лексичні одиниці повинні вливатися у синтаксичні структури
певного типу. Наприклад, уже на початку твору, коли головний герой згадує свій похід до Британського
музею, відчувається тонка іронія у розповіді автора:
I felt rather hurt about this at first; it seemed somehow to be a sort of slight. Why hadn’t I got housemaid’s
knee? Why this invidious reservation? After a while, however, less grasping feelings prevailed. I reflected that I
had every other known malady in the pharmacology, and I grew less selfish, and determined to do without
housemaid’s knee. [11: 10-11] – Спершу я навіть образився, бо відчув у цьому якусь зневагу. Чому мені не
дісталося раку сажотрусів? За віщо така дискримінація? Але трохи перегодя в мені взяли гору
скромніші почуття. Я подумав, що в мене є всі інші хвороби, відомі медицині, і вирішив, що негарно бути
таким жадюгою. Обійдусь і без того раку сажотрусів [11: 16].
Тут ситуативна іронія реалізується у межах макроконтексту, завдяки чому негайно усвідомлюється
читачем. Для актуалізації іронії використовуються засоби як лексичного (слово, словосполучення), так і
синтаксичного рівнів. Використання таких лексичних одиниць, як hurt (образився) та a sort of slight
(зневага), а також риторичних питань Why hadn’t I got housemaid’s knee? (Чому мені не дісталося раку
сажотрусів?) та Why this invidious reservation? (За віщо така дискримінація?), які імпліцитно виражають
суб’єктивну модальність, зовсім не покликане показати відчай героя від того, що він не знайшов у себе
ознак ще однієї хвороби, на додачу до цілого списку недуг, який він уже виявив, а скоріше іронічне
ставлення героя до стану свого здоров’я. У цих рядках можна простежити відчуття приреченості і повну
відсутність надії. Словосполучення invidious reservation передається українськими перекладачами як
дискримінація. Це слово є юридичним терміном. Потрапляючи в невідповідний, "чужий" їй контекст, ця
стилістема передає іронічне ставлення героя до зображуваного. Створенню іронії сприяє також
використання в українському перекладі слова жадюга, яке передає зневажливе ставлення; в оригіналі ж
вираз less selfish зовсім не говорить про егоїзм героя.
Окрему групу становлять випадки, де ситуативна іронія реалізується на синтаксичному рівні за
допомогою вставних конструкцій. Проілюструємо це епізодом, коли головні герої планували
свою подорож:
George said: "Let's go up the river." He said we should have fresh air, exercise and quiet; the constant
change of scene would occupy our minds (including what there was of Harris's); and the hard work would give
us a good appetite, and make us sleep well [10: 19]. – Джордж запропонував: – Давайте попливемо вгору
Темзою. І пояснив, що тоді в нас буде досхочу і свіжого повітря, і руху, і спокою; постійна зміна
краєвидів розвіюватиме думки (навіть ті, які знайдуться в Гарісовій голові); а натомившись від
веслування, ми добре їстимемо й ще краще спатимемо [11: 26].
Тут вставне речення including what there was of Harris's (навіть ті, які знайдуться в Гарісовій голові)
реалізує ситуативну іронію на синтаксичному рівні. Контрастне зіставлення висловлення із вставним
реченням змінює його семантику, надає тексту суб’єктивно-оцінної модальності – насмішки,
прихованого глузування над Гарісом, бо ж, судячи зі слів героя, голова його товариша рідко зайнята хоч
якимись думками.
Особливо цікавими, на нашу думку, є випадки, коли ситуативна іронія актуалізується засобами
лексичного мовного рівня, зокрема при використанні оксиморону. Розглянемо епізод, де описується
поневіряння головних героїв у пошуках ночівлі. Усі заклади були переповнені, і лише одна бабуся
ласкаво запропонувала провести їх до своєї знайомої, яка часом здає кімнати:
This old woman walked very slowly, and we were twenty minutes getting to her lady friend's. She enlivened
the journey by describing to us, as we trailed along, the various pains she had in her back [10: 135]. – Бабуся
ледве переставляла ноги, і до її знайомої ми дійшли аж за двадцять хвилин. Дорогою старенька бавила
нас, розповідаючи, як у неї болить спина та поперек [11: 151].
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М.В. Жуйкова, О.Л. Литвин. Засоби іронії у повісті Дж. Джерома "Three Men in a Boat"
Юрія Лісняка та Родислава Доценка

Узуальне значення слова enliven ('make something more entertaining, interesting, or appealing') – в
українському перекладі бавити ('розважати чим-небудь') – у цьому контексті набуває різко
протилежного забарвлення, оскільки автор має на меті сказати, що трьом товаришам було зовсім не
цікаво слухати ці розповіді, вони їм набридли.
Ми виділили в окрему групу випадки, де іронія реалізується за допомогою транспозиції синтаксичних
структур (ці речення можна назвати непрямими висловлюваннями, оскільки їх формальний план
вираження не збігається з планом змісту). Для прикладу розглянемо наступний епізод:
I took my ticket, and marched proudly up the platform, with my cheeses, the people falling back respectfully
on either side [10: 39]. – Я взяв квиток і гордо попрямував на перон, несучи свій сир. Люди шанобливо
розступалися переді мною [10: 47].
Засобом, за допомогою якого актуалізується іронія в цьому контексті, є транспозиція синтаксичної
структури, адже виділене речення має зовсім інше значення. Імпліцитний зміст полягає в наступному:
люди на пероні швидко розступалися перед героєм, оскільки ніхто не міг витримати жахливого запаху
сиру, який він ніс.
Варто окремо виділити іронію, виражену за допомогою структурної синтаксичної конвергенції, у якій
іронічний ефект виникає завдяки складанню, нарощуванню експресії. Наприклад, на початку третього
розділу автор згадує свого дядька Поджера, який зчиняв у домі метушню, варто було йому взятися за
будь-яке діло:
"Oh, you leave that to me. Don't you, any of you, worry yourselves about that. I'll do all that." And then he
would take off his coat, and begin. He would send the girl out for sixpen'orth of nails, and then one of the boys
after her to tell her what size to get; and, from that, he would gradually work down, and start the whole house
[10: 29]. – Полиште це діло на мене. Ніхто про неї не думайте і не турбуйтеся. Я сам усе зроблю. Тоді
скидає піджак і береться до діла. Насамперед, посилає покоївку купити на півшилінга цвяхів, тоді
котрогось із хлопців навздогін за нею – сказати, яких завбільшки; і так, почавши з цього, помалу
сколотить і запряже в роботу всіх у домі [11: 35].
У цьому випадку іронічний смисл створюється у два етапи: узагальнююче слово begin
(в українському перекладі йому відповідає словосполучення братися до діла) обіцяє опис
результативного трудового процесу дядька Поджера, але наступне речення розкриває такий його
зміст, що є зовсім протилежним очікуванню читача. Автор виражає приховану насмішку над нездатністю
дядька самостійно довести до пуття будь-яку справу, наводячи приклад з повсякденного життя
його сім’ї.
Отже, засобами актуалізації ситуативної іронії у творі виступають: транспозиція синтаксичних
структур, що реалізується за допомогою непрямих висловлювань (35 %); засоби лексичного мовного
рівня – слова та словосполучення (23 %); вставні конструкції (19 %); поєднання засобів лексичного та
синтаксичного мовних рівнів (17 %); риторичні запитання (6 %).
Окрім цього, з метою посилення іронічного ефекту у творі поряд з основними засобами було вжито
алюзію (they're a-going to find Stanley [10: 55] – Вони виряджаються на розшуки Стенлі [11: 66] ), а
також оксиморон (before we jolly well all got drowned [10: 142], українські перекладачі не вдалися тут до
оксиморону – поки ми ще не потопились [11: 159]; and all went merry as a funeral bell [10: 39] – і їхали
весело, мов у похоронній процесії [11: 46], тут іронічний смисл виникає завдяки сполученню
контрастних понять, внаслідок чого утворюється нова смислова якість, несподіваний
експресивний ефект; The pool under Sandford lasher, just behind the lock, is a very good place to drown
yourself in [10: 206] – Чорторий нижче Сендфордської греблі, відразу за шлюзом, – якнайкраще місце
для того, щоб утопитись [11: 227], небезпечне місце, де можна легко втопитись, іронічно назване
автором a very good place (якнайкраще місце); речення you are all right (в перекладі – і ви готовенькі);
Мабуть, човен ... дійшов висновку, що ми надумали задля розваги вчинити гарненьке
самогубство [11: 205] – The boat may possibly have come to the conclusion ... that we had come out for a
morning's suicide [10: 184] ). Оказіональна метафора в останньому випадку сприяє створенню іронії на
синтаксичному рівні. Автор глузує над власною невмілістю піднімати вітрило. Українські перекладачі
для посилення іронії використали оксиморон, до складу якого входить прикметник із зменшувальнопестливим суфіксом -еньк, гарненьке самогубство, в той час як в оригіналі Дж. Джером обмежився
іменником suicide.
Висновки. Дослідивши засоби актуалізації іронії в оригіналі твору та його українському перекладі,
ми дійшли висновку, що загалом перекладачі вдалися до таких же засобів, що і автор повісті. На нашу
думку, особливістю передачі іронії у повісті Дж. Джерома "Three Men in a Boat" та її українському
перекладі Ю. Лісняка та Р. Доценка є те, що всі засоби та прийоми творення іронічного смислу мають
однакову семантичну основу та механізм реалізації як в оригіналі, так і в перекладі, і рідко виступають у
тексті ізольовано від інших іронієтвірних засобів. Тому дуже часто відбувається тісна взаємодія засобів
лексичного та синтаксичного мовних рівнів.
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Жуйкова М. В., Литвин О. Л. Средства иронии в повесте Дж. Джерома "Three Men in a Boat" и их
аналоги в переводе Юрия Лисняка и Родислава Доценка.

Статья посвящается проблеме лингвистической природы иронии, а именно языковых средств
реализации разных типов иронии в художественном тексте. За основу исследования взято повесть Дж.
Джерома "Three Men in a Boat" и ее украинский перевод. Все обнаруженные случаи актуализации иронии
проанализированы и разделены на группы, в зависимости от того, какими средствами она была
выражена.

Zhuikova M. V., Lytvyn O. L. Ironic Devices in Jerome K. Jerome's Story "Three Men in a Boat" and their
Counterparts in the Translation by Yurii Lisniak and Rodyslav Dotsenko.
The article focuses on the linguistic nature of irony and specifically on the language devices for implementing
different types of irony in the fictional texts. Selected as the base for the research is Jerome K. Jerome's "Three
Men in a Boat" and the Ukrainian translation of it. All the discovered cases of irony actualization are analyzed
and divided into groups depending on what devices were used to convey it..
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(Житомирський військовий інститут ім. С. П. Корольова Національного авіаційного університету)
ОCНОВНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩОМУ
ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
У статті визначено основні форми та методи навчання курсантів у вищому військовому навчальному
закладі. Розглянуто методику формування професійної іншомовної компетентності майбутніх офіцерів
під час іншомовної підготовки військових фахівців. Особливу увагу звернено на самостійну роботу як
одну з форм навчання курсантів у центрі самостійної підготовки у процесі виконання завдань з
іноземної мови.
Потреби нашої держави у висококваліфікованих військових фахівцях, здатних до встановлення
ділових контактів на міжнародному рівні з іноземними партнерами, спеціалістах, що володіють
іноземною мовою на фаховому рівні, знаходять відображення в робочих навчальних програмах ВНЗ
країни.
Зазначимо, що в Концепції розвитку військової освіти в Україні передбачається підготовка в системі
військової освіти фахівців усіх рівнів та ланок військового управління з творчим мисленням, здатних
пізнавати об’єктивні закони і закономірності природи і суспільства через самостійне конструювання і
вирішення навчально-наукових проблем, прийняття рішень, керування особовим складом та бойовою
технікою в складних навчально-бойових умовах сучасного бою [1: 3].
Мета нашої статті – розкрити основні форми та методи навчання курсантів іноземної мови у вищому
військовому навчальному закладі, виявити переваги комп'ютеризованого навчання під час практичних та
самостійних занять з військовослужбовцями, розглянути шляхи формування професійної іншомовної
компетентності майбутніх офіцерів засобами центра самостійної підготовки.
Викладачеві вищого військового навчального закладу важливо знати новітні форми та методи
викладання іноземної мови, спеціальні навчальні техніки та прийоми, щоб оптимально підібрати той чи
інший метод викладання відповідно до рівня знань, потреб, інтересів курсантів.
Під поняттям методів навчання розуміємо "упорядковані способи діяльності викладача та курсантів,
спрямовані на ефективне розв’язання навчально-виховних завдань". Метод навчання виступає
інструментом діяльності викладача для виконання керівної функції – научіння [2: 35].
У ході проведеного дослідження використовувався позитивний досвід застосування навчальнорольових ігор у різних ланках системи підготовки кадрів (О. Ф. Волобуєва, А. М. Воробйов,
П. М. Городов, В. А. Губін, О. І. Гуськов, В. П. Давидов, В. П. Іванов, М. С. Кравчук, В. Д. Лопатка,
Т. І. Олійник, О. Б. Тарнопольський, О. В. Торічний та ін.).
Розглянемо основні форми та методи навчання іноземної мови курсантів, які на нашу думку є
визначальними та допомагають формувати іншомовну компетентність військовослужбовців.
Основною метою початкового курсу навчання іноземної мови, який триває один рік, є адаптація
курсантів до умов навчання у вищому військовому навчальному закладі; певна переорієнтація
оволодіння іноземною мовою з метою використання її для особистісних і професійних цілей, що
призводить до певних змін у мотивації оволодіння дисципліною; а також повторення та узагальнення
мовного та мовленнєвого матеріалу, який вивчався у середній школі; вирівнювання знань, умінь і
навичок першокурсників.
Одним із завдань цього етапу визначається формування вмінь приймати елементарні рішення в різних
соціокультурних ситуаціях.
Як форму навчання ми використовували міні-бесіди з курсантами, які дозволили ввести професійно
важливі поняття і категорії до наукового обігу курсантів, допомогли поставити проблемні запитання
щодо формування професійної іншомовної компетентності майбутнього офіцера. Вони включали в себе
мотиваційну спрямованість у процесі розгляду таких тем : "Вимоги до військовослужбовцяпрофесіонала", "Мотиви вивчення іноземної мови у вищому військовому навчальному закладі",
"Підвищення кваліфікації військовослужбовця за кордоном", "Міжнародні навчання збройних сил
України", "Міжнародне тестування військовослужбовців", "Значення військовослужбовців з інженернотехнічною спеціальністю в миротворчих операціях".
Окрім цього, до практичних занять залучалися офіцери-миротворці, які мали досвід співпраці з
іноземцями під час миротворчих операцій та міжнародних навчань. Курсантам попередньо
повідомлялося, що вони мають підготувати питання для гостя іноземною мовою, використовуючи
лексичні, граматичні та фонетичні елементи мовлення. Такий вид бесід у формі інтерв’ю сприяв
© Канова Л.П., 2011
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вихованню у курсантів культури іншомовного мовлення, збагаченню і розвитку навичок професійного
спілкування, стимулюванню пізнавальної активності та особистісної зацікавленості.
На думку курсантів, зустрічі з офіцерами, які мали досвід спілкування та вирішення професійних
задач за кордоном, допомогли усвідомленню необхідності формування і вдосконалення розвитку
професійної іншомовної компетентності за допомогою засобів центру самопідготовки у процесі
професійної підготовки у вузі.
Під час навчання на першому курсі курсанти проходили теми, які стосуються ситуацій повсякденного
спілкування. Для наочного їх розкриття активно використовувалися форми відео-занять на теми "Моя
сім’я ", "У магазині", "На пошті", "У лікаря", "У банку", "У бібліотеці", "В аеропорту", "Навчання в
інституті" та ін., які відтворювали окремі ситуації, в яких персонажі вели конкретну тематичну бесіду.
Діафільми були не лише засобом наочної семантизації діалогічного мовлення, але й способом
ознайомлення курсантів з умовами спілкування (ситуаціями), що створювали необхідність вживання
діалогу та відповідних реплік. Більшість навчального матеріалу організовано в діалоги, які
проговорювалися носіями мови. Курсанти мали можливість розглянути різні види діалогічних реплік як
структури моделей речень, що сприймались як одне ціле і складали основу для лексико-граматичних
вправ.
Під час другого року навчання військовослужбовців ставилося завдання оволодіння військовокультурологічними знаннями з урахуванням соціокультурних особливостей країни з міжнародною
мовою спілкування.
На цьому етапі активно використовувалися інформаційні технології, за допомогою яких проводилися
аудиторні заняття і самостійна робота з метою удосконалення навичок усного мовлення, поповнювався
активний та пасивний словниковий запас та проводилася перевірка знань (тестування).
Комп'ютеризоване навчання іноземних мов мало цілу низку переваг: варіативність застосування на
різних етапах, зокрема, можливість застосування на практичному занятті; сприймання і ефективне
засвоєння навчального матеріалу курсантами; економне використання навчального часу; індивідуалізація
навчання, визначення глибини і послідовності засвоєння, темпу роботи; реєстрація даних про курсанта;
збір та обробка статистичних даних щодо індивідуальної навчальної діяльності курсантів; обмеження
видів діяльності, що викликають втомлюваність курсанта; використання різних аудіовізуальних засобів
навчання (графіки, звуку) для збагачення і мотивації навчання, наочного та динамічного подання
матеріалу;
створення
комфортного
навчального
середовища;
впровадження
результатів
експериментального дослідження; активізація навчальної діяльності майбутнього офіцера;
інтенсифікація навчання та підвищення рівня мотивації; формування самооцінки курсантів та створення
умов для самостійної роботи.
Основною формою організації навчального процесу на цьому етапі були інтернет-заняття та
заняття-брифінги, які були введені для глибшого розуміння військової тематики та формування
комунікативних умінь курсантів.
Військовослужбовці брали участь у підготовці таких видів військових брифінгів: інформаційні,
брифінги-рішення, брифінги з особовим складом, брифінги військових операцій (місій). При викладі
думок курсанти дотримувалися їх чіткої структури: передмова, основна частина, висновки. Показовий
брифінг презентувався офіцером-миротворцем, який брав участь у названих видах брифінгах у
практичній діяльності. Після заняття-інструктажу курсанти могли самостійно підготуватися до їх
проведення. Така форма заняття представляла собою короткі інформаційні повідомлення з
використанням програми Microsoft Power Point за умов, коли один курсант готував брифінг, а інші
військовослужбовці під час презентації матеріалу могли виконувати наступні види завдань:
Приклад № 1. Прослухайте як командир роти пояснює ситуацію командирам взводу. Запишіть
головне завдання для роти.
Приклад № 2. Прослухайте інформаційний брифінг та відзначте на карті місце знаходження ворога
та мінне поле.
У процесі засвоєння тематики військово-культурологічного спрямування застосовувався метод
навчальної дискусії, який полягав в обміні поглядами щодо конкретної проблеми, створенні ситуацій
пізнавальної дискусії. Запропоновані такі види завдань:
Приклад № 1. Курсанти поділені на дві групи. Одна група читає тексти про військову кар’єру видатних
військовослужбовців О. В. Суворова, Г. Нельсона.
Інша група читає тексти про кар'єру видатних людей Б. Гейца та Г. Форда.
Після їх прочитання обговорюється тема "Ким краще бути: військовослужбовцем чи цивільним ?".
Приклад № 2. Проводиться дискусія на тему "Яка армія найкраща?", вивчивши перед тим особливості
Збройних Сил США, Великобританії, Канади та України.
Важливе значення надається відео- та аудіо-заняттям, які сприяли розумінню основних завдань
професійної армії, ролі військовослужбовця як миротворця.
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Наведемо приклад завдання до фрагменту відео-заняття "Заради миру":
1. Завдання, які передують перегляду відео-фрагмента (дайте відповіді на питання).
2. Вправа, яка виконується разом з переглядом фрагмента (заповніть пропуски в реченні,
використовуючи лексику відеосюжета).
3. Вправа, яка виконується з додатковим переглядом відеосюжета (заповніть таблицю, яка включає в
себе предмети, що вивчаються, види тренувань та військових умінь та навичок, які необхідні у ході
міжнародних військових навчаннях.
Для більшої стимуляції та мотивації навчальної діяльності нами застосовувалися пізнавальні
та дидактичні ігри з різної військової, країнознавчої, миротворчої та інженерно-технічної
тематики [3; 4; 5].
Одним із методів формування професійної іншомовної компетентності були навчальні дискусії,
проведення яких ґрунтувалося на обміні поглядами з конкретної проблеми, для чого використовувалися
факти боротьби різних наукових точок зору з тієї чи іншої проблеми. Окрім цього, за допомогою дискусії
курсанти набували нових знань, навчилися їх відстоювати, використовувати переваги та недоліки
вирішення окремої проблеми, стверджуватися у власній думці.
Метод усного контролю здійснювався шляхом індивідуального і фронтального опитування курсантів
та допомагав активізувати їх увагу в процесі здійснення індивідуального, фронтального та групового
опитування курсантів.
Метод письмового контролю допомагав удосконалювати навички письма та вміння творчо мислити
при виконанні стандартизованих тестових завдань (STANAG-6001) та розроблених авторських завдань
на основі навчального матеріалу міжнародної вищої школи Збройних Сил Канади, який сприяв
формуванню професійної іншомовної компетентності та підготувати майбутніх офіцерів до здачі
екзаменів міжнародного військового зразка [6: 3].
Метод письмового контролю застосовувався за допомогою стандартизованих тестових завдань
(STANAG-6001) та розроблених авторських завдань на основі основних підручників для військових
Campaign 1 та Campaign 2, які допомагали готувати майбутніх офіцерів до здачі екзаменів міжнародного
військового зразка[7; 8].
Щоб досягти мети при вивченні іноземної мови, використовувався комунікативний підхід в поєднанні
з комунікативними методами навчання. Із словесних методів нами найчастіше використовувались
сократичні та евристичні бесіди, особливо в тих випадках, коли нова тема була не складною, а в студентів уже
склалися про неї певні уявлення або усталилися життєві спостереження, які дозволяли осмислити і засвоїти
знання евристичним або сократичним шляхом.
Лекція-візуалізація була однією з форм подання лекційного матеріалу засобами ТЗН та аудіо- і
відеотехніки.
Щоб досягти мети при вивченні іноземної мови, у межах комунікативного підходу застосовувались
комунікативні методи навчання. Серед словесних методів найчастіше використовувалися сократівські
(евристичні) бесіди, особливо в тих випадках, коли нова тема була не складною, а у курсантів уже
склалися певні уявлення або усталені життєві спостереження, які дозволяли осмислити і засвоїти знання
евристичним шляхом.
Викладачем ставилася група питань з теми, використовуючи активний лексичний словниковий запас
курсантів. Військовослужбовці реагували по-різному, виражали власні думки. Для прикладу наведемо
запитання з теми "Миротворча діяльність збройних сил України": "Чи бере Україна участь в
миротворчих місіях? В яких?", "Де проходять миротворчі операції у світі?", "Як Ви вважаєте, хто може
бути миротворцем?", "Які його обов’язки?", "Хто з Вас хотів би стати миротворцем ? Чому?". Для
посилення мотивації у процесі відповідей використовувалася карта миротворчих дій Збройних Сил
України та слайди брифінгів офіцерів-миротворців.
За допомогою відеометоду, який застосовувався на відео-заняттях, подавалась повна, достовірна
інформація про явища і події, які вивчались; створювалося специфічне іншомовне середовище,
задовольнялися запити, бажання та інтереси курсантів, проводилися тренувальні роботи та вправи. Даний
метод дозволяв забезпечити оптимальний обсяг передачі й засвоєння наукової інформації, раціоналізувати
навчальний процес і підвищити його ефективність.
За допомогою інтернет-занять, використовуючи іншомовні сайти, особливо www. englishpage. com,
стало можливим відпрацювання фонетичного, граматичного, лексичного та комунікативного аспектів
мови, що дозволило більш якісно та швидко оволодівати мовним матеріалом, формувати мовленнєві
вміння. На таких заняттях доцільно застосовувати групову та індивідуальну форми навчання.
Заняття-брифінги використовувались як одна із форм навчання для того, щоб виділити майбутні
типові професійні ситуації військовослужбовця, в яких виникають труднощі під час виконання
миротворчих місій. Для проведення цієї форми заняття групою експертів (офіцерів) надавались
презентації міжнародних брифінгів, згідно яких проводились міжнародні навчання.

155

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 57. Філологічні науки

Для більшої стимуляції та мотивації навчання нами застосовувались пізнавальні дидактичні ігри з різною
військовою, країнознавчою, миротворчою та інженерно-технічною тематикою.
Ділова гра, за визначенням О. А. Вербицького, є формою відтворення предметного й соціального
змісту професійної діяльності, моделюванням систем стосунків, що дозволяє подолати розрив між
навчанням і вихованням, досягти цілей не лише професійного, а й загального розвитку особистості
майбутнього фахівця [9: 17].
Навчально-рольові (професійно-діяльнісні) ігри застосовувалися як одна з форм навчання, особливо
при вивченні тематики професійного спрямування. Вони здійснювалися заздалегідь розробленим
сценарієм (картками для ігор), який характеризувався соціокультурною складністю завдань, набором
ситуацій, проблем (6-8) і ролей, різноманітністю реквізитів, які виконують функцію управління
розумовою іншомовною діяльністю курсантів та їх предметними діями. В іграх такого типу
комунікативна функція іноземної мови реалізувалась у максимальному обсязі.
Серед практичних методів застосовувалися усні та письмові вправи, завдяки яким курсанти
виконували багаторазові дії та тренувались у застосуванні засвоєного матеріалу на практиці. Таким чином вони
поглиблювали свої знання, формували відповідні уміння і навички та розвивали своє мислення і здібності.
Участь у самостійній роботі формувала в курсантів уміння організовувати процес навчання в центрі
самопідготовки: осмислювати цілі майбутньої спеціалізації; визначити завдання та умови їх вирішення;
здійснювати самоконтроль, самооцінку якості виконання роботи та вносити корекцію.
Самостійна робота як одна з основних форм роботи курсанта, передбачала засвоєння навчального
матеріалу, який вивчався на аудиторному практичному занятті, а також опрацювання додаткових джерел
інформації в центрі самостійної підготовки, засобами якого створювалося іншомовне середовище,
ситуації, які дозволяли поставити курсанта в умови автономного опанування майбутньої професії.
Центр має достатню технологічну базу для продуктивної самостійної навчальної діяльності щодо
вивчення та викладання іноземних мов. Будь-який курсант, який прагне самостійно вдосконалити свої
професійні іншомовні вміння побутової, військової, миротворчої та інженерно-технічної тематики, може
проконсультуватися в центрі з викладачами-методистами, які спроможні запропонувати навчальні
стратегії та прийоми самостійного керівництва власною навчальною діяльністю. Після ознайомлення з
технічними та нетехнічними засобами центру самопідготовки, курсанти оволодівають власними
способами самостійного управління цим процесом, що підвищує відповідний рівень умінь відповідно до
власних індивідуальних потреб.
Центр самопідготовки майбутнього офіцера, як зазначено вище, є ресурсною базою, яка містить
навчально-методичні засоби, що сприяють цілеспрямованому оволодінню стратегіями навчальної
діяльності, уможливлює додаткову самостійну практику в проектуванні, плануванні під час виконання
творчих завдань. Навчально-методичні, інформаційно-довідкові, інформаційно-пізнавальні матеріали,
художня література, тестові завдання для самоконтролю самостійної діяльності, шкала самооцінювання
на рівні оволодіння мовленням дають можливість курсанту самооцінювати свій рівень знань, бачити
динаміку самовдосконалення, оцінювати досягнутий результат і ефективність власної навчальної
діяльності.
На нашу думку, організація самостійного опанування іншомовною інформацією на базі центра
самопідготовки дозволяє створити необхідні умови для ефективного формування професійної
іншомовної компетентності майбутнього офіцера, реалізації його особистісного креативного потенціалу,
що відповідає завданню підготовки висококваліфікованого та освіченого майбутнього офіцера.
Практичний досвід і вивчення психолого-педагогічної літератури дозволили знайти такі шляхи
вдосконалення самостійної роботи курсантів: забезпечення єдності освітньої, виховної і розвивальної
функцій навчання; реалізація комплексу принципів навчання і принципів розвитку самостійної
пізнавальної діяльності; забезпечення динамічності навчання, його спрямованості на розвиток активності
розумової діяльності курсантів; орієнтація курсантів на систематичну самостійну пізнавальну діяльність
і вдосконалення її організації; комплексне педагогічно-доцільне використання сучасних технічних
засобів навчання; створення сприятливого навчального середовища; використання системи психологопедагогічних стимулів щодо активної самостійної пізнавальної діяльності курсантів.
У ході дослідження встановлено, що фахово-прикладна спрямованість навчання англійською мовою
досягається формуванням мінімально-достатнього рівня професійної іншомовної компетентності для
обслуговування потреб військових фахівців у професійному іншомовному спілкуванні та має
обумовлюватися мовним матеріалом та тематикою, зміст яких враховує специфіку підготовки
військового фахівця та відповідає вимогам щодо кваліфікаційних характеристик випускника вищих
військових навчальних закладів України.
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Канова Л. П. Основные формы и методы обучения курсантов иностранному языку в высшем
военном учебном заведении.

В статье определены основные формы и методы обучения курсантов иностранному языку в высшем
военном учебном заведении. Рассмотрена методика формирования профессиональной иноязычной
компетентности будущих офицеров в процессе иноязычной подготовки военных специалистов. Особое
внимание обращено на самостоятельную работу как одну из форм обучения курсантов в центре
самостоятельной подготовки при выполнении заданий по иностранному языку.

Canova L .P. Basic Forms and Methods of Teaching Military Students Foreign Language in the Higher
Military Educational Establishment.
The article deals with the basic forms and methods of teaching military students foreign language in the higher
military educational establishment. It examines the methods of future officers’ professional foreign language
competence formation in the process of military specialists’ foreign language training. The special attention is
drawn to the independent work as one of the forms of military students education in the centre of independent
preparation while performing foreign language tasks.
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КЛАСИЧНІ МОВИ У СОЦІОМОВНОМУ ЖИТТІ ЄВРОПЕЙЦІВ
У статті розглянуто роль античної традиції у формуванні новіших європейських культур,
проаналізовано участь у цьому процесі латинської та давньогрецької мов, визначено їх функції як засобу
культурного взаєморозуміння між народами, з’ясовано особливості використання класичних мов в
Україні як частини слов’янського православного світу.
Роль античної традиції в європейській культурі протягом усього періоду її формування є предметом
інтенсивних досліджень представників різних галузей науки й мистецтва. Цією проблемою займалися
історики, культурологи, філософи, філологи – представники різних напрямків і шкіл [1-5]. Нові процеси
державного становлення чи відновлення, що відбуваються у країнах Центральної та Східної Європи,
вимагають нових методологічних засад у дослідженні спільної спадщини. На континенті, народи якого
прагнуть побудувати єдину політичну спільність, особливе значення має спільна традиція. Оскільки ці
народи знову звертаються до латинської традиції в пошуках свідчень власної – а водночас європейської –
ідентичності, то дослідження впливу античної культури стає для них особливо актуальним.
Важливе завдання мовознавства полягає в тому, щоб показати, якою мірою латинські компоненти
представлені у формі і змісті європейських мов, і як класичні мови виконують роль засобу культурного
взаєморозуміння між народами [3]. Функціонування класичних мов на складній українській етномовній
території потребує докладного вивчення і є метою нашого дослідження.
Одним із важливих чинників формування національної та культурної ідентичності, історичної пам’яті
сучасних європейських народів вважається Latinitas. До складу цього поняття відносять "і латинську
мову, і створену за латинськими зразками правно-адміністративну систему, і сукупність написаної
латиною літератури" [2: 82]. Latinitas тривалий час була засобом інтелектуальної й культурної інтеграції
народів Європи. Вони активізували різні сторони античної спадщини залежно від ідеологічних домінант
епохи, особливостей суспільної системи тієї чи іншої країни, потреб розвитку національної культури,
літератури, науки, мови. Досить своєрідно усвідомлювалася і близькість із духовним минулим
античності, створювався особливий тип контакту з цим надбанням.
Вплив Latinitas на формування української культури і мови в різні періоди був неоднаковим, як
неоднаковою залишалася роль класичних (давньогрецької і латинської) мов, зокрема у соціомовному
житті українців. Як історична реальність Україна формувалася на великому, відкритому з усіх боків
просторі між Сходом і Заходом – не стільки в буквальному, географічному, скільки у ширшому,
цивілізаційному, соціокультурному сенсі. При цьому Україна становила органічну складову частину
обох цивілізацій, була повноправним учасником обох культур і неодноразово робила спроби витворити
нову, синтетичну суспільну модель.
Звичайно, латинська мова на всіх етапах культурної історії України не відігравала такої визначної
ролі, як у її західних сусідів. Протягом століть вона використовувалася у всіх західних країнах, була
базовою для створення мовної картини світу на різних часових зрізах, що давало підстави для духовної
єдності цілої європейської цивілізації. Я. А. Коменський називав її gentium Mercurius, тобто зв’язковим
чи посередником народів. Латинська мова не мала етнічних обмежень, але в окремих країнах виявляла
певні відмінності. Специфіка різних національних мов та політичних і громадських інституцій
зумовлювала в ній багато локальних, часових та індивідуальних особливостей.
Дослідження ХХ ст. довели, що між пізньою латиною і середньовічною немає ні протистояння, ні
прірви. Перехід від першої до другої здійснювався поволі і поступово. Немає також перерви в письмовій
традиції між античною і середньовічною літературою. Особливістю латини є те, що спочатку вона
виступала поряд із тією чи іншою національною мовою (часом навіть неписемною), усюди сприяла
розвиткові відповідної мови і літератури, довго вживалася паралельно з ними, а потім витіснялася.
Значні особливості супроводжують поширення латини у тих регіонах, де укоренилися і романські, і
слов’янські традиції. Ту частину слов’янського світу, яка належала до західного, тобто католицького,
християнства, італійський мовознавець-славіст Р. Піккіо називає Slavia Romana. Натомість для
визначення слов’янської частини, яка перебувала у сфері візантійського впливу, використовується термін
Slavia Orthodoxa [5]. У часи Першої Речі Посполитої ці два великі культурні масиви (український та
польський) історично опинилися в межах однієї держави. Виняткового значення набувають кордони між
етнічною Польщею і "візантійським світом", а далі специфічна литовська, українська та білоруська
проблематика [2; 5]. Мовний ландшафт етнічної Польщі тієї доби мав особливу рису, якої не знала Slavia
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Romana: "Тут не національна мова витісняє латину, а латина починає ставати другою національною
мовою" [5: 14].
Пропоноване зарубіжними славістами приєднання складної української мовної території як периферії
до цілісного комплексу Slavia Romana не може бути беззастережним. Після Люблінської унії Польщі з
Литвою (1569 р.) в Україні і Білорусії виникла дуже складна й своєрідна мовна ситуація, яка не мала
аналогів в жодному іншому місці тогочасної Європи. Так, мовою церкви була церковнослов’янська, а
мовою ділової писемності – спільна для українців і білорусів "руська" мова. Ця книжна українська мова
використовувалася в інших найрізноманітніших галузях (літописання, полемічна, художня, наукова
література, навчання в школах). У ті часи в Україні функціонували і розвивалися й багато інших мов, які
належали до відмінних мовних систем, мали різну структуру, походження і використання.
Важко погодитися з думкою, що в першій половині XVII ст. вперше в історії українських еліт
виникла можливість безпосереднього контакту з джерелами античної культури. Адже загальновідомо,
що в пошані серед освічених людей здавна була й давньогрецька мова. Взаємодія старогрецької та
української мов не припинялася протягом віків, хоч проявлялася з різною інтенсивністю в різні проміжки
часу. Давня Греція посідала чільне місце у розвитку духовної культури східних слов’ян, а її мова
старанно вивчалася не лише за церковно-культурною традицією православ’я, а й через потребу
користуватися церковною літературою цією мовою (Київська митрополія належала до юрисдикції
константинопольських патріархів). Питання про давні безпосередні контакти українського народу з
греками і про позацерковні грецькі впливи заслуговує на особливу увагу майбутніх дослідників.
Iнтелектуальна еліта ще за часів Київської Русі та наступної епохи була обізнана з класичними
мовами. Адже давньоруські землі мали жваві зв’язки з країнами Центральної й Західної Європи. Про це
свідчать і списки студентів європейських університетів, починаючи з XIV ст. Імена з характеристиками
Ruthenus, Roxolanus зустрічаються у Віттенберзі, Грайсфальді, Ростоці, Базелі, Парижі, Болоньї, Падуї і,
звичайно, у Кракові. Звичайно, що латина слугувала основною мовою виховання та навчання у цих
закладах.
В Україні ніколи не було однозначного ставлення до вивчення латинської мови та її використання.
Перша Річ Посполита являла собою багатонаціональну, хоч і не завжди рівноправну конфедерацію
слов’янських і неслов’янських народів Польщі, Литви і Русі. Провідна шляхетська верства в Речі
Посполитій відзначалася різноманітністю етнічного, а протягом тривалого часу і конфесійного складу.
Вона асимілювала вищі верстви населення, яке утворювало це суспільство, і була відносно численною.
У кінці XV та в першій половині XVI ст. сформувалася культура, яку можна віднести і до польської, і
до української традиції. Такі маргінальні культури властиві великим багатоетнічним державам. Чітке
розмежування ускладнене тим, що перші українські літератори писали латиною, частіше були
католиками і служили в польських канцеляріях. Але не тільки те, що вони визнавали себе українцями
("русинами") пов’язує їх з Україною. Ця культурна верхівка, насамперед, зберігала зв’язки з
національним суспільством, вносила українські теми та образи як у польську, так і в українську
літературу, як, наприклад, Себастіан Кленович, Станіслав Оріховський та ін. Основною мовою їх
творчості була латинська.
Середньовічна латина зазнала на собі впливу східнослов’янської мовної стихії. Дослідники актової
латинської мови відзначають, що, незважаючи на те, що актова латина успадкувала морфологосинтаксичні форми і функції класичної латини, система частин мови актової латини XV – XVI cт. в
Україні зазнала певних змін під впливом українського мовлення. Це пояснюється тим, що актова
латинська мова насправді була поверховою імітацією класичної: незважаючи на загалом задовільний
рівень володіння латиною, двомовність писарів все ж мала субординативний характер, що і зумовлювало
потужний за інтенсивністю, глибокий за наслідками і не усвідомлюваний за психологічним механізмом
вплив тогочасної української мови на граматичну структуру актової латини.
"У XVII столітті українська національна мова, – відзначає Н. Безбородько, – не була настільки
самостійною, щоб протистояти латинському впливу, однак вона могла вдихнути нове життя в закостенілі
форми латинського синтаксису, а при виборі й утворенні літературних слів могла дати масштаб
для наочності і життєздатності окремих виразів" [6: 125]. Пишучи і викладаючи латинською мовою,
автори "вводили в неї українську стихію, сформульовану латиною, якій це принесло нові творчі
збудження" [7: 64].
У XVI cт. виникла нагальна потреба реформування православної церкви і пов’язаної з нею системи
культури й освіти, що спонукало до утворення та діяльності церковних братств [8]. У різних регіонах
України виникають навчальні заклади, названі братськими школами. Статути шкіл і реєстри учнів, що
збереглися до нашого часу, показують, що братські школи були закладами, доступними для всіх станів.
Першу таку школу заснувало братство у Львові в 1586 р. У школах, зокрема Львівській, навчання
проводилося українською мовою (studii Ruthenici) [9]. Першорядного значення в них надавалося
вивченню цеpковнослов’янської і грецької мов. Досить рано у Львівській школі вводиться вивчення
латинської мови. Хоч ця мова не була тоді основною, однак вивчали її учні ґрунтовно. Промовистим є
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той факт, що студентів Львівської школи запрошують до Перемишля як знавців грецької, латинської і
церковнослов’янської мов. За таким самим зразком постало чимало інших братських шкіл, зокрема в
Перемишлі, Рогатині, Стрятині, Городку, Стрию, Миколаєві, Вінниці, Луцькому, Крем’янці та ін. Вони
створилися за умов, коли розвивалося шкільництво різного рівня, різних конфесій. Здобута в цих
закладах освіта повинна була відкрити певні можливості в суспільстві Речі Посполитої. Тому-то
латинська мова і західна організація школи з’являються в різних українських навчальних закладах – від
протестантських до православних.
Водночас частина українських діячів культури другої половини XVI – XVII cт. побачила в латинській
мові знаряддя національного і релігійного гніту. І. Вишенський, З. Копистенський, Л. Зизаній,
М. Смотрицький, П. Беринда ревно виступили на захист церковнослов’янської мови, дуже негативно
ставилися до латини, стверджуючи, що "латинська премудрість – пряма дорога до пекла. Риторика,
діалектика й інші поганські (латинські) хитрості й руководства є витворами диявола". Новий спосіб
навчання з його мовним та риторичним демократизмом, носієм якого була латина, негативно сприймався
у східнослов’янському світі як відступ від традиції і зрада православ’ю.
Однак поступово в Україні почали дивитися на латину як на суспільну потребу в умовах Речі
Посполитої. Київський митрополит Сильвестр Косов писав про необхідність і корисність вивчення
латинської мови без шкоди для української і білоруської культури. Висловлюючи погляди нового
покоління гуманістів другої чверті XVII ст., він зазначав, що поруч з латиною треба дбати і про вивчення
грецької мови, розрізняючи їхнє функціональне призначення в суспільному житті: "…бог дасть грека
будет ad chorum, а латинь ad forum" (тобто грецька мова буде для церкви, а латинська – для культури
світської).
У Києво-братській школі, котру за вимогами часу реорганізував П.Могила, "із мов найголовнішою
почиталась латинська". Однак прогресивні українські діячі, в тому числі й П. Могила, змушені були
відстоювати право на навчання в українських закладах за західноєвропейськими зразками, оскільки
польський король Владислав IV в 1634 р. суворо заборонив мати в Києві й інших містах латинські
школи. Універсалом від 18 березня 1635 р. він закріпив право викладати латинською мовою лише
діалектику й логіку. З цим правом Київська колегія залишалася до кінця польського панування над
Києвом. П. Могила, однак не звертав уваги на вказані заборони і продовжував розпочату
шкільну програму.
Викладання латинською мовою забезпечувало високий рівень тодішньої освіти, оскільки давало
змогу використовувати кращі європейські зразки для розвитку слов’янської науки. Поєднуючи основні
поняття культури Заходу, мовною реалізацією яких була латина, з православ’ям, Києво-Могилянська
академія створювала альтернативу для повної полонізації української еліти і стримувала процес
її русифікації.
Особлива роль належала латинській мові у канцелярії запорізьких гетьманів. Не лише такі відомі
представники козацької еліти, як Богдан Хмельницький, Павло Тетеря, Іван Виговський користувалися
латиною в переговорах із західними гостями без перекладачів (цим фактом були дуже незадоволені
московські воєводи), а й багато гетьманських канцеляристів володіли цією мовою. Перший
конституційний акт в Україні, складений 1710 року гетьманом Пилипом Орликом та його старшинами у
вигнанні, був написаний латинською мовою. Він називався Pacta et constitutiones legum libertatumque
Exercitus Zaporoviensis (Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорозького). Цей документ
проголошував основні принципи побудови гетьманської держави. Михайло Драгоманов назвав його
"Конституцією України". Рівень знання латини та використання її у щоденному житті поруч з іншими
мовами свідчать про високий ступінь інтеграції Запорізької Січі в політичне дипломатичне життя
тодішньої Європи. Крім того, це також підтверджує вірогідність безпосереднього запозичення
латинських мовних зразків в українську мову. Однак згадане питання належним чином ще не висвітлене
в лінгвістичній літературі і потребує докладного аналізу.
Новий культурний ландшафт України, який створювався в період XIX i особливо XX ст. з його
тоталітарними режимами, різко змінив усю структуру суспільного життя. Спосіб існування латини і
репрезентованих нею цінностей став досить неоднозначним. "Лише польська історична пам'ять зберегла
і потім повернула собі на користь лінію слов’янської Latinitas своєї культури" [2: 88]. У той же час інші
етнічні групи, які були співтворцями цієї культури в минулому, на різних рівнях і різними способами
відмежовувалися від цих спогадів або надавали їм негативного відтінку. Навіть численні зусилля
провідних діячів культури ХХ ст. не змогли змінити ситуацію, за якої антична традиція виявилася для
Європи перерваною в просторі, а для України – в часі. Адже в цей період свідомо був припинений такий
жвавий у наших предків діалог з античністю як доказ небажаного західноєвропейського впливу. На жаль
майже нічого не змінилося в системі сучасної гуманітарної освіти в Україні: курс вивчення класичних
мов у вишах зведено до мінімуму, і лише окремі гімназії та ліцеї мають ці предмети у своїх
навчальних планах.
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Отже, докладні дослідження позамовних причин та соціолінгвістичних чинників допомагають
розкрити не лише сприятливі для функціонування класичних мов фактори, але й ті, що гальмують цей
процес. Адже застосування латинської і давньогрецької мов в Україні значно відрізняються від
європейського досвіду і виявляють складну залежність соціальних цінностей та еталонів.
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Панькив У. Л. Классические языки в социоязыковой жизни европейцев.
В статье рассмотрена роль античной традиции в формировании новых европейских культур;
проанализировано участие в этом процессе латинского и древнегреческого языков; объяснены их
функции как средств культурного взаимопонимания между народами; определены особенности
использования классических языков в Украине как части славянского православного мира.

Pan’kiv U. L. Classical Languages in Europeans' Socio-Lingual Life.
The article highlights the role of antique tradition in forming new European cultures. It analyzes the
contribution of Latin and Old Greek in this process, determines their functions as a means of cultural mutual
understanding among people, and finds out the peculiarities of the use of classical languages in Ukraine as a
part of Slavonic Christian world.
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УДK 111’[342.4+342.7]+111(71)
Л. А. Гаращук,
доцент
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
АНГЛІЙСЬКА ВИМОВА В ДЕЛЬТІ ТЕМЗИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ
ПІВДЕННОАНГЛІЙСЬКИХ ДІАЛЕКТІВ
У статті зроблено спробу дослідити вимову вихідців із південної Англії, які розмовляють на південному
англійському діалекті. Спільні та відмінні риси реалізації голосних та приголосних виокремлено на
матеріалі автентичних передач британських телевізійних програм. Проаналізовано англійську вимову
як один із останніх акцентів півдня Англії.
У Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти зазнaчено про необхідність формування
соціолінгвістичної компетенції, пов’язаної із знаннями та вміннями, необхідними для здійснення
соціального аспекту використання мови. Формування соціокультурної компетенції пов’язане також із
лінгвістичними маркерами соціальних стосунків, відмінностями у реєстрах мовлення, діалектами та
акцентами [1]. Користувач англійської мови не може вважатися успішним без уміння розпізнавати такі
лінгвістичні маркери як приналежність мовця до конкретного соціального класу, регіону, професії,
національної та етнічної групи. Тому оволодіння студентами-філологами та майбутніми вчителями
сучасних британських діалектів загалом та південноанглійських зокрема набуває великого значення під
час вивчення курсу теоретичної фонетики. Історичні передумови виникнення та розвитку протягом
століть дозволяє оцінити та зрозуміти сучасний стан та перспективи розвитку лексичних, граматичних та
фонетичних особливостей англійської мови та межі основної території розповсюдження її діалектів та
мовних варіантів.
Метою статті є дослідження вимови вихідців із південної Англії, які розмовляють на південному
англійському діалекті.
Британські діалектологи вважають, що у сучасній англійській мові на території Англії розрізняють
такі діалекти: східний, західний, південний, центральний, північний, шотландський, ірландський,
валлійський, які вживаються в усній мові місцевим населенням [2]. Лише шотландський діалект має
свою літературу завдяки творам Роберта Бернса.
Південні діалекти англійської мови поділяються на південні (кокні, кентський, ессекський та
англійський акцент в дельті Темзи Estuary English), східні (також сюди відносять акцент Estuary
English, норфолкський та суффолкський діалекти) та південно-західні (на території Глочестерширу,
Ейвону, Сомерсету, Уілтширу) [3].
Південно-східний акцент в дельті Темзи (Estuary English) – це акцент, який розповсюджений на сході
та південному-сході Англії; особливо в районах поблизу Темзи. Саме тому, що Estuary English зазвичай
описується як гібрид літературного вимовного стандарту (RP) та південно-східних діалектів, особливо
Лондона, Кенту та Ессексу, тобто ті, які розташовані навколо гирла Темзи, Estuary English визначається
як ацент, який вирізняється особливостями вимови.
В Ессексі мова в містах, більшість яких переважно з’явилися поза межами Лондона у зв’язку з
післявоєнною міграцією населення (Басілдон, Харлоу), зазнала впливу діалекту кокні [4]. У свою чергу,
дослідник Александер Джон Елліс виявив, що саме ессекський діалект вплинув на кокні. Соціолект кокні
досить різниться від інших діалектів та не є предметом нашого дослідження.
Кентський діалект поєднує особливості вимови східної Англії, південних графств та Лондона.
Відрізнити його від інших діалектів досить важко. Цей діалект розповсюджений на територіях
Західного Кенту, Ромн Марш, Уілдеї. Елементи кентського діалекту використовують жителі східної
частини графства Кент, яка межує з Лондоном, тому їх часто називають Kentish Londoners. У
зв’язку з розвитком засобів масової інформації та появою соціальної мобільності, більшість мовців
кентського діалекту підпали під вплив Лондона та переїхали в інші області, тому діалект став
поступово вимирати. Незважаючи на це, особливості кентського діалекту існують і до сьогодні.
Типова манера розмови мовця грубіша, ніж мова жителів Сассексу – її відрізняє більш "носове",
високе і немелодичне звучання [5].
Вимова південних діалектів має низку характерних ознак. Аналізуючи систему голосних звуків
південних діалектів, варто зазначити, що їх вимова відповідає літературному стандарту (RP). У системі
приголосних розрізняють наступні відмінності:
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1. Південні діалекти – ерні діалекти, тобто ті, в яких вимовляється [r], який відповідає орфографічній
одиниці /r/ в таких словах, як bar, farm. У більшості регіональних діалектів яскраво виражена
глотталізація /t/ на відміну від літературного вимовного стандарту (RP): pity [‘pǺ?i:].
2. Замість RP суфікса /ing/ в південних діалектах можна почути [n] замість [ŋ]: sitting [‘sǺtǺn].
3. У більшості діалектів відбувається випадання /j/ після /t/, /s/: student [‘stu:dənt], suit [su:t]. В Лондоні
/j/ зникає після /n/, /t/, /d/: news [nu:s], tune [tu:n] [6].
У 1984 році англійський лінгвіст Девід Роузварн вперше заявив про появу нового акценту з
особливими фонетичними та соціально-маркованими характеристиками, який він назвав Estuary English
(EE), тобто південно-східний англійський акцент мови в дельті Темзи [7].
Британські фонетисти стверджують, що Estuary English "був прийнятий тими, хто бажав уникнути
клейма літературного вимовного стандарту (RP) як вимови вищого класу суспільства, а також – мовцями
місцевих діалектів". За характеристикою Альфреда Гімсона південно-cхідний англійський акцент мови в
дельті Темзи (Estuary English) набув розповсюдження серед молодих мовців як "модний діалект" (street
credibility) [7: 179].
Вчені-лінгвісти не тільки в Великобританії, але й в усьому світі, зацікавилися новим мовним явищем,
вивченим Девідом Роузварном, але ще не існує єдиної думки щодо його статусу. Деякі лінгвісти
вважають, що Estuary English "не має характерних особливостей на фонетичному, лексичному та
граматичному рівнях" [8].
Південно-східний англійський акцент в дельті Темзи (Estuary English) є поєднанням місцевої і
немісцевої південно-східної англійської вимови і інтонації. Якщо розглянути літературний вимовний
стандарт (RP) та популярну лондонську мову, то мовці південно-східного англійського акценту (Estuary
English) займають проміжне положення. Вони "між кокні і квін (Queen)" зі слів в заголовку статті
про cхідноанглійський акцент мови в дельті Темзи (Estuary English) в Сандей Таймс від 28-го травня
1993 року [9]. Цей "новий" акцент також використовують диктори Бі-Бі-Сі, а також члени парламенту,
палати лордів та палати общин.
Існують різні думки у науковців щодо місця південносхідноанглійської вимови в дельті Темзи серед
інших діалектів та акцентів. Девід Роузварн вважав, що цей акцент англійської мови не є альтернативним
терміном для кокні, так як він займає місце між літературним вимовним стандартом (RP) і кокні, і це
означає, що він має риси їх обох. Найочевиднішою граматичною рисою, яка відрізняє Estuary English від
стандартної англійської мови, є використання конструкції "there is" як постійної форми і в множині, і в
однині. Такий вираз як "Cheers" має такі самі значення як і в стандартній англійській – "дякую", "до
побачення" [9].
Джон Веллс стверджує, що "…південносхідноанглійський акцент мови в дельті Темзи (Estuary
English) є новим ім’ям, та не новим феноменом, який є продовженням тенденції, що триває більше, ніж
п’ятсот років…" [10].
Фонетична складова – найпомітніша риса, яка відрізняє південносхідноанглійський акцент мови в
дельті Темзи від стандартної англійської мови. Для дослідження фонетичних особливостей вимови
південно-східних англійських діалектів на сучасному етапі було обрано двох представників, які
проживають на території поширення південного діалекту, є вихідцями з цих територій та їх вимові
притаманний акцент, який характерний для цього регіону.
Так як англійська мова в дельті Темзи (Estuary English) вважається найвпливовішою на південномусході Англії, доцільним є проаналізувати фонетичні особливості вимови двох представників сучасного
акценту Estuary English, який належить до південно-східних діалектів.
Саллі Ганнел – одна з найвидатніших представниць Великобританії з легкої атлетики, народилася і
виросла в містечку Чигвел, південний Ессекс, неподалік Лондона. У 1997 році Саллі пішла зі спорту і
спробувала себе на телебаченні, спочатку у ролі коментатора спортивних подій, а згодом у ролі
телеведучої програми "Born to Win" на спортивному телеканалі Бі-Бі-Сі 1 (BBC 1), також пізніше її
можна було побачити на телеекранах у шоу "Run For Glory". Матеріалом нашого аналізу стала сьома
щорічна конференція Worktech, яка розглядає питання взаємодії світових технологій, підвищення
реальних доходів та збільшення робочих місць, яка складає 25 хвилин 54 секунди [11].
Поетапно проведений перцептивний аналіз дозволив виокремити наступні фонетичні особливості
вимови, які відрізняються від літературного вимовного стандарту (RP).
1. Вокалізація /l/ перед приголосною чи в кінці слова або на межі слів, крім випадку, коли наступне
слово починається з голосної. Вимова /l/ як [o] нараховує 27 випадків.
2. Глотталізація /t/ в кінці складу (got [go?]) і перед іншою приголосною в межах слова (Brintey
[‘bri?ni]) або на межі слів (quite nice [kwai?nais]). Вимова /t/ як [?] нараховує 37 випадків.
3. Випадіння /j/ в ненаголошеному складі і в наголошеному перед голосною. Вимова /tj/, /dj/, як [ʧ],
[dʒ] представлена лише 2 випадками.
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4. У вимові цього носія південносхідноанглійського діалекту мови в дельті Темзи (Estuary English)
зазвучала явна ознака, характерна для лондонського кокні, – зникнення назального /ŋ/ в закінченні -ing.
Заміна /ing/ як [in‘] нараховує 38 випадків.
Як видно з результатів, найбільш представленими фонетичними особливостями є зникнення
назального /ŋ/ в закінченні -ing та глотталізація /t/. Випадіння /j/ є найменш представленою фонетичною
особливістю.
Другий представник Джеймс Олівер, відомий англійський шеф-кухар, який народився і виховувався в
Клеверінгу, графство Ессекс, є автором багатьох кулінарних книжок, власником мережі ресторанів
"Fifteen", телевізійним ведучим кулінарного шоу "Jamie's 30 Minute Meals", яке тривало з жовтня до
листопада 2010 року. Кожен епізод займає 30 хвилин телевізійного простору. Один із таких епізодів, а
саме 12, ми проаналізували та виявили наступні фонетичні особливості вимови телеведучого [12].
1. Вокалізація /l/ перед приголосною чи в кінці слова або на межі слів, крім випадку, коли наступне
слово починається з голосної. Вимова /l/ як [o] нараховує 19 випадків.
Як і під час аналізу фонетичних особливостей першої представниці сучасного південно-східного
акценту Саллі Ганнел, ми виявили, що у вимові Джеймса Олівера помітна вокалізація /l/ не лише в
позиції перед приголосною чи в кінці слова або на межі слів, крім випадку, коли наступне слово
починається з голосної, а й у межах слова у позиції між голосними: boiled water, normally, finally,
cauliflower.
2. Глотталізація /t/ в кінці складу (got [gǢ?]) і перед іншою приголосною в межах слова (Brintey
[‘bri?ni]) або на межі слів (quite nice [kwai?nais]). Вимова /t/ як [?] нараховує 48 випадків:
3. Випадіння /j/ в ненаголошеному складі і в наголошеному перед голосною. Вимова /tj/, /dj/ як [ʧ],
[dʒ] представлена лише 2 випадками. Як і в першому випадку під час аналізу фонетичних особливостей
вимови Саллі Ганнел, виявлено, що ця відмінність не є яскраво вираженою у вимові та її рідко можна
почути серед мовців південносхідноанглійського акценту мови в дельті Темзи (Estuary English).
4. У вимові носіїв південносхідноанглійського акценту мови в дельті Темзи (Estuary English)
зазвучала явна ознака, характерна для лондонського кокні,– зникнення назального /ŋ/ в закінченні -ing.
Вимова /ing/ як [in‘] нараховує 16 випадків.
Згідно з отриманими результатами, найбільш представленою фонетичною особливістю є
глотталізація /t/, яка представлена 48 випадками. Випадіння /j/ є найменш представленою фонетичною
особливістю, що, у свою чергу, співпадає з результатами аналізу вимови Саллі Ганнел, оскільки не
завжди ця особливість проявляється у вимові, інколи вживається правильний варіант слів, такий, який
звучить в літературному вимовному стандарті (RP).
Таким чином, обом мовцям притаманні характерні зміни на рівні приголосних: випадіння /j/, перехід
/ŋ/ в /n/, а реалізація решти приголосних та голосних свідчить про належність Estuary English до
південносхідноанглійських діалектів.
Південносхідноанглійський акцент в дельті Темзи (Estuary English) використовується в бізнес
відносинах, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, медіа, рекламою, цей
акцент використовується медиками та вчителями на південному-сході Англії та впливає на вимову
суспільства [10].
Причиною використання південносхідноанглійського акценту (Estuary English), особливо серед
молоді, стало бажання "приховати соціальне походження, а також прийняття акценту, як нейтрального".
Ті ж, хто вживали традиційний літературний вимовний стандарт (RP), приймають
південносхідноанглійський акцент (Estuary English), тому що він є "модним акцентом" (street credibility),
а ті, хто розмовляли на місцевих діалектах, вважають його складнішим, більш витонченим. За останні
десятиріччя акцент став звичайним явищем серед молоді в південно-східній частині Англії, яка бажала
розмовляти не так, як старші члени родини.
Багато фонетичних ознак, які відрізняють південносхідноанглійський акцент від літературного
вимовного стандарту, є спільними з кокні: ознаки, які визначають його як чіткий південно-східний
акцент (на відміну від літературного стандарту, який не має приналежності до якоїсь частини Англії).
Але ці ознаки поширюються завдяки соціальній та географічній позиціям, таким чином втрачаючи свою
місцеву приналежність і доводячи, що південносхідноанглійський акцент мови в дельті Темзи (Estuary
English) є "прийнятим діалектом майбутнього" [9].
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладення, оцінювання. – К. : Видавництво
Ленвіт, 2003. – 161 с.
2. Hughes A. English Accents and Dialects : An Introduction to Social and Regional Varieties of British English /
A. Hughes, P. Trudgill. – Baltimore : University Park Press, 1979. – 90 p.

164

Л.А. Гаращук. Англійська вимова в дельті Темзи в контексті сучасних південноанглійських діалектів
3. Wells J. C. Accents of English / J. C. Wells. – Cambridge, London, New York : Cambridge University Press,
1982. – 392 р.
4. Wells J. C. Accents of English. II. The British Isles / J. C. Wells. – Cambridge : Cambridge University Press,
1982. – 412 p.
5. Кентський діалект [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rapidsteps.com/en/ru/topic/748/.
6. Паращук В. Ю. Теоретична фонетика англійської мови : [навчальний посібник для студентів факультетів
іноземних мов] / В. Ю. Паращук. – Вінниця, НОВА КНИГА, 2005. – 240 с.
7. Rosewarne D. Estuary as a World Language / D. Rosewarne. – Chichester : Modern English Teacher 5,
1996. – 179 p.
8. Estuary English [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //www.ic.arizona.edu /~lsp/.
9. Estuary English : Revisiting the Debate on its Status as a New Accent of English and Potential EFL Pronunciation
Model [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.raco.cat/index.php/Bells/article/viewFile/
82956/139971.
10. Phonological
variation
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://www.bl.uk/learning/langlit/sounds/regoinal-voices/.
11. Video.
Jamie’s
30-Minute
Meals
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://www.channel4.com/programmes.
12. Video.
Sally
Gunnell
OBE.
Part
1
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://www.youtube.com/watch?v=cp34rhLnH1I.
13. Video.
Sally
Gunnell
OBE.
Part
2
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу
:
http://www.youtube.com/watch?v=B9vukG2vQoE.

Матеріал надійшов до друку 1.04. 2011 р.

Гаращук Л. А. Английское произношение в дельте Темзы в контексте современных
южноанглийских диалектов.
В статье сделана попытка исследовать произношение выходцев южной Англии, говорящих на
южноанглийском диалекте. Общие и отличительные черты реализации гласных и согласных звуков
выделены на материале аутентичных британских телевизионных программ. Английское произношение в
дельте Темзы как один из последних акцентов юга Англии было проанализировано.

Haraschuk L. A. Estuary English in the Context of Modern Southern English Accents.
An attempt has been made in the article to investigate pronunciation peculiarities of the Southern English
inhabitants speaking in Southern English dialect. Similar and different features of realization of consonants and
vowels have been singled out on the material of authentic British television programmes. Estuary English as one
of the latest accents of Southern England has been analyzed.
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УДК 811.112.2'25
Л. Б. Гречина,
старший викладач
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
ДО ПРОБЛЕМИ ЛЕКСИЧНИХ ТРУДНОЩІВ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ
ЛІТЕРАТУРИ
Статтю присвячено комплексному аналізу лексичних труднощів, з якими найчастіше зустрічається
перекладач науково-технічної літератури, здійснено їх докладний перекладознавчий аналіз та
встановлено поширені прийоми передачі складних явищ лексичної системи німецької наукової і технічної
підмов у німецько-українському перекладі.
Сьогодні, у період стрімкого розвитку науки і техніки, спостерігається гостра потреба у передачі великої
кількості фахової інформації з інших мов, а, отже, й у дослідженнях прийомів перекладу лексичного наповнення
науково-технічної літератури українською мовою. Якість перекладу такого виду літератури у значній мірі
залежить, по-перше, від особливостей науково-технічної літератури і, по-друге, від рівня мовної та загальної
науково-технічної компетенції перекладача. Оскільки існують різноманітні екстра та інтралінгвістичні
характеристики слова, здійснення перекладу навіть на лексичному рівні є зовсім непростим завданням.
"На лексикон припадає організаційна роль у презентації мовних систем та структур, а слова можна розглядати як
базові семантичні одиниці мови, значення яких є ключовим для здійснення перекладу. Вже перші труднощі в процесі
науково-технічного перекладу виникають при відтворенні безеквівалентної лексики" [1: 410].
У мові науки і техніки ми маємо справу із стабільним, інформаційно насиченим пластом лексики –
термінологічними одиницями, норма яких хоча і узгоджується з нормами загальновживаної мови, але має власні
суттєві особливості. Терміни та реалії, якими так насичена науково-технічна література найчастіше потрапляють
до групи безеквівалентних лексичних одиниць. "Безеквівалентні терміни виникають у результаті такого
очевидного факту, що наукові відкриття, технічні удосконалення, технологічні інновації відбуваються та
виникають спочатку в одній країні, а потім стають надбанням інших. Тому і відповідне збагачення понятійного
апарату в тій або іншій сфері відбувається нерівномірно: на певних етапах одна мова випереджає іншу" [2: 121].
Під час перекладу німецьких науково-технічних текстів українською мовою виникають труднощі, пов’язані із
значними розбіжностями у будові обох мов. Вирішальним під час перекладу є врахування жанрових
особливостей та знаходження відповідників у цільовій мові.
Стаття присвячена висвітленню лексичних проблем перекладу на основі аналізу німецькомовних
оригінальних науково-технічних текстів та їх перекладів українською мовою. Актуальність та необхідність
такого дослідження зумовлюється тим фактом, що норми писемної наукової мови з часом змінюються, чиниться
значний вплив розмовного жанру, тяжіння до економії, стислості висловлювання. З цією метою вживаються
слова, що замінюють цілі речення або словосполучення, відповідники яких не існують в українській мові. Іноді
автори німецьких оригіналів вдаються навіть до вилучення таких повнозначних і самостійних частин мови, як
іменник чи прикметник, тоді в українському перекладі необхідно вдаватися до певних граматичних
трансформацій, зумовлених нормами цільової мови.
Таким чином, мета дослідження полягає у тому, щоб виявити лексичні труднощі, з якими
найчастіше зустрічається перекладач науково-технічної літератури, здійснити їх докладний
перекладознавчий аналіз і встановити закономірності та особливості застосування прийомів їх передачі у
німецько-українському перекладі.
Для досягнення зазначеної мети дослідження були поставлені і вирішені такі завдання:
– порівняти традиційний підхід до вирішення проблем перекладу науково-технічної літератури із сучасним;
– з’ясувати лексичні зміни у сучасних німецькій та українській підмовах науки і техніки;
– проаналізувати елементи лексичної системи німецької мови, що становлять труднощі під час перекладу.
Загальновідомо, що для науково-технічної літератури характерним є використання великої кількості фахової
лексики, що обумовлює значні труднощі у процесі перекладу. "Науково-технічна термінологія – широкий та
інтенсивно розвинений шар лексики, що активно взаємодіє з іншими шарами словникового запасу мови,
передусім, із загальновживаною лексикою. Тому вивчення закономірностей утворення термінологічної
лексики, її структури і семантики є одним із важливих завдань сучасної лінгвістики, в тому числі і
перекладознавства" [1: 37].
Перекладач в процесі перекладу постійно постає перед складним завданням обрати потрібний єдино
правильний еквівалент. Для того щоб впоратись з цим складним завданням, перекладач повинен не тільки добре
орієнтуватися в тематиці тексту, але і читати відповідну літературу на рідній мові.
Таким чином, яку кількість слів необхідно знати, щоб бути здатним перекладати науково-технічну літературу?
Спеціальні дослідження та досвід навчання перекладу свідчать, що словникового запасу об’ємом у 3000 одиниць
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цілком достатньо для такої діяльності. Які лексичні одиниці повинні увійти до словника-мінімуму в першу чергу? Як
видається, на це питання остаточної відповіді дати неможливо. Наприклад, текст зі сфери електроніки буде насичений
лексикою, що відрізняється від частотної лексики зі сфери хімії або механіки.
Зазвичай основною ознакою науково-технічного тексту вважають наявність у ньому великої кількості фахових
термінів. Термін – це слово (іноді група слів), які слугують засобом позначення спеціального фахово-орієнтованого
поняття. Наприклад, "der Gleichstrom" – електротехнічний термін, "die Mehrstufenrakete" – термін зі сфери
ракетобудування. Кількість термінів для кожної сфери науки і техніки велика і вимірюється десятками тисяч. Крім
того, у зв’язку з розвитком науки і техніки постійно виникають нові спеціальні поняття та відповідні їм терміни.
Крім того в якості термінів часто використовуються і загальновживані слова. Наприклад, "der Raum" –
приміщення, у сфері вивчення космосу та авіації – простір, космос; "die Haube" – чепчик, технічне значення
"кожух"; "die Platte" – плато, технічне значення пластина, плата.
Райнер Арнтц у статті "Порівняльний аналіз термінології" звертає увагу на те, що "кожна мова, хоча і
використовує свій власний спосіб словотвору, але при цьому вдається до загальноприйнятих у міжнародній
практиці словотвірних елементів, які, зазвичай, мають давньогрецьке або латинське походження, наприклад:
Bipolartransistor, Nanofarad, Kanalzone" [3: 297].
Однак головні труднощі у перекладі виникають не у зв’язку з перекладом окремих термінів, які уже
зафіксовані у термінологічному словнику, а з вираженням змісту фрази, коли послівний переклад є неможливим.
У цьому випадку необхідним є знання предмету. "Перекладачу за такої ситуації на допомогу приходить знання
асоціативних зв’язків, термінологічних морфем, афіксальних особливостей певних термінів" [1: 54].
Тому очевидним є те, що перекладач, передусім, має володіти такими термінами, які позначають основні,
найважливіші поняття.
Крім цього, кожний спеціаліст повинен засвоїти і деяку кількість основних вузькофахових термінів
відповідної сфери науки і техніки.
Надалі важливо звернути увагу на слова і словосполучення, характерні для стилю науково-технічної
літератури. Наприклад, "schlissen" – робити висновки, "untersuchen" – вивчати, досліджувати, "forschen" –
займатися науковим пошуком, "der Versuch" – дослідження, експеримент, "in Betracht ziehen" – приймати до
уваги, "im vorliegenden Fall" – у такому випадку, "zur Anwendung kommen" – найти застосування тощо.
Значні труднощі у перекладі викликає вживання слів у складі сталого висловлення, значення якого складно
вивести зі значень його складників. Наприклад, "Man muss das Gemisch im Brennraum zur Entzündung bringen",
що означає "необхідно запалити суміш в камері згорання"; або "in Wegfall kommen" – "виходити із ужитку"; "die
alten in Wegfall gekommen Transformatoren" – "старі, що вийшли із ужитку трансформатори". Переклад таких
словосполучень значно полегшується, якщо відомі основні типи сталих словосполучень, правила їх перекладу, а
також найбільш уживані сталі висловлення та їх українські еквіваленти, оскільки кількість структурносемантичних типів сталих висловлень та загальна кількість найбільш уживаних з них досить обмежена.
У науково-технічній літературі багато шаблонних, стереотипних фраз та словосполучень, багато готових
стандартів. Їх знання та знання їх еквівалентів полегшує процес перекладу і дає можливість зосередитися на
основному завданні – простежити послідовність викладення та досягти повного розуміння змісту тексту.
Оскільки "слово виступає основною одиницею мови, яка містить традиційно закріплений набір інформації"
[1: 124], знання певної кількості слів є необхідною, але не єдиною умовою успішного оволодіння процесом
перекладу. За будь-якого об’єму словникового запасу, текст, який необхідно перекласти, буде містити незнайомі
слова. Перекладач повинен бути готовим до того, щоб вміти визначити значення незнайомих слів в процесі
перекладу, не вдаючись до використання словника.
Для того щоб уміти визначити значення незнайомого слова, необхідно навчитися використовувати контекст,
знання словотвірних елементів та інші фактори, що впливають на переклад слова. Адекватний переклад змушує
перекладача відмовитися від перекладу окремих слів, іноді цілих фраз, з метою створення нового тексту з
еквівалентним змістом і тотожною функцією. "Таким чином, елементна відповідність перекладу оригіналу не
може забезпечити необхідної точності перекладу. Ця відповідність призводить лише до збільшення кількості
помилок у перекладі, які можна визначити як буквалізми. Але в перекладі неприпустимою є і вільність, тому що
еквівалентність смислів її повністю виключає. Варто відтворювати, а не копіювати" [4: 48].
Саме тому перекладачу варто пам’ятати, що слово поза контекстом не піддається адекватному і
остаточному перекладу.
Виділяють загальний контекст та більш вузький контекст. Під загальним контекстом розуміють зміст
конкретного речення та тексту загалом. Загальний контекст слугує ніби фоном, на якому визначається або
уточнюється значення кожного слова. Під більш вузьким контекстом розуміють лексичне значення слів,
пов’язаних в реченні з деяким словом, які уточнюють його значення. Для прикметника важливо враховувати
лексичне значення іменника, з яким він пов'язаний, наприклад, "dünn" – тонкий, але в словосполученні "dünne
Luft", позначає розріджене повітря; для прислівника, пов’язаного з дієсловом, наприклад, "scharf" – гострий,
"scharf unterscheiden" позначає чітко розрізняти.
Для визначення значення прийменника важливо враховувати лексичне значення іменника, з яким він
вживається, наприклад, "zur Verbesserung" – для покращення, "von groβem Einfluss sein" – мати значний вплив.
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При визначенні значення іменника необхідно враховувати значення іменника в атрибутивній функції,
наприклад, "Entwicklung neuer Triebwerke" – розробка нових двигунів; деякі іменники змінюють своє значення у
формі множини, наприклад, "das Verhältnis" – відношення, die "Verhältnisse"– умови.
Для визначення значення дієслова необхідно враховувати значення іменника у функції підмета, наприклад,
"der Motor läuft" – двигун працює, іменника у функції прямого додатку, наприклад "Schwierigkeiten bereiten" –
створювати труднощі, а також прийменникової групи, наприклад, bestimmen визначати, "bestimmt für diesen
Zweck" – призначений для цієї мети; для визначення значення деяких дієслів важливо враховувати їх позицію
перед підрядним реченням, наприклад, "eine bestimmte Form annehmen", приймати певну форму; "nehmen wir an,
dass … – припустимо, що …
Необхідно зазначити, що деякі особливості порядку слів в німецькому реченні можуть створювати додаткові
труднощі у використанні синтаксичних зв’язків слова для його перекладу. Слова, семантично пов’язані, можуть
бути позиційно віддаленими, наприклад, під час перекладу прийменника в ініціальній позиції необхідно
враховувати керування дієслова, яке стоїть в кінці речення, наприклад, "an dieser Untersuchen haben … teil
genommen" – у цьому дослідженні брали участь …
Варто враховувати той факт, що перекладач, який виконує письмовий переклад має можливість вдаватися до
використання різного роду словників та довідкових матеріалів. Однак, не варто забувати, що словники не
враховують багато факторів та визначають слова в найбільш вживаних контекстах. Зазвичай, перекладачіпочатківці надають перевагу двомовним словникам. Досвідчені ж перекладачі використовують тлумачні
одномовні словники, тому що двомовний словник має більш обмежені можливості у висвітленні змісту того, або
іншого поняття. "Лексико-семантичним варіантам перекладу, зазначеним у словниковій дефініції, майже ніколи
не вдається вичерпати всі можливі використання слова, тому перекладач часто постає перед фактом відсутності
потрібного еквівалента в словниковій статті, а інколи вибирає навіть невдалий варіант" [4: 33].
Велике значення для перекладу незнайомого слова у тексті має словотвірний аналіз. Тому важливо знати
основні словотвірні моделі та елементи (суфікси, префікси), а також вміти робити компонентний переклад
складних слів, наприклад, "forschen" – досліджувати, "der Foscher" – дослідник, "die Forschungsarbeit" – дослідна
робота, "das Forschungsinstitut" – дослідний інститут, "die Forschung" – дослідження.
О. Федоров цілком справедливо зазначає, що "помилки зустрічаються, наприклад, під час перекладу
німецьких складних слів, коли значення складного слова сприймається перекладачем просто як сума значень
невід'ємних складників" [5: 138], наприклад die Bauart – конструкція, однак der Bau – будівництво, die Art – вид,
спосіб, порода, die Schalloptik – звукооптичні системи, тоді як der Schall позначає звук, die Optik – оптика.
"Geföβwandungen" не варто перекладати дослівно як стінки посуду, а терміном з дещо більш загальним
значенням – обмежуючі поверхні. У німецькій мові термін, що позначається одним складним словом
"Sicherungstechnik" в перекладі позначає "техніка забезпечення безпеки".
Для визначення значення незнайомого слова необхідно застосовувати словотвірний аналіз як додатковий
прийом після використання загального контексту та синтаксичних зв’язків слів.
Цей вид роботи привчає до сприйняття слова не як готової, неподільної одиниці, а працювати з ним свідомо.
У новому слові ми повинні бачити знайомі нам елементи і впізнавати способи його словотвору, тоді і переклад
цього слова є більш обґрунтованим.
Як відомо, під час перекладу значення слів зазвичай необхідно вибирати між декількома можливостями
перекладу.
О. Федоров виокремлює три найбільш характерні випадки відповідності лексичних одиниць:
1) у мові перекладу немає словарного відповідника;
2) відповідник не є повним, тобто лише частково відображає значення іншомовного слова;
3) різним лексико-семантичним варіантам багатозначного іншомовного слова відповідають різні слова в мові
перекладу, які в різному обсязі передають їх [5: 102].
Безперечним є той факт, що досить рідко однозначному слову оригіналу відповідає однозначний відповідник
у мові перекладу. Що стосується термінів, то однозначні еквіваленти у мові перекладу є, як правило, цілком
можливими.
У зв’язку з цим варто зазначити, що терміни зі сфери філософії, естетики, політології тощо, на позначення
різноманітних абстрактних явищ іноді не мають відповідників у мові перекладу.
Словотворчі елементи, наприклад префікси, не завжди дозволяють однозначно визначити ті значення та
змістові відтінки, які вони надають слову. Як найкраще це ілюструють наступні пари слів: "fahren" – їхати,
"erfahren" – впізнавати, та "hören" – слухати, "gehören" – належати, "aufhören" – припиняти. У деяких випадках
встановити зв'язок та засвоїти похідне слово може допомогти історична довідка про походження слова.
У процесі багатої перекладацької практики на основі аналізу були визначені прийоми перекладу і
різноманітні закономірності відповідності між парами мов.
Цілком природньо, що тепер не має необхідності кожного разу проходити один і той же шлях пошуку
відповідників, усі встановлені відповідники є надбанням перекладачів і багато з них зафіксовані у словниках.
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Під час перекладу науко-технічної літератури безумовно доводиться звертатися за допомогою до словника.
Дуже важливо знати, в якому випадку варто звертатися до словника загальної лексики, а в якому – до
термінологічного, як використовувати словник, коли необхідне німецьке слово у ньому відсутнє.
Якщо врахувати, що найчисельнішою групою термінів – з точки зору словотвору – є складні іменники і
складні прикметники, то зрозумілим є те, що основні зусилля варто спрямувати на засвоєння закономірностей
словотвору цих двох найбільших груп термінів. Це у значній мірі позбавляє від необхідності звертатися до
словника, в результаті чого процес перекладу стає менш трудомістким. Крім цього, це уможливлює самостійний
переклад термінів, відсутніх у словнику.
Як свідчить аналіз перекладів зі сфери науки та техніки, то, передусім, виникає питання обсягу відхилень та
кількості варіантів, коли мова іде про поняття, які, в якості терміну, потребують точного опису і визначення у
мові перекладу.
Переклад принципово не може копіювати оригінал, а може лише повністю відтворювати його зміст у мові
перекладу. Практика перекладу знає багато прикладів неперекладності, коли значення частково або повністю
втрачається. Однак, за умови неперекладності окремих елементів мови текст можливо перекласти.
Вихідною ідеєю сучасного перекладознавства є принципова можливість перекладу будь-яких текстів з однієї
мови на іншу. Коли еквівалентні відповідники мови-джерела та мови-перекладу відсутні, то переклад
досягається інтерпретацією.
Таким чином, проблема перекладу тісно пов’язана з проблемою взаємовідносин між словами та поняттями, з
одного боку, та між системами понять в різних мовах, з іншого. Це дозволяє дійти висновку, що основний
словниковий фонд – це головне, що є в словниковому складі мови, і саме контекст відіграє вирішальну роль в
процесі перекладу науково-технічної літератури у процесі підбору необхідного слова.
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Гречина Л. Б. К проблеме лексических трудностей перевода научно-технической литературы.
Статья посвящена комплексному анализу лексических трудностей перевода немецких научнотехнических текстов, с которыми чаще всего встречается переводчик научно-технической
литературы, проведен их тщательный переводоведческий анализ и установлены распространенные
приемы передачи различных явлений лексической системы немецких научного и технического подязыков
в немецко-украинском переводе.
Grechina L. B. On the Issue of the Lexical Difficulties in the Translation Scientific and Technical Materials.
The article is devoted to the complex analysis of the lexical diffiulties occurring during the translation of the
German scientific technical texts. A thorough translation analysis of the lexical difficulties is performed. The
wide-spread devices of the transmitting different lexical phenomena of the German scientific and technical
sublanguages in the German-Ukrainian translation are established
.
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СЕМІОТИЧНА ПРИРОДА КОНЦЕПТІВ PRIDЕ / ГОРДІСТЬ ТА NOBILITY / ШЛЯХЕТНІСТЬ
Стаття присвячена визначенню знакової природи концептів PRIDE / ГОРДІСТЬ та
NOBILITY / ШЛЯХЕТНІСТЬ. Знаковість концептів доведена за допомогою загальної моделі
номінативного поля цих ментальних одиниць на основі методу польового моделювання. У дослідженні
використані твори британської літератури кін. ХІХ – поч. ХХ ст.
Постановка наукової проблеми та її значення. Суперечливість дискусії щодо предмету семіотики існує до
сьогодні через особливе виникнення цієї науки. У її зародженні брали участь теорія інформації, кібернетика,
логіка та структурна лінгвістика. Місце сучасного мовознавства стало вирішальним у цій суперечці. Роль
комунікативної ситуації, яка використовується для взаєморозуміння між народами світу, лежить в основі
багатьох семіотичних проблем, бо процеси трансформації та збереження інформації є досі актуальними, не до
кінця розкритими у лінгвістичних дослідженнях та спонукають нас замислитися про мову цієї інформації [1: 8].
Праці науковців, що займалися та продовжують займатися вищезгаданою проблематикою (Ю. М. Лотман,
Н. Б. Мєчковська, С. М. Повторева, О. С. Нікітіна, Г. Фреге, Ч. Пірс, Б. Расел, Р. Карнап, ін.), чітко розкривають
їх суть та спонукають до їх вирішення.
Основною метою дослідження є доведення знакової природи ментальних носіїв культурної інформації –
концептів ГОРДІСТЬ та ШЛЯХЕТНІСТЬ.
Завдання статті у виявленні знаковості згаданих концептів із застосуванням створеної графічної моделі та
польового аналізу.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Сучасна семіотика
використовує знак – "матеріальний, чуттєво сприйнятливий предмет (явище, дія, ознака), який виступає
представником (репрезентантом) іншого предмета, властивості чи ставлення і який використовується для
отримання, зберігання, переробки і передачі інформації" – як основну свою одиницю. Завдяки його подвійній
природі – ідеальній та матеріальній – він має як план змісту, так і план вираження [2: 23]. До ідеального можна
віднести внутрішню форму слова, близьким до неї феноменом є смисл або інколи концепт, який припускається
до розгляду як ядерний компонент позначення, що назване тілом знаку [2: 25]. Тлумачення знаків є
найпоширенішим різновидом діяльності мислення [3: 76].
Н. Б. Мєчковська вважає процес мислення ланцюгом передавання інформації. Тобто під час процесів
породження і сприйняття інформації, її перероблення відбувається проходження інформації по ланцюгу, т.зв.
ієрархії кодів всередині певної системи, наприклад, організму людини, між відправником і отримувачем, яке
називається перекодуванням інформації [2: 12].
Розуміння знаку неможливе без з’ясування його значення. "Значення – предмет, який у формі слова
зафіксований у свідомості людини. Коли значення даного слова співвідносять зі значенням інших мовних
утворень, тоді досліджують смисл виразу" [3: 76].
Іноземні науковці Г. Фреге, Ч. Пірс, Б. Расел, Р. Карнап займались дослідженням співвідношення значення і
смислу [3: 76]. На думку Фреге, значення і смисл характерні, наприклад, кожній власній назві. Кожен поданий
знак виражає її смисл і позначає її значення [3: 159].
Найбільш відомим знаком і таким, який часто використовується, є слово. О. С. Нікітіна, замислившись над
питанням, що саме не виступає в ролі знаку, стверджує, що лише людська свідомість не може ним бути, бо він є
її матеріальним представленням. Людська свідомість виражена через смисли, а семіотика пояснює спосіб
утворення цих смислів через знаки. Наповнення смислу – це сприйняття, уявлення чи роздуми про будь-що,
наприклад, реальний предмет, явища, події і т.д. Людська свідомість є репрезентантом, моделлю світу, що
володіє смислом, несе його у собі [4: 7-8].
"Концепти – це смислові кванти людського буття-в-світі, які, залежно від конкретних умов, перетворюються
в різні формоутворення, "гештальти" буття… Концепти за своєю суттю є своєрідними культурними генами, які
входять в генотип культури і які, очевидно, визначають феноменологічну поверхню культури, її фенотип. Це
інтегративні, функціонально-системні, багатовимірні (як мінімум, тривимірні) ідеалізовані формоутворення, які
самоорганізовуються та спираються на поняттєвий (чи псевдо-, чи передпоняттєвий) базис, закріплений в
значенні будь-якого знаку: наукового терміна чи слова (словосполучення) повсякденної мови, чи складнішої
лексико-граматико-семантичної структури …" [5: 26].
Останні дослідження у галузі когнітивної лінгвістики показали, що концепт як ментальна одиниця виражає
ідеальну природу знака, а номінативне поле концепту відображає матеріальну його сторону. Ім’я концепту є
його ядром та одночасно тілом знака [6; 7]. Номінативне поле концепту складається з ядра, ближньої, дальньої та
крайньої периферії. У нашому дослідженні вони вміщують, відповідно, ім’я, (слово-репрезентант) концепту;
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системні синоніми, ідіоми зі словом-репрезентантом концепту, однокореневі слова, словникові тлумачення
лексеми-репрезентанта концепту; сталі вирази, представлені лексемами, які є відмінні від імені концепту, словаасоціати, метафоричні вислови; синтаксичні конструкції з імпліцитністю значення. В ядрі концентруються
основні ознаки поля і чим далі від ядра, тим віддаленіші ознаки з’являються у структурі вербального вираження
концептів.
Складена нами загальна модель (мал. 1) ґрунтується на основі вибірок зі словників (Cambridge English
Lexicon by Roland Hindmarsh, Longman Dictionary of Contemporary English, New Webster’s Dictionary and
Thesaurus of the English Language, The Synonym Finder by J. I. Rodale, The New Roget’s Thesaurus of the English
Language in Dictionary Form, Roget’s Thesaurus of English Words and Phrases, Webster’s New World Thesaurus by
Ch. Laird, New Webster’s Dictionary and Thesaurus, Longman Idioms Dictionary, Англо-український
фразеологічний словник К. Т. Баранцева, The World Book Encyclopedia), системи графів,
розробленої Стенфордським університетом, а також текстів англійської художньої літератури
кінця XIX – початку XX століття з використанням методу польового аналізу [7].

Художній дискурс

Ім’я (слово-репрезентант)
концепту

Системні синоніми
Ідіоми зі словомрепрезентантом концепту
Однокорінні слова
Словникові тлумачення
лексеми-репрезентанта
концепту
Сталі вирази, представлені
лексемами відмінними від
імені концепту
Слова-асоціати
Метафоричні вислови
Малюнок 1.

Синтаксичні конструкції
з імпліцитністю значення

Так, лексема-іменник pride, що означає "a feeling of pleasure and satisfaction that you get because you or people
connected with you have done or got something good" [8] міститься у субполях 'Члени родини та їх вчинки',
'Ставлення до протилежної статі', 'Відчуття задоволення насолоди, поваги', 'Духовна гординя', 'Гордість як
риса характеру', 'Родина та родинні пріоритети', 'Відчуття вищості над іншими людьми', 'Духовна гординя',
'Особиста гордість пихатість та піднесення', 'Гордість британців'. Основні семи цих субполів характеризують
'гордість' як позитивну чи негативну рису характеру: 'Гордість як риса характеру', 'Гордість за поведінку',
'Небажання соціального контакту через піднесення власної особистості, свого статусу в суспільстві', 'Ураження
власної самооцінки', 'Почуття амбіційної цікавості британців', 'Усвідомлення свого походження', 'Гордість за
членів сім’ї, які не виправдали очікуваних сподівань родини', 'Гордість за вдале одруження', 'Гордість за
згуртованість сім’ї'. Наприклад, 'Почуття амбіційної цікавості британців' експліковане у тексті так: "And he
thought with a curious pride that he and his family had done little or nothing to help this feverish expansion" [9: 267].
Сема 'Усвідомлення свого походження' представлена таким чином: "You forget, " he said with a queer pride, "I can
hold on, too – I’m a Forsyte myself…" [10: 251]. Помітною є гордість британців за участь у Першій світовій війні
та вираження почуттів через придушення цієї 'справжньої' риси британської нації: "His personal life became
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intolerable because of the War, and the War became intolerable because of his life. A sort of pride kept him
silent" [11: 246], яка була виявлена у жителів саме в період кровопролиття на рідній землі. Семи субполів
ближньої та дальньої периферій номінативного поля концепту PRIDE є відмінними від ядерного семного ряду,
адже вони виражені іншими лексемами (синонімами, однокореневими словами, словниковими тлумаченнями
лексеми-репрезентанта концепту): proud, proudly, vanity, vain, arrogance, presumption, conceit, conceited, glory,
boast, swanking, obstinacy, self-confidence, lordliness, self-consciousness, self-esteem, self-respect, self-approval,
contempt, contemptuous, self-contempt, haughty, haughtily, supremacy, upright, superiority, superior, sensibilities,
selfishness, pleasure, to be pleased, pleasant, satisfaction, tenacity, bourgeois; асоціативними лексемами чи
сполученнями лексем: marriage portion, wife, kinship, home, to be married, to marry, family, family relics, family vault,
blood, strain of blood, love, authority, comfort, business; сталими виразами зі словом-репрезентантом концепту: to
hurt one’s pride, to pride oneself on, wound to someone’s pride and self-esteem; ідіоматичними конструкціями зі
словом-репрезентантом концепту – pride goes before a fall, poor as a church mouse but stinking proud, to be as
pleased as Punch.
Одна й та ж сама лексема може вживатися авторами для показу значної кількості сем. До прикладу, vanity
представляє досить широкий семний ряд: 'Марнославство аристократії: "Well, it happens to us all; but our vanity is
interested by the hope that the rather tangled and not very luminous track we made will continue to shine for a few people
for a few years" [11: 27]; 'Ненависть до марнославства': "Vanity is none the less odious even there is some reason for it,
though why any one should feel vain of publishing books and exhibiting pictures is a mystery, when you reflect that two
thousand novels a year are published in England alone and that tens of thousands of canvases are showed
annually in Paris" [11: 157]; 'Марнославство та егоїзм митця': "But like all artists she was exacting, and had her vanity"
[11: 228] та ін.
Лексема-іменник nobility як ядерний репрезентант концепту NOBILITY володіє першочерговим значенням
"honesty, bravery and unselfishness; the people of the highest social rank in a society, considered as a group members of the
nobility" [8]. Однак у відібраних текстах британської художньої літератури лексема збагатилася певними
конотативними семами: 'Зміна шляхетності нації зі зміною епохи (маються на увазі манери, мораль, зовнішній
вигляд, звички, мова)': "Morals had changed, manners had changed, men had become monkeys twice-removed, God had
become Mammon – Mammon so respectable as to deceive himself. Sixty-four that favoured property, and had made the
upper middle-class; buttressed, chiseled, polished it, till it was almost, indistinguishable in manners, morals, speech,
appearance, habit and soul from the nobility" [12: 261]; 'Шляхетність вигляду розкиданих квіткових пелюсток (образ
величності природи)': "When he was gone she stood awhile, thoughtfully peeling the last bud; and then, awakening from
her reverie, flung it and all the crowd of floral nobility impatiently on the ground, in an ebullition of displeasure with herself
for her niaiseries, and with a quickening warmth in her heart of hearts" [13: 183].
У всіх інших випадках нашого дослідження матеріальна будова концепту відображена у ближній периферії
такими лексемами: noble, nobleness, nobly, nobleman, ennobled; aristocracy, aristocratic tastes, aristocratic,
aristocratic culture, aristocratic birth, aristocratic trait, British Aristocracy; blood, families-for-blood, pure-blooded,
strain of blood; gentle, gentleman, genteel, gentility; honourable, honour, honesty, rank, gentry, minor-gentry, class,
upper middle class, baronet, upper class, distinction, privilege, royalty, dukes, marquesses, earls, distinction, middle
class, middle class idea, class inferiority; pure-bred, fine breeding, well-bred Englishmen, decent breeding; virtue,
virtues, virtue of sex; glorious, glory та багатьма іншими. Лексема aristocracy, наприклад, використана для показу
семи 'Вираження жалюгідності представників будь-якої аристократії': "Besides, only the feeble sections of any
aristocracy take on vapourish airs and affected ways of talk" [11: 201].
Усі ці репрезентанти навмисно згруповані так тому, що несуть у собі приблизно однаковий діапазон значень
або ж є однокореневими 'родичами'. Дальню периферію утворюють такі лексеми та їх сполучення: Church,
Church of England, fashionable churches; family, rich families, the head of the family, family mansions and estates,
family honour, family coach, family vault, family tradition, tombs of the family; wife; home, manorial home, Victorian
home; school; peace; delicacy, refinement; superiority; business; gentleman-farmer; influence.
'Church, Church of England, fashionable churches' подані реципієнтам як: 'Приналежність до традиційної
церкви Англії', 'Основні правила формування шлюбів людей вищого класу у дотриманні правил церкви і вищих
прошарків суспільства': "Half the marriages of the upper classes were conducted on these lines: Do not offend the
susceptibilities of Society; do not offend the susceptibilities of the Church" [10: 254].
Основні образно-смислові представлення лексичних корелятів family, rich families, the head of the family, family
mansions and estates, family honour, family coach, family vault, family tradition, tombs of the family; wife; home, manorial
home, Victorian home, gentleman-farmer є: 'Шляхетність англійського дому як пам’ятки архітектури століття': "It
might even become one of the "homes of England" – a rare achievement for a house in these degenerate days of building"
[12: 50]; 'Визначення шляхетності сім’ї через її фінансовий стан': "My family came to Trinidad in the French revolution.
There are two or three other rich families and I shall marry one of them" [14: 207]; 'Викривання 'шляхетності'
Вікторіанського дому': "It is an interesting comment on the sadism latent in communities that the cruelty and misery of the
Victorian home are legally protected and helped up as shining examples of behavior whereas any attempt to make people a
little more natural and happy and tolerant is supposed to be wicked" [11: 182] та ін.
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Лексема 'school' має таке контекстуальне значення 'виховання дітей в одностатевих школах'. 'Peace'
характеризує 'шляхетність, відображену у спокої та стабільності дому'. 'Delicacy' ('чулість; витонченість')
позначає 'нерозуміння батьками витонченості поведінки дочки'.
Лексичні значення, представлені лише однією лексемою, мають переважно по одній додатковій семі:
'refinement' – 'Вишуканість поведінки за столом'; 'superiority' – 'Оцінювання відсутності смаку як ознаки вищості та
нешляхетності'; 'business'– 'Вибір майбутньої професії, можливо пов’язаної з сімейною справою, 'Негативне
ставлення до родинної справи'; 'influence' – 'Можливість впливу на певній території за походженням'.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, виходячи з поданого аналізу, можливо зробити
висновки про наявність багатого складу конотативних сем у значеннях тих лексем, які запропоновані для
репрезентації концептів PRIDE / ГОРДІСТЬ та NOBILITY / ШЛЯХЕТНІСТЬ. Це, у свою чергу, доводить знакову
природу концептів, адже, представляючи ідеальну природу знака, концепти вербалізуються в контексті
художніх творів, наочно представляючи його (знака) матеріальну складову. А та система образів, яка закладена у
семному ряді вище згаданих лексем та їх сполучень, виконує семіотичну функцію, несучи в собі визначену
кількість культурних кодів. Тому можливе вивчення інших лінгвокультурних концептів, що значно полегшує
дослідження цих ментальних одиниць.
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Сергиенко В. Л. Семиотическая природа концептов PRIDE / ГОРДОСТЬ и
NOBILITY / БЛАГОРОДСТВО.
Статья посвящена определению знаковой природы концептов PRIDE / ГОРДОСТЬ и
NOBILITY / БЛАГОРОДСТВО. Знаковость концептов доказана с помощью общей модели
номинативного поля этих ментальных единиц, основываясь на методе полевого моделирования. В
исследовании использованы произведения британской литературы конца ХIX – начала XX ст.

Sergienko V. L. Semiotic Nature of the Concepts PRIDE and NOBILITY.
The article is focused on the problem of determination of sign (symbolic) nature of the concepts PRIDE and
NOBILITY. Concepts’ sign properties were proved with the help of the general model of the mental units on the
basis of the field analysis. British fiction works of the end of the XIX – the beginning of the XX centuries were
used in the research.
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старший викладач
(Донецький національний університет)
ТІЛЕСНА МЕТАФОРА ЯК МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА
ПОЗНАЧЕННЯ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
У статті досліджуються особливості тілесної метафори як механізму утворення ФО на позначення
негативних емоцій в англійській та українській мовах. Встановлені основні джерела утворення
метафори з урахуванням фізіологічних та психологічних даних. Виявлено інвентар негативних емоцій,
які описуються через тілесну метафору. Розглянуто роль соматичних компонентів у процесі
концептуалізації негативних емоцій засобами фразеології. Проаналізовані універсальні та специфічні
риси позначення негативних емоцій у фразеології різноструктурних мов.
1. Вступні зауваження. Сучасній лінгвістиці притаманний підвищений інтерес до проблем мовної
репрезентації емоційно-почуттєвої сфери людини. Накопичено багатий матеріал з проблем вивчення
емоційної лексики (Аскерова, 2006; Бабенко, 1989; Дудка, 1994; Казанцева, 1999; Когут, 2008; Манзій,
2008; Парасюк, 2005; Шаховський, 1987). Деякі праці фокусуються на фонетичних особливостях
функціонування емоційних висловлень (Калита, 2001; Красовська, 2009). Розкривається специфіка
вербалізації емоцій у дискурсі (Биценко, 2004; Гнезділова, 2007; Киселюк, 2009). У контексті когнітивної
лінгвістики інтенсивно розгортаються дослідження емоційних концептів (Борисов, 2005; Дорофєєва, 2002;
Красавський, 2001; Нікішина, 2008; Погосова, 2007; Подлесова, 2009; Сарбаш, 2008; Чесноков, 2009;
Шамаєва, 2004). Особливу увагу емотіологів привертає фразеологічний шар мови, що пояснюється
специфікою семантичної структури фразеологічних одиниць (далі ФО), яка надає ФО іманентну
властивість виражати емоції, почуття, ставлення мовця. Продуктивність та регулярність використання ФО
для номінації емоцій пояснюється високим експресивним потенціалом фразеологізмів [1: 115]. У зв’язку з
цим актуальності набуває аналіз і опис фразеологічних засобів вербалізації емоцій. Останнім часом питання
фразеологічної репрезентації емоцій в різних мовах розглядаються в роботах В. М. Телії, А. М. Баранова,
Д. О. Добровольського, М. О. Красавського, О. О. Борисова, М. В. Гамзюка, Н. М. Волкової, А. Ортоні,
Р. Гіббса та ін. Проте ФО, що позначають негативні емоції, у зіставному аспекті на матеріалі англійської та
української мов не ставали об’єктом окремого дослідження. Відомо, що одним із найпродуктивніших
засобів формування вторинної номінації виступає метафора. Сутність метафори та особливості її
функціонування вивчаються багатьма вітчизняними та зарубіжними лінгвістами (М. Блек,
В. В. Виноградов, В. Г. Гак, Р. Гіббс, З. Кевечеш, Дж. Лакофф, Г. М. Скляревська та ін.). Мета цього
дослідження полягає у встановленні особливостей тілесної метафори як механізму утворення ФО на
позначення негативних емоцій в англійській та українській мовах. Матеріалом наукового аналізу слугували
дібрані зі фразеологічних та тлумачних словників 148 англійських та 163 українські ФО, які засновані на
метафоричному переосмисленні симптоматико-фізіологічного прояву емоцій, що становить 12 % від
загальної кількості виявлених ФО на позначення негативних емоцій в англійській мові та 17 % – в
українській мові.
2. Теоретичні основи метафоризації негативних емоцій. Специфіка фразеологічного значення полягає у
тому, що воно не виходить безпосередньо із суми значень компонентів ФО. Цілісність значення ФО
досягається повним або частковим переосмисленням, деактуалізацією компонентів. Деактуалізація
визначається як семантичне перетворення слова в складову ФО, його компонент [2: 9]. Розповсюдженим є
погляд, що семантичне перетворення компонентів ФО, їх деактуалізація викликається найчастіше
метафоричним переосмисленням вільного словосполучення – об’єкту метафоризації. Метафоричне
переосмислення визначається як "перенос найменування з одного денотату на інший, який з ним
асоціюється, на основі реальної або уявлюваної схожості" [3: 143]. З цього визначення випливає, що
принцип подібності виступає основним підґрунтям для процесу метафоризації. Модус фіктивності надає
можливість уподібнювати різні, інколи непорівнянні, сутності. Саме модус фіктивності приводить у
динамічний стан знання про світ, образно-асоціативне уявлення, яке викликається цим знанням, та готове
значення – усі вони взаємодіють у процесі метафоризації. Модус фіктивності забезпечує перехід від
реального до гіпотетичного відображення дійсності і виступає обов’язковою умовою усіх метафоричних
процесів [4].
Багато абстрактних понять, до яких можна віднести емоційні переживання особистості, структуруються
через метафоричний перенос знайомої інформації у незнайому площину [5: 141]. Щодо позначення емоцій
у мові, вчені зазначають, що мовні засоби вираження емоцій надзвичайно метафоричні, оскільки емоція
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рідко виражається прямо, а навпаки, завжди уподібнюється чомусь [6]. Утворення фразеологічного
значення, тобто вторинної номінації, здійснюється за метафоричною моделлю, яка базується не тільки на
семантиці слів, але й використовує людський досвід, особливості сприйняття і уяви. М. Блек підкреслює
культурну суть метафори і стверджує, що імплікації, утворені у результаті метафоричного вживання
мовних одиниць, співпадають з асоціаціями, прийнятими у певній мовній спільноті, та можуть відрізнятися
від асоціацій в іншій мовній спільноті [7]. Переносу найменування у процесі утворення ФО сприяє їх
образна основа. Специфіка знакової функції ФО забезпечується самим механізмом їх утворення, основною
тенденцією якого є збереження асоціативно-образного уявлення про первісну ситуацію [8: 28].
3. Поняття "тілесна метафора" та її роль у репрезентації негативних емоцій у фразеології англійської та
української мов. Головний напрям метафоричних переносів відбувається від самої людини і найближчої до
неї дійсності на весь інший світ. Найбільш характерний для метафори параметр – антропоцентричність –
проявляється у тому, що вибір підґрунтя для метафори пов'язаний зі здатністю людини вимірювати нове (у
тому числі, абстрактні сутності) за своїм образом і подобою. Оскільки внутрішній світ людини
моделюється за аналогією із зовнішнім, матеріальним світом, основним джерелом психологічної лексики
виступає лексика фізична, яка використовується у вторинних метафоричних смислах [9: 387].
Така співвіднесеність допомагає зрозуміти більш абстрактні поняття у термінах більш конкретних
об’єктів [10: 4]. Особливе місце у фразеологічній репрезентації емоцій належить "тілесній метафорі"
(термін В. Ю. Апресян і Ю. Д. Апресян) станів душі [11]. ФО такого типу описують фізіологічну реакцію
людини на певну емоцію, наприклад, англ. be in a cold sweat 'обливатися холодним потом (від страху)', turn
purple with rage 'почервоніти від люті, шаленства'; укр. кров заливає / залила обличчя (лице) 'хто-небудь
червоніє від збудження, захоплення, сорому і т.ін.', морозом подрало по шкурі 'кого-небудь охопило
неприємне відчуття холоду від сильного переляку, переживання т.ін.'.
Перед тим, як проаналізувати особливості функціонування тілесної метафори у фразеології англійської
та української мов, необхідно розглянути зв'язок емоцій з фізіологічною діяльністю організму з точки зору
психології емоцій. Той факт, що будь-який емоційний стан супроводжується багатьма фізіологічними
змінами в організмі, свідчить про тісний зв'язок між емоціями та діяльністю організму. Емоційне
збудження охоплює довільно регульовані компоненти (наприклад, загальнорухові і мімічні, а також
мовленнєві реакції, сльозовиділення, дихання) та нерегульовані компоненти емоцій (наприклад, діяльність
серця, зміна стану шлунково-кишкового тракту, м’язової системи, потовиділення). Фізіологічні процеси
разом з мімічними, пантомімічними та мовленнєвими показниками виступають об’єктивними
індикаторами емоційних станів. Окрім того, концептуалізація емоцій в значній мірі визначається мовними
факторами. Оскільки сфера емоцій не підлягає прямому спостереженню, мовна фіксація симптоматичних
реакцій і фізіологічних станів виступає основою, на якій в наївній картині світу формуються уявлення про
релевантні характеристики емоції. Метафоричні вирази утворюють концептуальну базу для ментальної
обробки феноменів емоційної сфери і слугують як засіб, що допомагає перевести емоції із сфери психічної,
яку неможливо побачити, у сферу фізичних реакцій [12: 130].
4. Основні типи тілесної метафори. Як вже зазначалось, стан емоційного переживання супроводжується
симптоматикою різних органів. Репрезентація фізіологічних корелятів емоцій у фразеології англійської та
української мов свідчить про прагнення людини до вербального втілення та опису цих симптомів.
Образність ФО ґрунтується на змінах у функціонуванні різних фізіологічних механізмів, які людина
відчуває безпосередньо і які виникають рефлекторно, а далі усвідомлюються людиною. Аналіз матеріалу
дослідження дозволив виявити різні типи тілесної метафори, які засновуються на змінах у діяльності
різноманітних органів людського тіла: зміни у серцевій діяльності, пов’язані з прискоренням або
сповільненням ритму серцебиття; зміни в системі кровообігу; зміни в сприйманні дійсності свідомістю;
порушення у дихальній системі; процеси діяльності залоз внутрішньої секреції; температурні реакції;
шкірна реакція; порушення нормального зорового сприйняття дійсності. Наприклад, в основі образів
деяких ФО – зміни в системі кровообігу: англ. make your blood boil 'розлютовувати'; укр. кров ударила в
лице (до лиця, в обличчя і т.ін.) 'хто-небудь перебуває в стані сильного хвилювання, збудження і т.ін.'. До
тілесних метафор відносяться й такі, що ґрунтуються на образах температур. Ознаки емоційного стану
актуалізуються в метафорах температури і температурної обробки у таких прикладах: англ. burn with a low
blue flame 'бути дуже злим', burn with indignation 'бути дуже обуреним', hot under the collar 'розлючений,
обурений, оскаженілий'; укр. серце (душа) тліє 'хто-небудь зазнає моральних страждань, тяжко переживає',
танути / станути як (мов, ніби і т.ін.) віск [на сонці (на вогні)] 'швидко втрачати сили, здоров’я від хвороби,
горя; марніти'. Емоційний стан хвилювання та збудження пов’язується з відчуттям жару, яке охоплює
людину: укр. запалала (запломеніла) душа у кого, чия 'хто-небудь перебуває в стані сильного збудження,
хвилювання і т.ін.'. Деякі ФО утворюються в результаті переосмислення процесів дихання та описують
відчуття перехопленого духу або зміни регулярності та швидкості дихання: англ. with bated breath
'затямивши подих'; укр. дух займається (забивається, затинається і т.ін.) / зайнявся (забився, затнувся і т.ін.)
'стає важко дихати від хвилювання, сильного душевного потрясіння і т.ін.'. Метафоричному
переосмисленню підлягають зміни у діяльності залоз внутрішньої секреції: англ. sweat the small stuff амер.
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'переживати через дрібниці'; укр. обливатися / облитися холодним потом 'дуже хвилюватися, переживати
(від почуття страху, очікування чогось небезпечного, неприємного і т.ін.)'. Образи ФО будуються на змінах
у серцевій діяльності, пов’язаних з прискоренням або сповільненням ритму серцебиття:
серце мре (завмирає, замирає) / завмерло (замерло) 'хто-небудь дуже хвилюється, відчуває раптовий
переляк, страх і т.ін.'. Метафорична онтологізація емоцій конвенціональна за своєю природою, оскільки у
наведених прикладах фіксуються не реальні симптоми, а "мов би" симптоми, тобто психічний стан
концептуалізуєтсья через один із можливих симптомів, які надаються цьому стану в повсякденній
свідомості носіїв мови [12: 134].
Аналіз ФО дозволяє зробити висновок про певні кореляції психічного та фізичного станів, які
утворюють стійкі метафоричні моделі. Так, реакція душі на страх схожа з реакцією тіла на холод і утворює
достатньо продуктивну метафоричну модель. Такі емоції, як злість, роздратованість, лють, мають тілесні
аналоги відчуття жару. Аналізуючи збіги у відображенні фізіологічних та психологічних станів людини,
В. Ю. Апресян і Ю. Д. Апресян виводять певну закономірність: емоції концептуалізуються в мові так саме,
як фізичні стани [11: 32]. Такі збіги пояснюються властивістю людини уподібнювати те, що не піддається
прямому спостереженню (внутрішні емоційні процеси), тому, що безпосередньо спостерігається, тобто
тілесним реакціям. Як показує матеріал дослідження, в мові відображається в основному симптоматика
емоцій, притаманна людині, що є свідченням принципу антропоцентризму мови. Окрім того,
спостерігаються випадки, коли образність ФО ґрунтується на симптоматиці прояву емоцій у тварин,
наприклад, англ. put one’s tail between one’s legs 'злякатися, підібгати хвіст', get (put, set) one’s back up
'розсердити, розлютити когось'; укр. завити вовком 'тяжко страждати, впадати у відчай', як (мов, ніби і т.н.)
карась ротом глипає 'хто-небудь дуже розгублений, почуває себе незручно, ніяково'). Існування
анімалістичних образів пояснюється явищем зооцентризму, притаманним фразеологічній системі мови.
Оскільки в процесі еволюції людського суспільства у центрі світу людини (в окремі періоди над людиною,
згодом – поряд з нею) перебувала тварина, життєдіяльність тварини у трансформованому вигляді стала
основою для "еталонної шкали" – зоометризму. Цим можна пояснити той факт, що у фразеології людину
описано зооморфно, тобто використано терміни, пов’язані з анатомією тварини. При цьому еталоном для
оцінювання людини є створені нею ж уявлення про тваринний світ.
5. Дескрипція негативних емоцій у фразеології англійської та української мов. У лінгвістиці емоцій
загальноприйнятою є класифікація лексичних засобів, які позначають емоції, на номінативи, дескриптиви,
експресиви (В. І. Шаховський). Дескриптивний тип емотивної лексики ґрунтується на знаннях людської
фізіології, на життєвому досвіді спостереження за реакціями організму під час переживання негативних
емоцій. Услід за М. О. Красавським, вважаємо доцільним застосувати класифікацію емотивної лексики для
аналізу ФО, що позначають негативні емоції в англійській та українській мовах [1]. Як свідчать
вищенаведені приклади, дескрипція негативних емоцій у площині фразеології здійснюється за допомогою
ФО, що описують соматико-фізіологічні реакції людини, які супроводжують негативні емоції. Дескрипція
емоцій часто ґрунтується на натуральних життєвих ситуаціях. Цей факт пояснює міжкультурні співпадання
вербального опису подібних емоцій. Так, однією з універсальних форм вираження емоції подиву,
притаманною людині незалежно від національної належності, виступають розширені очі: англ. make big
eyes 'робити великі очі, дивуватися'; укр. робити / зробити великі очі 'виявляти подив, здивування'.
Астенічна форма страху проявляється в оціпенінні та тремтінні, що зафіксовано у ФО-дескрипторах
англійської та української мов: англ. be frozen in one’s boots 'заціпеніти від страху', shake in one’s shoes
'тремтіти від страху'; укр. обмирати / обмерти зі страху 'дуже лякатися, боятися', труситися (тіпатися,
тремтіти і т.ін.), як (мов, ніби і т.ін.) у пропасниці 'перебувати у збудженому, нервовому, хворобливому і
т.ін. стані (перев. від страху, нервового напруження)'.
ФО, утворені шляхом тілесної метафори, позначають широкий спектр негативних емоцій. В українській
мові зафіксовано такі негативні емоції: переляк, страх, ніяковість, нерішучість, переживання, хвилювання,
збентеженість, ніяковість, розгубленість, приголомшеність, тривога, незручність, сором, сум, печаль, туга,
страждання, подив, обурення, злість, гнів, лють, розлюченість, жаль, відчай, ненависть, пиха, образа,
досада. В англійській мові виявлено такі негативні емоції: гнів, лють, ненависть, похмурість, печаль, сум,
розгубленість, ніяковість, обурення, тривога, переляк, страх, жах, подив, зневага, незадоволення,
розчарування, досада, відчай, вина, осуд. Хоча набір емоцій в мовах дещо відрізняється, залучення даних
психологічних розвідок з точки зору класифікації негативних емоцій та більш детальний аналіз семантики
виявлених номенів дозволяє стверджувати, що загалом інвентар емоцій в англійській та українській мовах
співпадає. Звертає на себе увагу той факт, що багато ФО полісемічні, тобто здатні позначати дві або
декілька емоцій. Це емоції, які є подібними за своєю природою або різними. Наприклад, в англійській мові
ФО quake (quiver, shake, tremble) like a leaf (like an aspen leaf) 'тремтіти, як осиковий лист' може виражати
такі емоції, як переляк або нервування. Українська ФО волос (волосся) дибом (дубом, дуба, рідко дротом)
стає / став 'кого-небудь охоплює великий страх, гнів, подив і т.ін.' слугує для позначення декількох
негативних емоцій – страху, гніву, подиву. З іншого боку, одна і та ж емоція характеризується багатьма
різними симптоматичними індикаторами, що фіксуються фразеологізмами. Так, емоція страху передається
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декількома ФО в українській мові, які фокусуються на різних, іноді протилежних, фізіологічних
індикаторах: заціпеніння врости в землю 'завмерти, заклякнути на місці від великої несподіванки чи
сильного хвилювання, страху і т.ін.'; поява неприємного відчуття холоду (мороз поза (за) спиною (за
плечима, поза шкірою, поза шкурою і т.ін.) ходить (бігає і т.ін.) у кого і без додатка 'комусь стає неприємно,
страшно, моторошно і т.ін.') або жару (обдавати / обдати жаром (вогнем, морозом, холодом і т.ін.)
'викликати у кого-небудь стан сильного хвилювання, збентеження, переляку і т.ін.'); шкірна реакція як (мов,
ніби і т.ін.) комашки забігали (полізли, поповзли і т.ін.) по спині 'хто-небудь відчув страх, переляк і т.ін.'. В
англійській мові емоція страху передається через опис таких симптомів, як тремтіння, наприклад, to give
smb the creeps 'тремтіти, аж дрож проймає (від страху і т.ін.)', заціпеніння, наприклад, be (become) petrified
(paralyzed, frozen) with fear / horror 'заціпеніти від жаху', відчуття перехопленого подиху: to be breathless with
fear 'бути переляканим' та інші.
6. Роль соматичних компонентів у створюванні образів тілесної метафори. У структурі досліджуваних
ФО активно використовуються соматизми. Оскільки ФО концептуалізують негативні емоції через тілесний
досвід, зрозумілою є продуктивність соматичних компонентів, які позначають частини та органи тіла
людини. Використання тих чи інших соматизмів зумовлюється симптоматикою емоцій. Аналіз матеріалу
показує, що в англійській мові ФО з соматичним компонентом нараховують 29 %, серед яких: blood, eye(s),
hair, nerve, head, feet, face, hand, jaw, mouth, throat, stomach, brow, lip. Як свідчить аналіз фактичного
матеріалу, в українському корпусі 70 % ФО мають соматичні компоненти у своєму складі, серед яких:
спина, шкура, тіло, плечі, серце, душа, груди, очі, кров, руки, зуби, голова, горло, ноги, язик. Мови
протиставлення демонструють різні тенденції щодо продуктивності окремих соматичних компонентів. В
англійській мові більш частотні соматизми blood, eye(s), face. В українській мові це соматизм серце, який
часто варіюється з соматизмом, який позначає уявлюваний орган – душа, наприклад, завмирати / завмерти
серцем (душею) 'дуже хвилюватися (з переляку, від захоплення, тривоги і т.ін.)'. Душа – значущий орган
для україномовної особистості, який вважається вмістищем емоційно-почуттєвих переживань людини. У
складі англійських ФО, заснованих на тілесній метафорі, компонент "душа" не зафіксований. У зв’язку з
цим Г. Вежбицька робить висновок про те, що "душа" – національно специфічне слово для слов’янської
мовної свідомості, та вказує на принципові відмінності між слов’янською та англо-саксонською
психологією: на відміну від слов’янських мов, де контрастивну пару утворюють слова "тіло" та "душа", у
англомовній свідомості тіло контрастує зі свідомістю (mind) [13: 22].
7. Висновки. Проведене дослідження дозволяє зробити низку висновків. Тілесна метафора займає
важливе місце у фразеологічній репрезентації негативних емоцій в англійській та українській мовах.
Продуктивність такого засобу утворення фразеологічних одиниць пояснюється тісним зв’язком емоцій з
фізіологічною діяльністю організму людини та прагненням особистості виразити свої внутрішні
переживання, які не піддаються безпосередньому спостереженню, через відчутні та спостережувані
симптоматико-фізіологічні реакції. Функціонування тілесної метафори для позначення негативних емоцій
засобами фразеології віддзеркалює принцип антропоцентризму, який проявляється у схильності людини
описувати абстрактні поняття та надавати оцінку об’єктів дійсності через співвіднесення їх з частинами
свого тіла та характеристику процесів, які відбуваються в організмі людини.
Тілесна метафора засновується на описі симптоматики різних органів. В обох мовах зафіксовані подібні
фізіологічні процеси, які фіксуються досліджуваними ФО, утворюючи їх образну складову: зміни у
серцевій діяльності; зміни в системі кровообігу; порушення у дихальній системі; процеси діяльності залоз
внутрішньої секреції; температурні реакції; шкірна реакція тощо. Міжмовні співпадання фразеологічного
представлення емоцій підтверджуються даними психологічних та фізіологічних розвідок про
універсальний характер прояву емоцій людини. У мовах зіставлення виявлені подібні метафоричні моделі,
які репрезентують стійкі кореляції психічного та фізичного станів: страх – холод, злість – жар, страх –
заціпеніння та інші. У контексті прийнятої у лінгвістиці класифікації емотивної лексики досліджувані ФО
виступають дескрипторами, тобто такими одиницями, що описують соматико-фізіологічні реакції людини,
які супроводжують негативні емоції.
Встановлено, що тілесна метафора функціонує для онтологізації подібних емоцій в мовах зіставлення,
широкий спектр яких можна згрупувати за "базовими" негативними емоціями, виявленими К. Ізардом:
горе, гнів, страх, зневага, презирство та амбівалентна емоція здивування. Аналіз продуктивності
соматичних компонентів у досліджуваних ФО вказує на такі відмінності в аналізованих мовах: на відміну
від англійської мови, де найбільшою активністю відрізняються соматизми blood, eye(s), face, в українській
мові кількісно домінують соматизм серце, а також уявлюваний орган душа. Дослідження
підтверджує значущість цього органу для україномовної особистості, який вважається вмістилищем
емоційно-почуттєвих переживань людини.
Таким чином, тілесна метафора визначається як важливий механізм фразеологізації у процесі образної
репрезентації негативних емоцій в англійській та українській мовах. Перспективу подальшого дослідження
вбачаємо у вивченні ролі тілесної метафори в процесі утворення фразеологічної картини світу на матеріалі
різноструктурних мов.
177

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 57. Філологічні науки

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Красавский Н. А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах / Н. А. Красавский. –
Волгоград : Перемена, 2001. – 495 с.
Жуков В. П., Жуков А. В. Русская фразеологія : [учеб. пособие] / В. П. Жуков, А. В. Жуков. – М. : Высшая
школа, 2006. – 408 с.
Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка / А. В. Кунин. – М. : Высш. шк.,
1996. – 381 с.
Телия В. Н. Русская фразеология / В. Н. Телия. – М. : Школа "Языки русской культуры", 1996. – 288 с.
Gibbs R. W. Jr., Bogdanovich J. M., Sykes J. R., Barr D. J. Metaphor in Idiom Comprehension / R. W. Jr. Gibbs,
J. M. Bogdanovich, J. R. Sykes, D. J. Barr // Journal of Memory and Language. – 1997. – № 37. – P. 141–154.
Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем / Дж. Лакофф, М. Джонсон / Теория
метафоры. – М., 1990. – С. 387–415.
Блэк М. Метафора / М. Блэк // Теория метафоры. – М., 1990. – С. 153–172.
Ковалева Л. В. Фразеологизация как когнитивный процесс / Л. В. Ковалева. – Воронеж : Изд-во Воронеж.
гос. ун-та, 2004. – 184 с.
Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. – М. : Языки русской культуры, 1999. – 896 с.
Kövecses Z. Metaphor and Emotion : Language, Culture and Body in Human Feeling / Z. Kövecses. ––
Cambridge : Cambridge University Press, 2003. – 244 p.
Апресян В. Ю., Апресян Ю. Д. Метафора в семантическом представлении эмоций / В. Ю. Апресян,
Ю. Д. Апресян // Вопросы языкознания. – 1993. – № 3. – С. 27–35.
Баранов А. Н., Добровольский Д. О. Аспекты теории фразеологии / А. Н. Баранов, Д. О. Добровольский. –
М. : Знак, 2008. – 656 с.
Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / А. Вежбицкая ; [пер. с англ.]. – М. : Русские словари,
1996. – 416 с.

Матеріал надійшов до редакції 01.04. 2011 р.
Трофимова Е. В. Телесная метафора как механизм образования фразеологических единиц,
обозначающих негативные эмоции в английском и украинском языках.
В статье рассматриваются особенности телесной метафоры как механизма образования
фразеологических единиц, обозначающих негативные эмоции в английском и украинском языках.
Установлены основные источники образования телесной метафоры с учетом данных физиологии и
психологии эмоций. Выявлен инвентарь негативных эмоций, которые описываются посредством
телесной метафоры. Рассмотрена роль соматических компонентов в процессе концептуализации
негативных эмоций фразеологическими средствами. Проанализированы универсальные и специфические
черты обозначения негативных эмоций в фразеологии разноструктурных языков.
Trofimova O. V. Body Metaphor as a Mechanism for the Formation of Phraseological Units Denoting
Negative Emotions in the English and Ukrainian Languages.
The article is concerned with the peculiarities of body metaphor in the formation of phraseological units
denoting negative emotions in the English and Ukrainian languages. The article considers the main sources of
the metaphor formation taking into consideration the data of physiology and psychology researches. The
inventory of negative emotions is provided. The peculiarities of body parts as components of phraseological
units denoting negative emotions are described. The article also analyzes universal and specific features of the
negative emotions representation by phraseological units in English and Ukrainian..
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ДО ПИТАННЯ МАНІПУЛЯЦІЇ СУСПІЛЬНОЮ СВІДОМІСТЮ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
ЗМІ
Стаття присвячується такому явищу як"політичний дискурс ЗМІ", який являє собою комунікативну
область накладення політичного дискурсу та дискурсу ЗМІ. Політичний дискурс ЗМІ володіє
маніпулятивною функцією, тобто можливістю ціленаправлено управляти думками та відносинами
аудиторії. Передумовами для маніпулювання суспільною свідомістю є: його мета і завдання,
соціокультурний контекст, передача інформації.
Політика – одна зі сфер суспільного життя, з якою стикаються щодня. Боротьба за владу залишається
основною темою цієї сфери спілкування. Нею цікавляться як професійні політики, журналісти та
політологи, так і широкі маси населення. Політика відноситься до особливого типу спілкування, для
якого характерна висока ступінь маніпулювання свідомістю громадян.
Останнім часом все більшого поширення набуває політична лінгвістика. Вона займається вивченням
політичної сфери комунікації, розглядає засоби і способи боротьби за політичну владу в процесі
комунікативного впливу на політичну свідомість громадян [1: 88]. Вивчення політичної лінгвістики
допомагає краще розібратися в процесах, які відбуваються у сучасному світі, а також виявити прихований
намір текстів ЗМІ, способи та засоби маніпуляції суспільною свідомістю. Саме цим викликаний інтерес до
вивчення цієї проблеми, що й становить актуальність даної роботи.
Мета – вивчення маніпулятивного впливу політичного дискурсу ЗМІ. У межах даної мети виокремлено
такі завдання: визначити, що являє собою поняття "дискурс"; розмежувати поняття "політичний дискурс" і
"політичний дискурс ЗМІ"; з’ясувати суть поняття "маніпуляція"; визначити маніпулятивний вплив
політичного масмедійного дискурсу на політичну свідомість громадян.
Дискурсом займалися і продовжують займатися чимало вітчизняних та зарубіжних лінгвістів:
Ф. Р. Анкерсміт, Н. Д. Арутюнова, А. Н. Баранов, Р. Барт, Р. М. Блакар, Ж. Бодрийяр, Т. В. ван Дейк,
Ж. Дерріда, Е. Г. Казакевич, Ю. Н. Караулов, К. І. Кубрякова, Л. Марен, П. Рікер, Я. Торфінг, Н. Феркло,
М. Фуко, А. П. Чудінов, О. І. Шейгал та багато інших. Значна увага приділялася і масмедійному дискурсу
(дискурсу ЗМІ). Масмедійний дискурс і дискурс ЗМІ будемо вважати синонімічними поняттями. Отже, ним
займалися: О. О. Анісімова, Т. Г. Добросклонська, Є. Л. Доценко, І. В. Жуков, П. Б. Паршин, Г. А. Шишков,
Р. Якобсон та ін.
Загалом дискурс – одне із найскладніших понять, яке піддається чіткому визначенню в напрямі сучасних
гуманітарних досліджень. Це – мовлення, яке розглядається як ціленаправлений соціальний вплив [2: 136]. Як
зазначає О. І. Шейгал, "мова як абстрактна знакова система реально існує у вигляді дискурсу, точніше
дискурсів… Спілкування завжди відбувається у визначеній формі людської діяльності, у визначеному
соціальному просторі" [3: 15]. Тому дослідники зосереджують увагу на різних видах дискурсу – медійному,
економічному, науковому, художньому, публіцистичному та ін. Для нас важливим є вивчення дискурсу ЗМІ.
Політична комунікація переважно опосередкована дискурсом ЗМІ. Мас-медійний дискурс – дискурс, у
межах якого використовуються тексти, створені журналістами та які поширюються за допомогою преси,
радіо, телебачення, Інтернету. У дискурсі мас-медіа журналісти виступають як посередники між політикамипрофесіоналами й масовою аудиторією непрофесіоналів. Оскільки населення відсторонене від уряду та не
може безпосередньо спостерігати за процесом прийняття рішень, журналісти виступають у ролі
"переповідачів" [4: 104] про політику й політиків та, власне, формують суспільну думку. Можливість
взаємозв'язку між владою та громадянами держави досягається саме завдяки ЗМІ, які виконують функцію
консолідації громадськості й виступають фактором суспільного розвитку. Отже, ЗМІ – єдиний засіб
спілкування політиків і людей.
Потрібно розмежувати поняття "політичного дискурсу" та "політичного дискурсу ЗМІ". Ці два види
дискурсу, маючи спільну сферу інтересів – політику, не є ідентичними поняттями. Наприклад, виступ
політика на конференції, засіданні, круглому столі – політичний дискурс. Його ж трансляція по телебаченню,
радіо чи на сторінках газет і журналів – це політичний дискурс мас-медіа. Текст закону належить до
політичного дискурсу, а новинне повідомлення про його прийняття – до політичного дискурсу ЗМІ. Таким
чином, політичний дискурс ЗМІ виникає на перетині політичного дискурсу та дискурсу ЗМІ [5: 28].
Пропонуємо робоче визначення: політичний дискурс ЗМІ – складне комунікативне явище, яке має на меті
боротьбу за владу за допомогою формування громадської думки, включаючи текст як вербалізований
© Лойко В.В., 2011
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результат мовлення, контекст – ситуативний, соціокультурний і прагматичний, а також спеціальні мовні
засоби, які відповідають цілям та завданням дискурсу.
Значні можливості маніпулятивного впливу на політичну свідомість громадян знаходять своє втілення в
засобах масової комунікації. Слово "маніпуляція" походить від латинського manus – рука. Оксфордський
словник англійської мови трактує "маніпуляцію" як "акт впливу на людей або управління ними зі
спритністю". Виданий у 1969 р. в Нью-Йорку "Сучасний словник соціології" подає таке визначення
маніпуляції: "вид застосування влади, при якому людина, яка нею володіє, впливає на поведінку інших, не
розкриваючи поведінку, яку вона приховує" [6: 11]. Маніпуляція, за С. Г. Кара-Мурзою, – специфічний,
прихований вид духовного, мовного, психологічного впливу, мета якого – проникнення до психологічних
структур особистості людини" [6: 56]. Під маніпуляцією розумітимемо програмування суспільних думок,
настроїв і навіть психічного стану, щоб забезпечити поведінку, вигідну маніпуляторам, надати повідомленню
бажаного змісту. Основними ознаками маніпуляції є такі: духовний, психологічний вплив, а не фізичне
насилля чи загроза насиллю; прихований вплив, факт якого не повинен бути помітним об’єкту
маніпулювання; вплив, який потребує значної майстерності й знань.
Маніпуляція – це частина технології влади [6: 13]. Маніпулятивний потенціал політичного мас-медійного
дискурсу зумовлено, передусім, інтенціональною установкою цього виду дискурсу. Його мета – влада: її
завоювання, реалізація, збереження. Завдання політичного дискурсу ЗМІ – впливати на формування
громадської думки, тобто викликати в громадян необхідні політично правильні рішення або оцінки дій певних
політиків [7: 104]. Р. Блакар вважає, що "виразитися нейтрально неможливо, оскільки навіть неформальна
розмова передбачає здійснення влади". Досягнення мети та завдання забезпечується тим, що політичний
дискурс ЗМІ – комунікативне явище, а будь-яке спілкування – це ціленаправлений вплив [1: 88]. Виходячи з
того, що будь-яка діяльність, у тому числі інформаційна, ціленаправлена, будь-яка інформація впливає на
аудиторію з певною метою. ЗМІ направлені на формування думки читача (глядача, слухача) у визначеному
інституційно-заданому напрямі. Отже, політичний дискурс ЗМІ володіє здатністю впливати й може
маніпулювати суспільною думкою в інтересах маніпулятора.
Усе, що проникло в канали масової комунікації, здійснює вплив на розвиток людської свідомості.
Маніпуляція "не лише спонукає людину робити те, чого хочуть інші, вона змушує її хотіти це робити" [6: 13].
У результаті сучасна людина не може ухилитися від впливу ЗМІ. Люди переважно не розуміють і не
сприймають того, про що їм сповіщають ЗМІ, вони не мають навичок раціонально сприймати й аналізувати
повідомлення, не прагнуть цього та навіть інтуїтивно намагаються цьому протидіяти. Говорячи про вплив
ЗМІ, можемо з цілковитою впевненістю стверджувати про маніпуляцію, тобто той вплив, що приховується.
Є. Акімкін висловлює таку думку: "все життя людини будується на маніпулюванні, питання лише про його
місце та межі. Ми всі "із задоволенням маніпулюємо іншими, але ображаємось, коли маніпулюють нами" [8].
Якщо ми хочемо жити в суспільстві, яким можна легко маніпулювати завдяки ЗМІ, то потрібно лише
вдосконалювати механізми маніпулювання. Якщо ж ні – намагатися протистояти їм і подавати
правдиву інформацію.
Політичний дискурс ЗМІ належить до сфери визначеного соціального впливу, забезпечуючи політичні
інтереси деяких соціальних груп, несучи певне ідеологічне навантаження. Він відображає погляди,
переконання, ціннісні орієнтації визначеної соціальної групи, тобто володіє ідеологією як основним
переконанням якої-небудь групи. Ідеологія як передумова маніпулятивності політичного дискурсу ЗМІ
пов’язана з тим, що ЗМІ сьогодні є "інструментом ідеології, а не інформації". Ідеологїї неможливо уникнути в
політичному дискурсі ЗМІ. Таким чином, соціально-культурний контекст політичного дискурсу ЗМІ дає
змогу реалізувати маніпулятивну спрямованість цього виду дискурсу. Цей контекст включає орієнтацію на
масову аудиторію, що є не лише передумовою маніпуляції, а її необхідною умовою. Аудиторія політичного
дискурсу ЗМІ належить певній культурі. Текст цього виду дискурсу є культурним продуктом. Згідно з
роздумом А. Моля, "засоби масової комунікації фактично контролюють всю нашу культуру, пропускаючи її
через свої фільтри, виокремлюючи деякі елементи із суцільної маси, надаючи перевагу одним, залишаючи в
тіні інші" [6: 231-232].
Політичний дискурс ЗМІ володіє таким ресурсом управління знаннями суспільства про світ, як
інформація. Сучасне суспільство настільки тісно пов’язане з інформацією, що його називають
інформаційним. Передача інформації – це не констатація фактів об’єктивної реальності, а їх інтерпретація,
тобто перенесення в інформаційну реальність. Інформація формує наші думки, структурує наш досвід і
визначає наші погляди на навколишній світ. Політичний дискурс ЗМІ впливає на свідомість громадян,
інформуючи. Таким чином, інформація в політичному дискурсі ЗМІ – це інтерпретація фактів, що не може
бути об’єктивною. Інформація, яку збирають, аналізують та переробляють конкретні люди для потреб
окремих груп її споживачів, не може бути абсолютно об’єктивною. Реципієнт завжди отримує інтерпретацію
інформаціїї, як би не був підкреслений її об’єктивний характер. Цей факт визнають і самі журналісти, які
нерідко застосовують парадокс: "Правда буває різною". Людський фактор відіграє важливу роль у будь-якому
виді дискурсу. Дискурс – явище антропоцентричне, воно відображає світ суб’єктивно, тобто той, хто
говорить, "присвоює" мовлення.
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Очевидно, що до поля зору людини потрапляє переважно те, що реально або ж потенційно може
становити загрозу для неї, а також те, що може стати їй у пригоді. Ця інформація в наш бурхливий час
розвитку хай-технологій транслюється, передусім, через ЗМІ. Той факт, що ЗМІ часто нехтують висвітленням
тих чи інших фактів, аж ніяк не сприяє їхній популярності, а невиконання функцій у політичній системі
призводить до перекручення й спотворення інформації, її цілей та цінностей. Tacis підкреслює той факт, що
ЗМІ мають бути вільними від утручання представників уряду, політичних партій або окремих кандидатів під
час підготовки програм [9: 11]. У зв’язку з тим, що суб’єкт політичного дискурсу ЗМІ, який відображає деякі
інтереси й має визначені цілі та завдання, інтерпретує дійсність у тексті, цей вид дискурсу відрізняється
суб’єктивністю. Вищезазначене сприяє маніпулюванню інформацією щодо адресата.
Об’єктивна можливість впливу влади на політичну свідомість суспільства виникає завдяки створенню
інформаційного, часто інтерактивного зв’язку між окремим ЗМІ та реципієнтом. Виникає закономірна
потреба дозувати інформацію залежно від аудиторії, а також для встановлення зворотного зв’язку.
Отже, політичний дискурс ЗМІ є самостійним комунікативним явищем, утвореним у сфері
перехрещення політичного дискурсу та дискурсу ЗМІ. Усе вищесказане свідчить, що політична
комунікація не може бути звільнена від маніпуляції, хоча робилися спроби звільнити політичну сферу
від такого впливу. Політичний дискурс ЗМІ володіє всіма можливостями для управління думками й
відносинами аудиторії в необхідному для суб’єкта руслі. Поява будь-якої теми в пресі обумовлена,
передусім, інтересами правлячих еліт, яким корисна визначена орієнтація суспільної думки та свідомості.
Ці факти свідчать на користь маніпулятивної функції дискурсу ЗМІ.
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Лойко В. В. К вопросу манипулирования общественным сознанием в политическом дискурсе СМИ.
Статья посвящена такому явлению как "политический дискурс СМИ", который представляет собой
коммуникативную область наложения политического дискурса и дискурса СМИ. Политический дискурс
СМИ обладает манипулятивным потенциалом, т.е. возможностью целенаправленно управлять
мнениями и отношениями аудитории. Предпосылками для манипуляции общественным сознанием
являются особенности данного вида дискурса: его цель и задача, социокультурный контекст, передача
информации.
Loiko V. V. To the Question of Public Consciousness Manipulation in the Political Media Discourse.
The article is devoted to the phenomenon of "political media discourse" which presents a combination of a
communicative sphere of political discourse and media. Political media discourse is marked by the manipulative
potential, i.e. it purposefully directs audience’s opinions and attitudes. Some peculiarities of the discourse under
study serve as prerequisites for the social consciousness manipulation: the aim and task of the discourse, its
social and cultural context, information transmission.
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ДО ПИТАННЯ СЛОВОТВІРНО-МОРФОЛОГІЧНОЇ СИНОНІМІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ЦЕРКОВНОРЕЛІГІЙНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ)
У статті проаналізовано проблему словотвірно-морфологічної синонімії в українській церковнорелігійній термінології. Розглянуто погляди вчених на словотвірну синонімію і запропоновано власне
розуміння цього явища, визначено типи словотвірно-морфологічних синонімів у досліджуваній
терміносистемі.
За останні десятиліття було опубліковано значну кількість наукових досліджень з баченням проблеми
синонімії в термінології, що спричинило виникнення різних поглядів на існування термінів-синонімів.
Деякі мовознавці вважають термінологічну синонімію негативним явищем (А. Коваль, Є. Толикіна),
оскільки вона ускладнює оволодіння термінологією; часто спричиняє неоднозначне її сприймання
[1: 113-114]; терміни-синоніми часто є зайвими і порушують обов’язкову умову термінології –
відсутність у терміна синонімічних відповідників. Як зазначає І. Кочан, "природа терміна як особливого
виду мовного знака передбачає однозначну відповідність між словом і поняттям" [2: 32]. Інші
(О. Ахманова, В. Даниленко) стверджують, що терміни-синоніми корисні, бо кожен з них по-різному
розкриває зміст поняття; існування термінів-синонімів допомагає знайти шляхом відбору найбільш точну
назву на позначення певного поняття [3: 61]; наявність синонімів у термінології дозволяє уникнути
повторів при викладі матеріалу; терміни-синоніми повністю забезпечують комунікативні потреби
користувачів [4: 30].
Синоніми в термінології позначають одне і те ж саме поняття, але відрізняються семантикою
словотворчих елементів, етимологією, ступенем сучасності та особливостями функціонування. На думку
А. Євгеньєвої "синонімічні зв’язки й відношення слів зовсім не такі прості, як це може здаватися,
якщо при їх аналізі спиратися тільки на значення слів, не беручи до уваги всіх інших сторін, що
пов’язують слово з системою мови загалом (словотвірною, морфологічною, парадигматичною,
синтаксичною" [5: 20].
Зміни у суспільному житті призвели до зрушень у релігійній ситуації в Україні, що, у свою чергу,
сприяє вивченню української церковно-релігійної термінології, яку через складні історичні обставини
протягом багатьох років не вважали об’єктом, гідним вивчення. Надзвичайно актуальним залишається
питання синонімії у церковно-релігійній термінології, зокрема одного з її видів – словотвірноморфологічної.
Мета нашої статті – охарактеризувати словотвірно-морфологічні синоніми в церковно-релігійній
термінології (ЦРТ). Досягнення мети є можливим завдяки розв’язанню таких завдань: розглянути різні
погляди вчених на словотвірну синонімію та варіантність і запропонувати власне розуміння цих явищ,
з’ясувати суть поняття "словотвірно-морфологічна синонімія", встановити причини виникнення
словотвірно-морфологічних синонімів та розглянути їх типи у досліджуваній терміносистемі.
Питання словотвірної синонімії, яке вперше теоретично обґрунтував І. І. Ковалик, порушувалося
переважно у зв’язку з вивченням лексичної синонімії і стосувалося, насамперед, синонімічних відношень
між спільнокореневими лексичними одиницями з різними словотвірними афіксами [6].
У сучасному мовознавстві лексичні одиниці із спільною твірною основою й однаковим значенням,
оформлені різними, але близькими за функцією афіксами, досі не мають загальноприйнятого
найменування. Їх називають спільнокореневими синонімами, словотвірними синонімами,
морфологічними синонімами, словотвірними варіантами, морфологічними варіантами, варіантами слів,
дублетами, лексико-словотвірними варіантами тощо.
За останні десятиліття дослідники зробили помітний внесок у вивчення явища словотвірної синонімії.
Варто відзначити такі важливі праці: розділи в книгах О. С. Ахманової [7], монографія
Р. П. Рогожникової "Варіанти слів в російській мові" [8], дослідження В. А. Гречко [9] та ін. Проте нема
жодного ґрунтовного дослідження словотвірно-морфологічної синонімії в термінології, зокрема в
церковно-релігійній терміносистемі, що і спричинило наше зацікавлення цією темою.
Однією з першочергових проблем, пов’язаних із дослідженням явища словотвірної синонімії, є
визначення самого поняття словотвірного синоніма.
Дослідники по-різному розв’язують питання про словотворчі синоніми, дотримуючись різних думок
щодо визначення специфіки словотворчої синонімії. Так, О. С. Ахманова, виділяє фонетичні та
морфологічні варіанти, відносячи до них всі спільнокореневі слова з тотожними значеннями, а
© Ворона І.І., 2011
182

І.І. Ворона. До питання словотвірно-морфологічної синонімії (на матеріалі церковно-релігійної термінології)

словотвірними синонімами вважає лише різнокореневі лексеми. Межа синонімії, за теорією
О. С. Ахманової проходить у словотвірних явищах: усі спільнокореневі утворення з тотожним значенням
лишаються поза межею синонімії, а синонімічною системою охоплюються слова, семантичні зв’язки
яких базуються на близькості значень. Проте сама дослідниця відзначає складність й нечіткість такого
підходу: "Внаслідок того, що різні афіксальні словотвірні морфеми мають різний ступінь лексикосемантичної самостійності, практично відрізнити різні слова-синоніми від різних словотвірних
(морфологічних) варіантів одного слова виявляється часто нелегко, тим більше, що в мові безперервно
відбуваються різноманітні процеси, які то приводять до семантичної диференціації варіантів одного й
того ж слова та перетворення їх у різні слова, то до стирання семантичних відмінностей і збігу первісно
різних слів в одному слові" [7: 215].
Л. О. Симоненко розглядає спільнокореневі утворення з різними афіксами, але однаковим лексичним
та граматичним значенням як словотворчі варіанти [10: 39].
Л. Дідківська та Л. Родніна вважають ряди спільнокореневих дериватів, які належать до однієї
частини мови і оформлені рівнозвучними афіксами з однаковим, спільним словотвірним значенням
спільнокореневими синонімами [11: 5]. Різносуфіксні деривати спільної основи, які виявляють додаткові
значення або відтінки значень із збереженням спільного основного значення, вони розглядають як
лексичні варіанти, або варіанти слова [11: 88].
Не можемо не погодитися з твердженням О. І. Нечитайло, "що спільнокореневі одиниці, навіть якщо
вони ідентичні за своїм значенням, не можуть бути варіантами одного й того ж слова через те, що вони
утворені за допомогою деривації, тобто основного способу утворення нових слів" [12: 20].
Спільнокореневі слова з однаковими значеннями є окремими, самостійними словами, що виникають
завдяки наявності в мові паралельних (синонімічних) словотвірних засобів. Р. П. Рогожникова вважає,
що "збіг у значенні спільнокореневих слів, подібність їх зовнішнього вигляду зближають
спільнокореневі слова з варіантами слів. Але відмінності в їх морфологічній структурі, наявність
словотвірних афіксів не дають можливості вважати їх варіантами слів. Як різні слова, що зближаються
значеннями, вони і входять до проблеми синонімії" [8: 162]. Тобто, наявність будь-якої відмінної
словотвірної морфеми служить ознакою різних слів, а не варіантів одного слова.
І. І. Ковалик відносив ряди спільнокореневих утворень з однозначними, але рівнозвучними
суфіксами до словотворчих суфіксальних синонімів, розглядаючи їх в контексті визначення мовного
синоніма [6: 21-22].
І. К. Білодід називає однокореневими синонімами слова, що мають лексико-семантичну спільність,
виражену коренем, і семантичну чи стилістичну відмінність, яку надають їм афікси [13: 87].
Як свідчить проведене дослідження, спільнокореневі одиниці із однаковим значенням навряд чи
можна відносити до варіантів того самого слова, адже вони виникли внаслідок словотвору при
застосуванні існуючих в мові паралельних словотворчих засобів і функціонують як самостійні слова.
Погоджуючись із думкою О. І. Нечитайло, словотвірно-морфологічними синонімами вважатимемо
слова, що мають лексико-семантичну спільність, виражену коренем і семантичні або стилістичні
відмінності, привнесені в них афіксами [12: 21].
У нашому дослідженні ми оперуємо термінами "словотвірно-морфологічна синонімія", "словотвірноморфологічні синоніми", адже ми маємо справу не лише із словотвірною синонімією, але й синонімією
морфем, оскільки "словотворчими суфіксальними синонімами називаються ряди однозначних утворень з
однаковою словотвірною основою з однозначними, але різнозвучними суфіксами" [6: 21-22]. Саме тому з
погляду морфеміки серед термінів-синонімів виділяємо такі одиниці, які за умови спільності кореня,
граматичного та лексичного значення мають відмінності у морфемній структурі.
Словотвірні синоніми вперше в українському мовознавстві описує І. І. Ковалик, виділяючи два
різновиди: гомоосновні та гетероосновні. У ЦРТ трапляється значна кількість словотвірноморфологічних синонімів:
а) омоосновні синоніми: відпуст – одпуст, побожно – набожно, помазанець – помазаник,
середохрестя – середохресний тиждень, посвячене – свячене, хрещениця – похресниця, освячувати –
святити, обручати – заручати;
б) гетероосновні синоніми: проповідальниця – казальниця, ікона – образ, артос – дарник,
проповідувати – казати, хиротонія – рукопокладення, чотка – вервиця, траур – жалоба, сакральне –
священе, свічконосець – лампадник, покутник – каяник, паломник – прочанин та ін.
Словотвірно-морфологічну синонімію ЦРТ представлено синонімічними одиницями різних способів
термінотворення: синонімічні утворення різних моделей морфологічного способу словотвору, тобто
терміни-синоніми, утворені від одного і того самого кореня за допомогою різних словотворчих афіксів.
Серед способів творення термінів-синонімів виділяємо наступні: суфіксальний, префіксальний,
основоскладання.
Терміни-суфіксальні деривати: дзвіниця – дзвіничка, благословення – благословенство, кадіння –
кадження, постриг – постриження, обіт – обітниця, кропило – кропильниця, хрестильня –
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хрестильниця, престол – престолик, соборець – соборчик, жертовник – жертвенник, котець – котючка,
частинка – часточка – частка, ківорій – киворіон, митар – митник, духівництво – духовенство,
Часослов – Часословець, виголос – виголошення, помазанець – помазаник, дзвінок – дзвіночок – дзвінець,
похристосуватися – похристосатися. Словотвірно-морфологічна синонімія спричинена також
паралельним існуванням грецизмів різного ступеня словотвірного пристосування: аналой – аналогій –
аналогіон, Ірмолой – Ірмологій – Ірмологіон, стихар – стихарій.
Терміни-префіксальні деривати: висвятити – посвятити; відпуст – одпуст, свячене – посвячене,
побожно – набожно, обручати – заручати, день алітургійний – день нелітургійний, заручати –
обручати, посвяття – післясвяття.
Скорочення засобами словотворення, що найчастіше утворюються способом основоскладання: Матір
Божа – Богоматір, Святий вечір – Свят-вечір, освячення води – водоосвячення, схима
велика – великосхимник, освячення храму – храмоосвячення, Служба Божа – Богослужба. Більшість
таких термінів-синонімів утворюється шляхом сполучення основ слів за допомогою сполучного
інтерфікса -о-.
Утворення термінів-синонімів здійснюється також заміною словосполучення словом, співвіднесеним
за основою з одним із компонентів словосполучення (часто до цієї основи додається ще і певний суфікс):
Відсічення голови святого Івана Хрестителя – Головосік, неділя М’ясопусна – М’ясопуст, давати
шлюб – шлюбувати, первородний гріх – гріхопадіння, блюдо умивальне – умивальниця, середохресний
тиждень – середохрестя.
Терміни-синоніми, утворені за допомогою морфолого-синтаксичного способу, тобто переходу слова з
однієї частини мови в іншу. У нашому випадку ідеться, передусім, про субстантивацію: вірянин – вірний,
обручник – заручений, хрещальник – охрещуваний, псалом зображальний – зображальний, трисвята
пісня – трисвяте.
Терміни-синоніми синтаксичного способу словотвору:
а) терміни-словосполучення, де прикметник залежно від синтаксичної позиції замінено на іменник:
Різдво Христове – Різдво Христа, молитва кадильна – молитва кадила, причасний денний – причасний
дня, стихара литійна – стихара на литії, хрестик хрестильний – хрестик для хрещення, ікона
житійна – ікона з житієм, тропар заупокійний – тропар за упокій; б) терміни-словосполучення з
відмінною прийменниково-відмінковою формою: стихарі на стиховні – стихарі зі стихами, єктенія за
оголошених – єктенія про оголошених.
Отже, під словотвірно-морфологічними синонімами в церковно-релігійній термінології ми розуміємо
спільнокореневі похідні з тотожною або нетотожною твірною основою, з тотожним або близьким
лексичним значенням, але з різними семантичними і стилістичними відтінками, морфологічними і
словотвірними особливостями. Наша стаття не розв’язує усіх питань щодо синонімії у ЦРТ, тому у
перспективі дослідження – подальше вивчення церковно-релігійних термінів-синонімів.
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Ворона И. И. К вопросу словообразовательно-морфологической синонимии (на материале церковнорелигиозной терминологии).
В статье проанализирована проблема словообразовательно-морфологической синонимии в украинской
церковно-религиозной терминологии. Рассмотрены взгляды ученых на словообразовательную синонимию
и предложено собственное понимание этого явления, определены типы словообразовательноморфологических синонимов в исследуемой терминосистеме.

Vorona I. I. Word-Forming and Morphological Synonymy
(Based on the Church-Religious Terminology).
The peculiarities of the word-forming-morphological synonymy in the Ukrainian church-religious terminology
are analyzed in the article. The results of the word-forming synonymy studies are viewed; the author introduces
her own interpretation of this linguistic phenomenon and determines the types of word-forming and
morphological synonyms in the researched term system.
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(Національний університет "Києво-Могилянська академія")
СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ ЧАСОВОЇ СЕМАНТИКИ
У статті розглянуто семантичні особливості складнопідрядних речень часової семантики,
структурно-семантичний підхід до класифікації складних речень та погляди лінгвістів на природу
синкретизму. Окреслено основні різновиди синкретичних складнопідрядних речень: атрибутивнотемпоральні, об’єктно-темпоральні, умовно-темпоральні та темпоральні семантико-синтаксичні
відношення у структурі займенниково-співвідносного складнопідрядного речення.
На сучасному етапі розвитку мовознавчої науки чітко виокремилися такі підходи дослідження
структури речення, як структурний та семантичний, що в процесі вивчення поєдналися в один
аспект – структурно-семантичний. Тому важливим і необхідним, як нам видається, є комплексний аналіз
складнопідрядних речень (далі СПР) часової семантики з погляду структурно-семантичного підходу.
Докладніше розглянемо ступінь дослідження складнопідрядних часових речень на структурносемантичному рівні, а також визначимо типи СПР часової семантики, які не вкладаються у традиційну
класифікацію.
Мета наукової розвідки полягає у встановленні семантичних особливостей СПР часової семантики,
особлива увага приділяється СПР із подвійною семантикою підрядних частин на прикладах української
прози ХХ – ХХІ ст. Реалізація цієї мети передбачає розв’язання таких завдань: з’ясувати ступінь
дослідження синкретизму на синтаксичному рівні; виявити причини та умови виникнення додаткових
семантичних відтінків у СПР часової семантики; встановити місце і статус СПР часової семантики щодо
синкретичності підрядних частин на матеріалі української прози ХХ – ХХІ ст.
"Семантичний підхід до вивчення синтаксису має безперечні переваги перед однобічним формальнограматичним підходом. Семантичний підхід виразно показує, що основною сферою синтаксичних
одиниць є сфера значення, що заради висловлення думки приводиться в дію весь складний механізм
мови. Дослідження синтаксичної семантики поглиблює пізнання формально-граматичної і семантичної
структур синтаксичних одиниць" [1: 3].
Сходинкою для становлення структурно-семантичної типології СПР був формально-граматичний
підхід, який активно опрацьовували О. Пєшковський, П. Фортунатов, Л. Булаховській та ін. Ми
поділяємо підходи А. Загнітка на те, що класифікація СПР, побудована на засадничих принципах
диференціації сполучних засобів між предикативними частинами за семантикою, була спробою
побудувати викінчену систему таких засобів, але вона не могла задовольнити усіх вимог, оскільки значна
частина сполучників може використовуватися для поєднання предикативних частин різної семантики, а
сполучні слова загалом позбавлені семантичної спеціалізації [2: 384]. Тому й прийнятною класифікацією,
на наш погляд, є структурно-семантична, у розробці якої значну роль відіграли праці О. Мельничука,
В. Бєлошапкової, І. Вихованця, І. Чередниченка та ін. Саме В. Бєлошапкова обґрунтувала всі змістові
сторони структурно-семантичної класифікації СПР та ввела такі позначення різновидів СПР як
розчленовані та нерозчленовані.
Показовими є думки І. Вихованця, що семантичні ознаки СПР пов’язані, передусім, із типами
семантико-синтаксичних відношень між предикативними частинами. Типи семантико-синтаксичних
відношень оформлюють спеціалізовані семантичні сполучники (часові, причинові, умовні, тощо),
співвідносні і сполучні слова. Змістова структура семантичних сполучників виступає безпосереднім
елементом семантики СПР і визначає його семантико-синтаксичну структуру [3: 317].
Часові речення, з погляду структурно-семантичної класифікації, відносять до структур із
детермінантним типом синтаксичного зв’язку: Ліляна стала просто незамінною під час вагітності жони,
коли остання зовсім втратила інтерес до подружнього життя (Є. Кононенко); Коли ми зайшли в кімнату,
вона, не розглядаючись, швидко підійшла до вікна, розчинила його і перехилилася через підвіконня, як
через криничну цямрину…(В. Шкляр); Коли для інших моя звичка стала смішною, я мусив принести її в
жертву своїй мужеській гідності, й відмовитись від маминих казок (В. Винниченко), тощо.
Відмінні за структурою речення О. Миронов зараховував до перехідних між детермінантним та
прислівним типами СПР [11: 43]. Це реченнєві структури на зразок: Тоді зустрівся Іван очима з
дружиною своєю і побачив в її очах дві прозорі й прегарні сльози, від чого перестала вона виглядати так
марно і знову стала такою ж, як була тоді, коли вибігала до нього в темні ночі чи коли зустрічалася з ним
біля криниці (В. Шевчук); І головне, дивіться, коли ви всю вимучили її, коли ви перевернули її весь
світогляд, коли ви жалем прив’язали її до себе навіки, тоді ви робите собі конституцію? (В. Винниченко);
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Коли я, нарешті, доходжу до того моменту, як він лежав у мене в руках під кватиркою, я корчусь від
огиди й немов одстрибую од цього назад (В. Винниченко).
Про периферійність таких структур указували В. Бєлошапкова, В. Бабайцева, Л. Максимов,
І. Вихованець, І. Слинько, Н. Гуйванюк, М. Кобилянська. Однією із особливостей структурносемантичного підходу є увага до такого поняття як перехідність (синкретизм). Вважають, що сам термін
"синкретизм" із лінгвістичного погляду запропонував використовувати Л. Єльмслєв. Також проблемою
синкретичних утворень на різних рівнях мовної системи займалися А. Пєшковський, Н. Дурново та ін.,
але новий погляд щодо поставленої проблеми внесла В. Бабайцева, ввівши шкалу перехідності, яка
дозволяє показати місце зони перехідності, характер синкретичних явищ, кількісне співвіднесення
визначальних ознак. Перехідні синтаксичні одиниці В. Бабайцева розглядала на рівні синхронії системи
мови. Дослідниця вказувала на багатство зв’язків між перехідними явищами, які пов’язують різні рівні
мовної системи, "віддзеркалюючи взаємодію між ними" [5: 32].
І. Вихованець, переважно дотримуючись семантико-синтаксичного підходу, говорить також
про "перехідні" випадки в класифікації, часові підрядні частини відносить не лише до детермінантних, а
й до прислівних: атрибутивних, займенниково-співвідносних та з’ясувально-об’єктних типів [1: 332-335].
А. Загнітко наголошує на потребі виділення речень з ознаками розчленованих і нерозчленованих
структур. "З одного боку, у них чітко простежуються ознаки розчленованих складнопідрядних речень,
що виявляється у можливості самостійного вжитку кожної з частин, з другого боку, у них окреслюється
залежність підрядної частини від слова (словосполучення) головної частини" [2: 407]. Також дослідник
указує на те, що "такі структури наближаються до нерозчленованих, зважаючи на наявність опорного
слова – носія активної валентності, з розчленованими структурами їх об’єднує відносна автономність
підрядної частини" [2: 407]. В основному, підрядним частинам, в яких спостерігаються ознаки
розчленованих і нерозчленованих структур, "притаманна локативна або темпоральна семантика" [2: 407].
Отже, з урахуванням зазначених аспектів будемо дотримуватися підходів В. Бєлошапкової,
І. Вихованця та А. Загнітка, зараховуючи категорію часу як до прислівного, так і до детермінантного
типів синтаксичного зв’язку в складному реченні, і розглянемо перехідні випадки потрактування СПР
часової семантики в межах подвійності семантичного навантаження, тобто синкретичні типи:
атрибутивно-темпоральні, об’єктно-темпоральні, умовно-темпоральні, а також темпоральні відношення у
структурі займенниково-співвідносних СПР.
Проаналізувавши речення, дібрані із творів художньої літератури ХХ – ХХІ ст., можемо
констатувати, що явище синкретизму є досить частотним. Варто виокремити декілька причин
виникнення синкретичності, з-поміж них основними, за В. Зарицькою, є:
1. Морфологічна природа опорного слова.
2. Потреба у вираженні семантико-синтаксичних відношень, багатших за типові відношення;
вторинні синтаксичні функції.
3. Поліфункційність засобів синтаксичного зв’язку [6].
В. Бабайцева виводить такі фактори, які зумовлюють виникнення перехідності:
1. Поєднання ознак, які характеризують синтаксичні явища на одному рівні.
2. Поєднання ознак, які характеризують синтаксичні явища внаслідок їхньої багатоаспектності.
3. Поєднання ознак внаслідок накладання (синтезу) значень елементів і значень відношень [5: 32].
Також дослідниця говорить про такі причини синкретичних утворень, які зумовлені різними
факторами, головним з яких є потреба у вираженні компонентів інформативної семантики за рахунок тих
засобів, які вже є у мовній системі [7]. Крім того, наголошується на тому, що синкретичні утворення є
конденсаторами семантики, одним із способів "стискання тексту" для економії мовних засобів.
У питанні стосовно кваліфікації речень на зразок: З острова вилітає білий птах, і тільки в той момент,
коли вдаряє він уперше крильми, починає проявлятися острів і стає видимий для смертного ока
(В. Шевчук), найбільш поширеною є думка, що це присубстантивно-атрибутивні підрядні частини з
часовим значенням (І. Слинько, Н. Гуйванюк, І. Вихованець, К. Шульжук), рідше їх відносять до СПР
темпорального типу або визначають як означально-додаткові (І. Чередниченко).
У найновішому "Синтаксисі сучасної російської мови" за редакцією С. Вяткіної говориться про такі
речення так: "…сполучне слово коли поєднує підрядне з опорним словом із часовою семантикою, а
підрядна частина, яка приєднується до них, має темпорально-означальний відтінок" [8: 234].
І. Слинько, Н. Гуйванюк та М. Кобилянська подібні речення розглядають у контексті
присубстантивно-означальних речень, як означально-видільні: "Якщо опорний іменник у головній
частині має значення часу, міри часу (час, пора…), періодів року, місяців, днів тижня, частин доби
(літо…, травень…, ранок) або подій (випадок, епізод…), замість відносних слів який, що може
вживатися займенниковий прислівник коли, надаючи означально-видільному реченню часового
забарвлення" [9: 461]. Дослідники виходять із первинності означального значення, а часове трактують як
вторинне, обґрунтовуючи свою думку лише тим, що "такі означально-видільні речення можуть
замінятися конструкціями з відносними словами" [9: 462].
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У найновішій розвідці Д. Розенталя підтримується думка, що в реченні на зразок "Настала мить, коли
я зрозумів всю вартість цих слів" означальна підрядна частина характеризується додатковим часовим
значенням [ 10: 392].
Ми дотримуємось підходу, що найбільш прийнятним є кваліфікація таких одиниць як синкретичних.
Виникнення синкретичних СПР дослідники (В. Бєлошапкова, Н. Валгіна, І. Чередниченко)
пояснюють морфологічною природою опорного слова головної частини, що зумовлює подвійні
семантико-синтаксичні відношення між частинами СПР, переміщуючи складні конструкції на межу
поширення як атрибутивного, так і часового семантичного поля. Опорний іменник головної частини
атрибутивного СПР має здатність поширюватися атрибутивною підрядною частиною (І. Вихованець).
Наприклад: Гриць на все життя запам’ятав той весняний день, коли, зайшовши до Ради, він побачив на її
місці за перегородкою якусь незнайому жінку (Ю. Вовк); І знов мені згадуються перші дні нашого
знайомства, коли я ніяк не міг звикнути до цього її "що значить", яке вона любила вживати в самих
різних випадках (В. Винниченко).
Спробуємо обґрунтувати таку думку і розглянемо речення: Вона довго говорила мені того вечора про
той дикий і тривожний час, коли люди ходили голі й холодні й були велетнями й богами (М. Хвильовий);
Ось вона осінь, коли мені дано змінити свою долю, ось вона пора, коли люди гуляють і про осторогу
забувають, як сказав мені Чорний Чоловік (В. Шевчук). З одного боку, підрядні частини "коли люди
ходили голі й холодні й були велетнями й богами", "коли мені дано змінити свою долю", "коли люди
гуляють і про осторогу забувають" поширюють слова "час", "осінь", "пора" у головній, що є ознакою
нерозчленованості структури, з іншого, наявний часовий сполучник коли, який на формальнограматичному рівні зумовлює часовий відтінок підрядної частини СПР, чітко підкреслює синкретичні
відношення. А. Загнітко наголошує на "кореляції через те, що в подібних конструкціях значення часу не
зникає, воно виступає поряд із семантикою означальності" [2: 375]. Дослідник кваліфікує подібні
різновиди СПР як означально-часові чи темпорально-означальні [2: 375].
Вагоме місце в утворенні синкретичних складнопідрядних речень, наприклад, прислівних
приіменникових, відіграють девербативи. Віддієслівний іменник вводить у семантичну структуру
речення другий інформативний план, з якого можна відновити розгорнену ситуацію. Найбільша кількість
використання девербативів спостерігається у творчості Валерія Шевчука й Івана Багряного: А були ж
перші роки по великій революції, роки злету, коли це місто кипіло й гуло, та ця площа привокзальна
мерехтіла новизною, сліпила блиском машин,…, глушила сміхом і веселим гомоном молодості – коли
весна бурхала через місто повінню (І. Багряний); Спершу були звичайні парубочі бешкети, коли ми
карали тих, котрі не улягали нашій парубоцькій сваволі (В. Шевчук).
Синкретичними об’єктно-темпоральними СПР є такі речення, між головними та підрядними
частинами яких установлюються кілька рівнів значення, зокрема об’єктного як первинного та
темпорального як вторинного: Сана була у захваті від самого фасаду "Млина" і вже поривалася далі, та я
попросив почекати, поки сходжу в розвідку (В. Шкляр); Кричав і плакав, доки заспокоювали його
сестри; зараз він міг плакати й бігти скільки заманеться – ніхто його вже не стримає і ніхто не заспокоїть
(В. Шевчук); Я знаю, коли поводишся саме так, потрібен ще один маленький, але дуже суттєвий нюанс:
дивитися в очі співрозмовнику (І. Роздобудько).
У сучасних дослідженнях із синтаксису підрядні з’ясувальні речення з питальними займенниками і
прислівниками звичайно поділяють на два типи, другий із яких – це речення із займенниковими
прислівниками відколи, коли, доки, поки [9: 515]. Підрядні частини з подібними займенниковими
прислівниками поширюють дієслова головної частини, надаючи їм часового значення; це є показником
синкретичної об’єктно-темпоральної підрядної частини СПР. За типологією семантичних класів дієслів
А. Загнітка, ми виділяємо такі [2: 400]:
– лексеми на позначення повідомлення, передачі інформації: говорити, запитувати, питати, відзначати
(Коли я прощаюсь, Клавдія Петрівна з нестриманою вдячністю цілує мене, пригортається всім тілом,
гладить мої руки, рукави піджака і гарячим, жадним шепотом питає, коли я прийду (В. Винниченко);
– лексеми на позначення психічних процесів стосовно інших об’єктів: чекати, бажати (Вона, однак,
чекала, поки ступить у двір отой сивий кораль, котрий відстав і важко боров ядуху, – біле волосся
спадало йому на плечі, а палиця-стілець подавалася вперед – спирався він на неї важко (В. Шевчук);
– лексеми на позначення психічних станів: плакати, сміятися (Кричав і плакав, доки заспокоювали
його сестри; зараз він міг кричати вільно, міг плакати й бігти скільки заманеться – ніхто його вже не
стримає і ніхто не заспокоїть (В. Шевчук).
Умовна та часова семантика належать до взаємозалежних понять, які при накладанні одна на одну
створюють синкретичні умовно-темпоральні семантико-синтаксичні відношення. Коли вона так
цікавилась мною, боронила перед кимсь, коли так гостро осудила мене, значить я не байдужий їй
(В. Винниченко); Коли ж очі його розплющилися, то запалали вогнем зненависті (В. Шевчук); Коли
говорити правду, то ці пункти цілком відповідали його поглядам та тому, що він не смів говорити й до
чого його ніколи не змусять (І. Багряний).
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Велика увага приділяється вивченню синкретичних СПР із підрядною займенниково-співвідносною
частиною на позначення темпоральних семантико-синтаксичних відношень. Це такі реченнєві
конструкції: В такому разі я стоятиму біля вашого дому доти, поки ви не зробите того (В. Винниченко);
Власне, я на це й покладав надію ще відтоді, коли здогадався, що стіни тут мають не тільки вуха, а й очі
(В. Шкляр); А тоді, як надворі трохи посіріло, він підвівся з ліжка, ввімкнув світло і став перед
дзеркалом (С. Андрухович).
На нашу думку, займенниково-співвідносні СПР з темпоральними відношеннями мають здатність
виявляти додаткове умовне значення: Смерть не тоді, коли захлюпотить кров із горла й корчі закоченять
тіло – тоді ніякої смерті нема (В. Винниченко). В основному підрядні частини вказують на ірреальну,
потенційну дію; предикати в головній і підрядній частинах можуть виражатися формами умовного
способу дієслів; при сполучних засобах вживаються частки б, би: Коли б моя воля, загорнула б кожного з
вас у поконець і носила б вам їсти та пити, тоді б ви не говорили б дурниць і всім жилося б посправжньому добре (В. Шевчук); Коли б я в цьому вважав себе зобов’язаним, тоді й усе інше інакше
було б (В. Винниченко). Умовність підрядної частини виявляється при застосуванні трансформаційного
методу (коли заміняється якщо), тоді видно потрійні зв’язки. На відміну від попередніх семантичних
значень підрядних частин, які знаходяться в постпозиції, займенниково-співвідносні СПР з темпоральноумовними відношеннями перебувають у препозиції.
Дискусійність цього питання підсилюється тісним взаємозв’язком займенниково-співвідносної
частини СПР нерозчленованої структури та темпоральної семантики в реченнях розчленованої
структури, що є причиною набуття аналізованими реченнями синкретичних відношень, а саме
темпоральних семантико-синтаксичних у структурі займенниково-співвідносних СПР.
Отже, синкретичність на різних рівнях мовної системи розширює вузькі межі логіко-граматичного та
формально-граматичного підходів, у які вкладається ця система, до структурно-семантичного як
конденсата всієї різноманітності мовної природи, який, на наш погляд, найбільш вдало віддзеркалює всю
багатоманітність синтаксичних структур на позначення темпоральної семантики у творах української
прози ХХ – ХХІ ст.
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Грибонос Т. Н. Семантические особенности сложноподчиненных предложений временной
семантики.
В статье рассматриваются семантические особенности сложноподчиненных предложений временной
семантики, структурно-семантический подход к классификации сложных предложений и взгляды
лингвистов на природу синкретизма. Определены основные разновидности синкретичных
сложноподчиненных предложений: атрибутивно-темпоральные, объективно-темпоральные, условнотемпоральные и темпоральные семантико-синтаксические отношения в структуре местоименносоотносительных сложноподчиненных предложений.

Grybonos T. M. The Semantic Peculiarities of the Adverbial Clause of Time in the Complex Sentences.

The article considers the semantic peculiarities of the adverbial clause of time, structural and semantic
approaches to the classification of the complex sentences and views on the syncretism. The main types of the
syncretic complex sentences: attributive temporary, objective temporary, conditional temporary and temporal
semantic-syntactical relations in the pronoun-correlative clause are detected.
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МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ОБРАЗУ ЖІНКИ (НА МАТЕРІАЛІ
УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ 30 – 50 РР. ХХ СТ.)
Стаття містить аналіз вербальних особливостей формування гендерної політики в українських засобах
масової інформації 30 - 50 рр. XX ст. з урахуванням ідеологічних канонів, характерних для преси
зазначеного періоду. Розглянуто лінгвостилістичні засоби актуалізації образу жінки в мові ЗМІ
30 - 50 рр. XX ст. Виявлено, що номінування жінок здійснювалося за допомогою лексем,
що відображали радянські реалії.
Мова і дискурс розглядаються в сучасних соціальних теоріях як підґрунтя, що формує знання про
світ. "Зрештою, контроль над дійсністю і реалізація владних відносин відбувається на рівні мови та
дискурсу і має на меті створення і відтворення певних "картин", моделей або сценаріїв ситуацій чи
подій" [1: 221]. Це помітно в публіцистичному дискурсі, оскільки стиль засобів масової інформації (ЗМІ)
виконує агітаційно-пропагандистську функцію, формуючи громадську думку, спонукаючи членів
суспільства до певних дій чи навпаки утримуючи від них. Особливо пильною є увага владних структур
до мови періодичних видань у тоталітарних суспільствах, оскільки, за словами В. Леніна, "газета –
колективний агітатор, пропагандист і організатор".
І. Герман вважає, що "трансформації соціального, економічного, політичного життя суспільства
позначаються, передусім, на лексико-семантичній системі мови ЗМІ: модифікуються не лише значення
та стилістичні характеристики певних лексичних одиниць, а й змінюється конкретний склад лексики –
набір концептуальних (ключових) слів. Саме концептуальна лексика, відображаючи ідеологічні,
політичні й соціальні орієнтири газети, набуваючи в конкретних історичних обставинах відповідного
стилістичного забарвлення (соціальної оцінності), створює, з одного боку, загальну мовну картину життя
суспільства, з іншого – своєрідний публіцистичний дискурс епохи" [2: 35-36].
Газетні видання 30 – 50 рр. ХХ ст. репрезентують складні процеси формування лексикофразеологічної, стилістичної специфіки мови ЗМІ радянської доби – мови партійного апарату,
"специфічного жарґону", за словами Л. Масенко. Після появи відомого роману Дж. Оруелла "1984" вона
дістала назву "новомови" [3: 38]. Польський дослідник М. Ґловінський виділяє такі властивості
новомови: нав'язування виразного знака цінності, синтез прагматичних і ритуальних елементів, стихію
магічності, часте уживання прикметників, ієрархічний порядок слів тощо [4: 158-183].
Оскільки вищезгадані особливості творення "спеціальної" мови призвели до "нейтралізації"
узуального значення слів, зміни їхньої конотації, видається важливим у нашому дослідженні звернутися
до аналізу мовних засобів зображення жінки у радянській пресі та виявити динаміку розвитку
лінгвостилістичної специфіки ЗМІ загалом. Суттєвим внеском у розробку питання функціонування мови
в тоталітарному суспільстві є праці таких учених: М. Ґловінського, Л. Масенко, Б. Потятиника,
Н. Рудніченко, О. Селіванової, Г. Яворської та ін.
Об’єктом нашого дослідження стала мова газети "Більшовик" та журналів "Комунарка України",
"Робітниця", "Радянська жінка".
Предметом аналізу стала лексико-семантична група "жінка" в мові названих видань.
Аналізований нами період характеризується посиленням уваги до жіночої аудиторії (це явище
спостерігається навіть у назвах журналів 30 – 40 рр. XX ст.). На думку Т. Орлової, це зумовлено тим, що
"у період становлення тоталітаризму відбулися значні демографічні зміни – багато чоловіків було вбито і
скалічено <…>. Нова влада потребувала робочої сили і масової підтримки. І вона знайшла їх у жіноцтві
та молоді" [5: 187].
Досить цікавим видається той факт, що "концепція вирішення жіночого питання у СРСР базувалася
на тому, що визначальним фактором рівноправності жінок у суспільстві і сім'ї є їх участь у суспільному
виробництві. <…> Причому особливими досягненнями вважалося те, що жінка виконувала суто чоловічу
роботу" [5: 191]. У мові преси зазначеного періоду це відбувалося за рахунок актуалізації лексем на
позначення робочої функції жінок.
Так, у публікаціях 30-х років номінування жінок здійснювалося за допомогою таких мовних засобів,
як трудяща жінка, револьверниця, стахановка. Наприклад, "Скрізь трудящі жінки виступають
єдиним революційним фронтом із пролетаріятом, скрізь мужньо й стійко боронять вони справу
пролетаріяту" [Р. – 1931. – № 5] (цитуємо, зберігаючи лексичні, орфографічні та пунктуаційні
особливості оригіналу); "Віра Вєшковська, стахановка, револьверниця механоскладального цеху заводу
© Демура Г.В., 2011
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"Більшовик" виконує норми на 300-330 проц." [Б. – 1938. – №18]. В останньому прикладі виразно
підкреслюється тенденція преси 30-х р., в якій автори статей акцентують увагу на ударній праці. Це
зумовлено тим, що в цей час з'являється новий ціннісний орієнтир, нова реалія дійсності – стахановський
рух. Цей рух, зокрема, передбачав те, що жінки самовіддано працювали на виробництві задля держави,
подекуди завод заміняв їм домівку: "Тов. Улянова – енергійна, жвава бабуся. <…> Вона знає свій завод
краще ніж власну хату, бо вдома вона лише ночує" [КУ. – 1932. – № 3].
У пресі 30-х років, коли жінок почали залучати до найважчих фізичних робіт, автори статей
описували ці будні, порівнюючи їх із хатньою працею та використовуючи при цьому зрозумілу для
жінок стереотипну лексику: "Ось арсенальська робітниця Т. Кравцова керує паровим молотом у кузні. Їй
байдуже, що навколо неї вогняні язики лижуть залізо, перетворюючи його на прозоро-червоне. Вона
спокійнісінько виробляє з цього заліза потрібні для виробництва речі, ніби хатня господиня ліпить з
м'якого тіста рогульки" [КУ. – 1932. – № 4]. Це порівняння, оцінюване в жіночій свідомості позитивно,
супроводжується новою реалією, на яку цей "плюс" автоматично поширюється. Так, у
наведеному контексті кузня / піч, залізо / тісто, речі для виробництва / рогульки стають так званими
"синонімічними парами".
У мові преси післявоєнного періоду номінування жінок за робочою функцією зазнало певних
словотвірних змін – з'явилися назви нових професій та посад із, так би мовити, "гендерним" суфіксом.
Поява жіночих відповідників чоловічим професіям свідчить про те, що в розореній війною державі жінка
залучалася до будь-якої робости. "Напевне, немає в Запоріжжі такої людини, яка не знала б Наталі
Друшлякової. Вона бригадир. Спочатку Наташа стала бетоняркою, потім – арматурницею, а потім –
пилорамницею" [РЖ. – 1946. – № 4]; "Волочильниці Ганна Пірковська і Ізабела Александрова,
вальцювальниця Марія Біленко, опресовщиця Марія Мельниченко, направниці Євгенія Бобкова і
Олександра Желєзна, насичувальниця проводів Марія Полегенько, обплітальниця Неоніла Бірюкова,
обмотчиця Любов Александрова, емаліровщиця Раїса Батуріна, тростильниця Єфросинія Литвиненко,
скрутчиці Поліна Барановська і Мотрона Кавун та десятки інших робітниць значно перевиконують
виробничі завдання" [РЖ. – 1950. – № 12]. Також у публікаціях 40-х років з'являються лексеми на
позначення жінок-науковиць, культурних та громадських діячок, що не було можливим у пресі 30-х
років. Наприклад, "На кафедру сходить тендітна, напрочуд молодява жінка з розумним, лагідним
обличчям. Це – доцент кафедри теоретичної механіки Тетяна Василівна Путята" [РЖ. – 1946. – № 6];
"Нам дорога пам'ять першої в світі жінки-професора, геніального математика Софії Василівни
Ковалевської,… великої вченої і громадського діяча, яка все життя палко доводила, що жінка може й
повинна зайняти рівноправне з чоловіком місце в суспільному житті, зокрема – і в науці" [РЖ. – 1950. –
№ 1]. В останньому прикладі спостерігаємо свідоме, для автора, згадування імені славетного математика
Софії Ковалевської в контексті радянської дійсності, доводячи тим самим рівноправне становище жінки і
чоловіка в науці та громадському житті.
Досить помітною тенденцією у публікаціях 30-х років було використання "агресивної" лексики під
час конструювання образу жінки. Агресивної тональності досліджуваним текстам додавала актуалізація
військових термінів (переважно в переносному значенні). На цю ознаку вказує І. Герман, посилаючись на
працю В. Чабаненка: "Ще зовсім нещодавно, коли панувала наступально-агресивна комуністична
ідеологія, спостерігалося захоплення публіцистів військовими й спортивними термінами. Метафоричне
вживання цих термінів, їх контрастування з іностильовими словами надавали публіцистичному
мовленню певної образності, емоційності, експресивності" [2: 37]. Наприклад, "Робітниці! Виступайте в
бойовий похід проти безкультур'я, за розвиток української пролетарської культури" [КУ. – 1930. – № 8];
"Делеґатки – бойовий аванґард у зміцненні обороноспроможності країни" [КУ. – 1931. – № 7]; "У день
міжнароднього комуністичного жіночого свята бойовий привіт пролетаркам усіх країн" [КУ. – 1932. –
№ 8]; "Як наслідок масової роботи – утворилася понад 160-тисячна армія ударниць колгоспного
виробництва, які показали справжні зразки соціалістичного ставлення до праці" [КУ. – 1934. – № 3].
У пресі 40-х років центральною темою більшості публікацій була тема війни, самовідданої праці
жінки, її подвигу. Авторами статей такі образи жінок героїзувалися, підносилися як пожаданий ідеал.
Наприклад, "У роки війни наші жінки показали себе відважними захисницями радянської держави. У
рядах Радянської Армії, в партизанських загонах вони виявили стійкість, хоробрість і героїзм, гідні
нашого народу" [РЖ. – 1947. – № 5]. Дуже показовим є приклад, коли у статті жінка згадує своє героїчне
минуле, говорячи, що потрапляння на фронт – це "здійснення мрії, яку тоді плекала вся радянська
молодь" [РЖ. – 1949. – № 5]. Ліричність жіночої оповіді підсилюється актуалізацією деталей похідного
життя, поєднання непоєднуваного: "боїв" та "дівочої ніжності". Наприклад, "Дівчата були всі дуже
хоробрі і змужнілі в походах і боях, але і в труднощах бойового, похідного життя жила в них дівоча
ніжність" [РЖ. – 1949. – № 5].
Експресивності жіночому образу додають використані авторкою полярні за своїм стилістичним
забарвленням мовні одиниці – контекстуальні антоніми – "ненависть до ворога" та "пісні про кохання":
"Пам'ятаю Катю Морозову, 18-літню колгоспницю Горьковської області, підносницю снарядів. Маленька
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на зріст і тендітна, вона аж згиналася під вагою снаряда. Але ніхто ніколи не чув від неї жодної скарги.
Дівчина палала ненавистю до ворога <…> Вільної ж години, коли і на землі, і в небі було "тихо", чути
було ніжний голос Катерини, яка виводила мрійливі дівочі пісні про кохання" [РЖ. – 1949. – № 5].
Саме у 40-ві роки в мові преси активізується лексема "патріотка", характерна для радянської ідеології
повоєнного часу: "Ратні подвиги радянських патріоток високо оцінила Вітчизна. Уряд нагородив
бойовими орденами й медалями більш ніж 120 тис. жінок, що перебували в рядах Червоної Армії. 62
жінкам присвоєно високе звання Героя Радянського Союзу" [РЖ. – 1946. – № 5]; "Оточені невтомним
піклуванням комуністичної партії і радянського уряду, наші славетні патріотки зроблять усе, щоб
привести Радянську Батьківщину до нового розквіту, зробити її ще могутнішою"
[РЖ.– 1946. – № 5]; "На шахтах, біля мартенів, верстатів, коксових печей, у наукових лабораторіях, на
будівництві – всюди самовіддано трудяться жінки – славні радянські патріотки, які віддають всі свої
сили, щоб якнайшвидше відродити рідний край" [РЖ. – 1946. – № 5].
Структура і зміст вищезазначених лексем постійно перебувають під впливом засобів оцінності. Про
таку оцінність говорить М. Ґловінський, зазначаючи в есеї "Новомова", що "часто оцінки, які призводять
до дихотомічних поділів, стають важливішими від значень" [4: 159]. Так, якщо йдеться про патріотизм
радянських жінок, то ця ознака є апріорі позитивною, оскільки смислове та оцінне наповнення слова
"патріотка" залежить від означення "радянська". Протилежне явище спостерігаємо, коли лексема
"патріотка" вводиться до контексту поряд із ідеологічно "ворожим" поняттям, тому негативна оцінка
автоматично на неї поширюється. Наприклад, "…завданням Жіночих Робітничих Ліґ є вести боротьбу
проти мілітаризму і розбивати патріотичні буржуазні і пацифістичні орґанізації…" [Р. – 1931. – № 3].
Також у публікаціях зазначеного періоду популярним було надання словам-ідеологемам, які за своєю
суттю є стилістично нейтральними, особливої експресивності. У наведених контекстах слова на
позначення цих реалій набувають виразного ідеологічного забарвлення, утворюючи дихотомію
своє / чуже. Часто такі образи різко засуджувалися із певною агресією у виборі мовних засобів: "Ірина
здобула освіту в радянській школі, проте її свідомість була далека від соціалістичної. <…> Це – глибоко
чужий нам елемент… До всього цього Ірину привело низькопоклонство перед буржуазною "культурою"
[РЖ. – 1950. – № 10].
Дуже показовим прикладом, на нашу думку, є стаття із назвою "Багата жінка", яка починається
словами "людина розбагатіла". Але йдеться про радянську людину, яка не може розбагатіти за
допомогою грошей ("у світі, де правлять "людським духом" долар і фунт стерлінг" [тобто у
капіталістичних країнах – Демура Г.]). Такій людині, а саме Агрипині Антонівні Пармузіній,
славнозвісній ланковій, розбагатіти допомогли "праця і каучуконосна рослина кос-сагиз". Жінка
всиновила "маленького хлопчика з татарським прізвищем Мухаметов", а в роки війни постійно
переводила гроші на рахунок Червоної Армії. Ось як автор статті зображує жінку: "…перед нами
вимальовується постать людини нашого соціалістичного світогляду – з новими думами й новими
почуттями, постать людини, душу якої не спустошує жадоба до наживи, людини, яка творить добре,
громадське і загальнонародне діло без театральних жестів і самореклами" [РЖ. – 1947. – № 1-2]. А
такими словами характеризує жінку батько всиновленого хлопчика: "На зло фріцам-дітовбивцям,
рятуючи дитину, Ви високо піднесли честь радянської жінки, Ви захистили радянську мораль проти
людиноненависницької й поганої фашистської "моралі" [РЖ. – 1947. – № 1-2]. Цей приклад виразно
демонструє політизацію аксіологічної системи людини. Т. Борисова вважає, що "для лінгвістичної
категорії оцінності релевантним є лише другий елемент цієї системи – оцінка як відношення суб’єкта
(автора твору, оповідача) до об'єкта (предмета зображення, мовлення), який виступає по відношенню до
суб’єкта як цінність. Характер (або знак) оцінки реалізується у двох основних варіантах: позитивний та
негативний" [6]. Так, для авторів публікації меліоративною конотацією позначені радянські реалії,
радянська мораль, соціалістичний світогляд; пейоративною – все класово вороже СРСР.
Таким чином, проаналізувавши основні лінгвостилістичні засоби актуалізації образу жінки в мові ЗМІ
30 - 50 рр. XX ст., ми помітили таку тенденцію: у 30–ті роки номінування жінок здійснювалося
переважно за допомогою лексем, які акцентували радянську реалію "стахановський рух", трудяща жінка,
стахановка, револьверниця; у 40-ві роки з'явилися назви нових професій та посад із, так би мовити,
"гендерним" суфіксом – арматурниця, бетонярка, тростильниця. Публікації 30-х років відзначаються,
насамперед, превалюванням "агресивної" лексики (використання військових термінів, переважно в
переносному значенні). Натомість у пресі повоєнного періоду актуалізується лексема "патріотка", а
статті, присвячені жінці, сповнені героїчної експресії. Отже, аналіз мови публікацій у радянських ЗМІ
30 - 50-х років XX ст., присвячених гендерній проблематиці, засвідчує як динамічні, так і статичні риси в
доборі та використанні мовних засобів. Динаміка виявляється в актуалізації в газетах 40-х років слів і
словосполук, відсутніх у пресі 30-х років, а також у зміні конотації певної групи виражальних засобів.
Статичним, незмінним залишається домінування ідеологічних чинників над естетично-виражальними.
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Демура Г. В. Языковые средства актуализации образа женщины (на материале украинской
прессы 30 – 50 гг. XX ст.).
В статье анализируются вербальные особенности формирования гендерной политики в украинских
средствах массовой информации 30 – 50 гг. XX ст. с учетом идеологических канонов и классового
подхода, характерных для прессы указанного периода. Рассмотрены лингвостилистические средства
актуализации образа женщины в языке СМИ 30 – 50 гг. XX ст. Выявлено, что номинализация женщин
совершалась при помощи лексем, которые отображали советские реалии.

Demura H. V. Language Stylistics Means of Woman’s Image Actualization (on the Press Material
of the 30 – 50th in the XX century).
Verbal peculiarities of forming gender policy in the Ukrainian mass-media in the 30 – 50th of the XX century are
analyzed taking into account ideological canons and class approach which are typical for the press of the
mentioned period. The linguostylistic means actualizing the woman's image in the print media in the 30 – 50th of
the XX century are considered. It is discovered that women's nominalization was performed through lexemes
reflecting the Soviet realia.
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КАТЕГОРІЇ МОДАЛЬНОСТІ Й ЗАСОБІВ ЇЇ ВИРАЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ
ГЕРМАНІСТИЦІ
У статті вивчаються погляди вчених на категорію модальності, аналізуються види модальних
відношень та засоби їх вираження. Увага акцентується на модальних та папівмодальних дієсловах
німецької мови як експлікаторах усіх аспектів модальності. Аналізується проблема класифікації
модальних дієслів у сучасній германістиці.
Пильний інтерес до категорії модальності підтверджується численними роботами вітчизняних та
зарубіжних учених. До цієї когорти дослідників мови належать В. Г. Адмоні, Ш. Баллі, О. І. Беляєва,
Й. Буша, В. Н. Бондаренко, А. В. Бондарко, В. В. Виноградов, Є. В. Булига, В. В. Гуревич, Г. Дівальд,
А. В. Зеленщиков, Г. А. Золотова, Т. Йонен, Ю. А. Левицький, Г. П. Ломтев, Н. П. Мерзлякова,
М. І. Мещанинов, Р. Мюллер, В. З. Панфілов, М. Райс, Л. Г. Фрідман, Г. Хельбіг, Є. І. Шендельс,
У. Енгель, Р. О. Якобсон. Водночас багатоплановість семантики категорії модальності, різноманітність
засобів її вираження, множинність співвідношень між формою та змістом в процесі мовленнєвого
функціонування дають підстави охарактеризувати категорію модальності як одну з найбільш складних та
суперечливих категорій мови. Метою цього дослідження є встановлення різних аспектів модальності та
засобів їх вираження, котрі виступають організуючою й актуалізуючою засадою мовленнєвого
спілкування.
З’єднуючим елементом між мовним матеріалом та загальним ладом людського мислення, категоріями
логіки, виступають поняттєві категорії, однією з яких є мовна категорія модальності, котра народжується
свідомістю людини в процесі пізнання нею об’єктивного світу [1: 404]. Модальність (від лат. modus –
міра, спосіб) є однією з найбільш різнопланових мовних категорій, однозначна інтерпретація якої в
лінгвістичній науці є навряд чи можливою. У ході наукових досліджень межі вживання терміну
"модальність" втратили свою визначеність, що призвело до більш широкого розуміння цього поняття.
Широке розуміння модальності ґрунтується на поглядах засновників теорії лінгвістичної модальності.
Широке тлумачення допускає саме поняття модусу, започатковане в ХІІІ ст. знаменитим схоластом та
богословом середньовічної Франції П’єром Абеляром. Вчений виділив у висловлюванні дві частини:
диктум (те, про що йдеться в реченні) і модус (співзначення, а не власне значення) [2: 224]. У ХХ ст. до
ідеї про виділення в смисловій структурі речення диктуму (об’єктивної семантичної константи) та
модусу (суб’єктивної змінної константи) повертається французький лінгвіст Шарль Баллі, образно
називаючи модальність душею речення [3: 416]. Активність мислячого суб’єкта, згідно з автором,
виявляється в тому, що, співставляючи диктум з реальною дійсністю, він або констатує / спростовує його
існування, або оцінює його, або виражає своє волевиявлення. Дана операція, що здійснюється мислячим
суб’єктом над диктумом, і називається модальністю. Якщо її вираження відсутнє, то відсутнє й речення.
Таким чином, до сфери модальності варто віднести протиставлення речень за характером їх
комунікативної спрямованості (твердження – питання – спонукання), протиставлення за ознакою
(твердження – заперечення), градацією значень в діапазоні реальність – ірреальність [4: 239].
Широкого розуміння модальності притримуються зачинатель цієї теорії у вітчизняній лінгвістиці
В. В. Виноградов та його послідовники, а також вчені Н. М. Агашина, Є. І. Беляєва, В. В. Дружиніна,
М. В. Зайнуллін, В. Келлер.
В. З. Панфілов вважає широке розуміння модальності надто аморфним. З його точки зору до неї
потрапляють усі ті мовні явища, які за тих чи інших причин не знаходять місце серед решти граматичних
чи лексико-граматичних категорій. Дані явища мають різну мовну природу, й тому їх неможливо
охопити навіть найбільш широкими визначеннями категорії модальності, як от: "модальність виражає
відношення змісту повідомлення до дійсності" чи "модальність виражає відношення мовця до змісту
повідомлення" [5].
У більш вузькому смислі під модальністю розуміється відношення мовця до пропозиції, яке
знаходить своє вираження за рахунок того чи іншого формального засобу. Так, в прикладах Ich will
singen; Es mag morgen regnen такими засобами вираження виступають модальні дієслова will, mag [6].
Подібне тлумачення модальності ми знайдемо в А. П. Зеленецького та П. Ф. Монахова:
"Основним значенням модальності виступає суб’єктивно-обєктивне відношення до дійсності з точки
зору мовця" [7: 240].
© Захарченко Н.І., 2011
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Опираючись на концепцію модальності, запропоновану В. В. Виноградовим, більшість дослідників
(П. К. Адамець, Л. Р. Зіндер, Т. В. Строєва, Г. А. Золотова та ін.) виділяє три аспекти модальних
відношень:
– модальність внутрішня: відношення суб’єкта дії до здійснюваної ним дії;
– модальність зовнішня, що представлена:
а) об’єктивною зовнішньою модальністю, тобто відношенням змісту висловлювання до дійсності в
плані реальності / нереальності;
б) суб’єктивною зовнішньою модальністю, яка розуміється як ступінь впевненості мовця в
повідомлюваних фактах або як відношення мовця до висловлювання загалом [8; 9: 148].
Перший вид модальних відношень Н. П. Мерзлякова називає суб’єктною модальністю, оскільки
модальні значення виражають тут відношення між дією та її суб’єктом. Суб’єктна модальність є
внутрішньосинтаксичною, на відміну від двох наступних зовнішньосинтаксичних типів модальних
відношень, вона виступає складовою фактичного змісту речення, становить не певну властивість
позначуваного, а саме позначуване реченням. Основним значенням суб’єктної модальності виступають
значення можливості, необхідності, бажання, що відносяться до семантичної сфери потенційності.
Найбільш прототиповим засобом вираження суб’єктних модальних значень є модальні дієслова [10: 32].
Об’єктивна модальність виражає суб’єктивно-об’єктивне (як таке, що формується мовцем, але
ґрунтується на об’єктивному положенні речей) відношення висловлювання до дійсності в діапазоні
реальність / ірреальність, тобто дійсність / гіпотетичність предикативних стосунків. Об’єктивна
модальність виступає обов’язковою ознакою будь-якого речення як предикативної одиниці. Основним
засобом вираження даного виду модальності слугує категорія способу, відмінності окремих модальних
значень виражаються в формі різних моделей речень.
Під суб’єктивною модальністю варто розуміти відношення мовця до повідомлюваного (впевненість
чи невпевненість, згоду чи незгоду, експресивну оцінку). У цьому випадку можна говорити про ієрархію
модальних значень. На відміну від об’єктивної модальності суб’єктивна модальність розглядається як
факультативна ознака висловлювання.
Суб’єктивна модальність – категорія багатогранна, яка має широкий діапазон значень та засобів
вираження, як експліцитних (від лат. explicãtus – розгорнутий, ясний, зрозумілий), так й імпліцитних
(від лат. implicãtus – неясний, заплутаний). До основних засобів реалізації цього типу відношень
належать модальні дієслова (Modalverben), напівмодальні дієслова (Modalitätsverben), модальні слова
(Modalwörter), модальні частки (Modalpartikeln), вигуки (Interjektionen), конструкції з haben та sein+
zu- Infinitiv, інтонаційні засоби, порядок слів [11: 70].
Розглядаючи експліцитні засоби вираження модальності, виникає потреба більш детального аналізу
модальних та напівмодальних дієслів.
Говорячи про модальні дієслова в німецькій мові, ми, не задумуючись, називаємо традиційні
загальновживані дієслова dürfen, können, sollen, müssen, wollen, mögen. Однак дослідники все частіше
звертають увагу й на інші дієслова, що виражають різні типи модальних відношень. Уже в 1938 р.
Л. Р. Зіндер та Т. В. Сокольська характеризували дієслова sein, haben, scheinen, brauchen "як інші
дієслова у функції способів" (поруч з модальними дієсловами) [12: 320]. В 1950 р. М. В. Андреєвська
виокремлює такі дієслова й конструкції, що виконують функцію модальних дієслів: sein, haben,
scheinen, brauchen, vermögen, imstande sein, Möglichkeit haben, möglich sein, wünschen, Lust haben, begehren
[13: 200]. У 1964 р. Л. Ф. Куманічкіна називає дієслова haben, sein, brauchen, scheinen, glauben
дієсловами, що прилягають до модальних [14]. Е. І. Шендельс наводить великий ряд синонімів
модальних дієслів: wünschen (sich), begehren, den Wunsch haben, Lust haben, brauchen (nicht), vermögen,
(es) nötig haben, die Möglichkeit haben, imstande sein, außerstande sein, wissen, verstehen, fähig sein, bemüht
sein, gezwungen sein, willig sein, ідіоматичні конструкції з sein і haben [15: 416]. Серед сучасних
германістів Г. Хельбіг та Й. Буша виділяють дієслова, які близькі до модальних, називаючи їх
"модифікуючими": bleiben, brauchen, scheinen, kommen, pflegen, wissen, bekommen, belieben, drohen,
gedenken, suchen, verstehen, haben, sein [16: 736]
Таким чином, ми прослідковуємо все більш пильну увагу вчених до дієслів, які здатні виконувати ті ж
функції, що й класичні модальні дієслова. Перелік даних дієслів з часом поповнюється. У той час різні
лінгвісти наголошують на різних сторонах подібності дієслів із традиційними модальними: семантиці,
синтаксичній функції, сполучуваності з інфінітивом.
Сучасні германісти У. Енгель та Х. Вейнріх пропонують такий розподіл дієслів сучасної німецької
мови до групи модальних та напівмодальних (квазімодальних) дієслів [16; 17]:
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Таблиця 1.
Таблиця розподілу модальних та напівмодальних (квазімодальних) дієслів
ЕНГЕЛЬ
Модальні дієслова
Напівмодальні
дієслова
brauchen
anheben
dürfen
anstehen
können
belieben
mögen
bleiben
müssen
drohen
sollen
gedenken
werden
geruhen
wollen
sich (ge)trauen
haben
pflegen
scheinen
sein
stehen
umhin können
sich unterstehen
sich vermessen
vermögen
versprechen
verstehen
wissen

ВЕЙНРІХ
Модальні дієслова
Квазімодальні
дієслова
kann
vermag zu
weiß zu
verstehe zu
bin imstande zu
muss
brauche (nicht)

habe (nicht) nötig zu
bin gehalten zu
bin verpflichtet zu
bin / sehe mich
gezwungen zu
bin davon befreit
/dispensiert zu

darf

wage zu
erlaube (mir) zu
gestatte (mir) zu
genehmige (mir) zu
gedenke zu
plane zu
beabsichtige zu
nehme mir vor zu
sinne darauf zu
verspreche zu
bin / sehe mich
veranlasst zu
bin gehalten zu

will

soll

mag (nicht)

wünsche zu
hoffe zu
neige dazu zu
zögere zu
bin besorgt zu
fürchte zu
habe Angst (davor)
zu
schrecke
zurück zu

davor

Як бачимо, важливу роль у зарахуванні до "нових" модальних дієслів відіграє характер дистрибуції
дієслів. Лінгвісти виокремлюють дієслова, що сполучаються з інфінітивом за допомогою частки zu в
особливий підклас дієслів, що зветься "напівмодальні" (Halbmodalverben) або "дієслова
модальності" (Modalitätsverben).
Х. Вейнріх у своїй граматиці 1993 року називає їх квазімодальними і, що прослідковується з
наведеного ілюстративного матеріалу, вибудовує їх у синонімічні ряди, які відповідають "класичним"
модальним дієсловам. Однак вчений не враховує, що класичні модальні дієслова вживаються в
епістемічній (від грец. epistemai – знати, вміти, а також гадати, вважати) функції, тобто виступають
експлікаторами суб’єктивної модальності [18]. Отже, в один ряд з дієсловами können, dürfen, müssen,
mögen у вторинній функції потрапляє дієслово scheinen, а дієсловам sollen, wollen, що вживаються у
вторинній функції значення чужого висловлювання, є синонімічними дієслова мовлення behaupten,
versichern, beteuern, vorgeben і т. ін.: Sie will alles selbst gemacht haben = Sie behauptet alles selbst gemacht
zu haben.
Отже, варто зазначити, що категорія модальності, семантика та функціонування модальних дієслів як
засобів реалізації різноаспектних модальних відношень досить ґрунтовно досліджена вітчизняними та
зарубіжними лінгвістами. Але залишається коло питань, що потребує більш детального вивчення, а саме:
семантична місткість категорії модальності, багатоаспектність модальних відношень, множинність
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засобів їх вираження тощо. Отримані результати дозволяють окреслити певні перспективи у вивченні
процесу становлення, специфіки й функціонування особливого класу дієслів німецької мови, що зветься
"напівмодальні" дієслова.
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Захарченко Н. И. Интерпретация категории модальности и средств ее выражения в современной
германистике.
В статье изучаются взгляды ученых на категорию модальности, анализируются виды модальных
отношений и средства их выражения. Внимание акцентируется на модальных и полумодальных
глаголах немецкого языка как экспликаторах всех аспектов модальности, анализируется проблема
классификации модальных глаголов в современной германистике.

Zakharchenko N. I. Interpretation of the Category of Modality and the Ways of its Expression in the Modern
German Studies.
The article deals with the scientists’ views on the category of modality. Aspects of modal relations and the ways
of their expression are analyzed. The attention is focused on the modal and half-modal verbs of the German
language as explicit means of all modality aspects. The problem of modal verbs’ classification in the modern
German studies is analyzed.
.
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СТАНОВЛЕННЯ VOSI КОНСТРУКЦІЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
У статті розглядаються передумови та джерела розвитку VOSI конструкцій та розкриваються наявні
в літературі підходи до трактування відмінних ознак цих конструкцій. На базі пам’яток писемності
досліджується частотність вживання конструкцій у ранньоновоанглійській мові. Визначено, що VOSI
конструкції позначають всі інфінітивні комплементивні конструкції, яким передує іменні фраза.
Сучасний етап розвитку граматичних студій позначений зростанням питомої ваги синтаксичних
розвідок, виконуваних на різних концептуальних засадах. Інтересом до проблем синтаксичного ладу
мови позначений доробок дослідників, які працюють у межах наукових парадигм вивчення мови як у
синхронному (Г. Г. Почепцов, А. М. Приходько, R. W. Langacker), так і в діахронному аспектах
(О. І. Смирницький, А. М. Мухін, О. М. Мороховський, D. Denison, C. Harris, L. Cambell, R. Lass,
D. W. Lightfoot).
Найбільших успіхів у цій царині досягнуто в генеративній лінгвістиці, яка займає особливе місце не
тільки в науці про мову ХХ ст., але й в історії мовознавства загалом. Справжній прорив у вченні про
речення та його окремі складники був досягнутий завдяки працям самого Н. Хомського та його
послідовників (D. Adger, T. Biberauer, R. Freidin, J. Gueron, L. Haegemann, A. Radford, R. P. Stockwell та
ін.), свідченням чого слугує величезна кількість посилань і коментарів до його праць [1: 74].
Мета цієї статті полягає у визначенні передумов та джерел розвитку VOSI конструкцій. Під VOSI
конструкціями ми маємо на увазі Verb – Object / Subject – Infinitive конструкції, що позначають всі
інфінітивні комплементивні конструкції, яким передує іменна фраза. Більшість граматистів, серед них
такі як К. Крікау, Я. Цайтлін, М. Каллавей, Г. Бок, О. Єсперсен та багато інших, називають всі ці типи
інфінітивних комплементивних конструкцій терміном 'accusative and infinitive' construction, чи
'accusativus cum infinitivo'. Щодо термінологічного визначення цих конструктцій, то Ф. Віссер,
наприклад, називає давньоанглійські 'dative and infinitive constructions' та 'accusative and infinitive
constructions' як 'VOSI constructions' [2: 145].
Для досягнення зазначеної мети спершу має сенс визначитися стосовно наявних у літературі підходів
до трактування відмінних ознак цієї конструкції. На базі пам’яток писемності дослідити частотність
вживання конструкцій у ранньоновоанглійській мові.
Принагідно нагадаємо, що у новітніх працях з теоретичного синтаксису існує усталений підхід до
розуміння структури речення як двосторонньої цілісної єдності з відповідними структурою та
семантикою. Такий підхід уможливлює успішне дослідження реченнєвих одиниць у синхронії
та діахронії.
Історія вивчення інфінітивних конструкцій в англістиці має свої традиції та досягнення. Акузативна
та інфінітивна конструкція неодноразово слугували об’єктом дослідження у контексті різних
концептуальних підходів. У граматичних студіях, виконаних в діахронії, донині основну увагу було
приділено розвитку акузативної та інфінітивної конструкції в античних мовах. Натомість cтановлення
VOSI в історії англійської мови не отримало достатнього висвітлення. Помітним винятком є Е. Ворнер,
хоча вона і не пропонує вичерпного пояснення цього граматичного феномена, обмежуючись різновидами
комплементації лише у пізньосередньоанглійській мові. Більшість діахронічних досліджень було
виконано наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (К. Крікау, Я. Цайтлін, М. Каллавей, Ф. Віссер та Б. Мітчел).
Як зазначає О. Фішер, Ф. Віссер та Б. Мітчел подають матеріал в описовий спосіб, не додаючи нічого
нового до попередніх досліджень [2: 143].
У давньоанглійській мові інфінітив міг уживатися з власним суб’єктом. У такому разі між суб’єктом
інфінітива, вираженим знахідним відмінком іменника чи займенника, і самим інфінітивом існував
предикативний зв'язок, який на відміну від предикативного зв’язку між підметом і присудком, є
вторинним. Отже ці два елементи утворюють вторинно-предикативу інфінітивну конструкцію, яку за
зразком латинської граматики позначають терміном 'accusativus cum infinitivo' (далі a.c.i.), яка виконувала
роль складного додатка в реченні. Ця конструкція найчастіше вживалася у давньоанглійській мові після
дієслів сприйняття, наказу, а також після каузативних дієслів, але і в давньоанглійській мові вживання
цього звороту є ще незначним порівняно з тим поширенням, яке він отримав пізніше, особливо в
новоанглійському періоді [3: 198].
У середньоанглійській мові ця конструкція трапляється значно рідше ніж у давньоанглійській, в
основному при дієсловах hātаn 'наказувати', lēten 'допускати', māken 'примушувати' або при дієсловах, що
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виражають чуттєве сприйняття: sēn 'бачити', hēren 'чути'. У XIV ст. кількість дієслів, з якими може
вживатися зворот, починає збільшуватися. Наприклад, у творах Чосера крім māken 'примушувати', sēn
'бачити' та hēren 'чути', він трапляється з багатьма дієсловами французького походження, синонімічними
дієслову māken: causen 'спричиняти', compellen 'примушувати', constreynen 'змушувати' [4: 268].
У традиційній літературі термін a.c.i. позначає: (1) будь-яку конструкцію, яка містить такі елементи:
головний предикат – акузативна іменна фраза – інфінітив (обов’язково у цьому порядку), (широке
трактування); (2) конструкцію, яка включає всі ці три елементи, але акузатив та інфінітив
інтерпретуються як єдність, залежна від головного предиката (вузьке трактування). Дієслова,
що утворюють a.c.i., поділяють на групи, оформлені різними числовими й родовими
показниками [2: 145].
Щодо критеріїв, за якими ці дієслова поділяються на групи, то вони не є чітко визначеними
[Ю. Айненкель, Дж. Керкгоф]. Натомість більшість граматистів вдаються до розмежування a.c.i. за
типами, що не завжди зумовлено гомогенністю чинників. Елементарний вододіл цих утворень у
давньоанглійській мові пролягає між 'dative and infinitive constructions', з одного боку, та 'accusative and
infinitive constructions', – з іншого. Це залежить від морфологічного оформлення іменної фрази, якою
керує предикат, – давальної або акузативної.
У середньоанглійському періоді розмежування між давальним та знахідним відмінком було
знівельовано завдяки аналітизації словозмінювальних систем, що відбулося, крім усього іншого, завдяки
поширенню a.c.i. Хоча відмінність між дативом та акузативом не може бути використана як
класифікаційний критерій в межах а.с.і. групи, це може вказувати на основну синтаксичну відмінність.
У давньоанглійській мові давальний відмінок майже завжди сигналізує про те, що давальна об’єктна
іменна фраза субкатегоризується головним дієсловом, водночас у випадку знахідної відмінкової форми
це не так. Як стверджує М. Каллавей, інфінітив завжди об’єктний, якщо давальна іменна фраза передує
головному дієслову чи слідує за ним. Що стосується акузатива, то інфінітив може бути як об’єктним так і
предикативним. Саме двозначний характер акузативу унеможливлює чіткий поділ між 'dative and
infinitive' та 'accusative and infinitive' [5: 130].
Безперечно, що багато граматистів займалися питанням поділу конструкцій, але вони сходяться на
думці, що це досить складно зробити без чітких критеріїв. Цікавим є підхід Ф. Віссера, який не
погоджується з вживанням терміну 'accusative and infinitive', так як в англійській мові вже немає
знахідного відмінка, а також з терміном 'object and infinitive', який використовувався пізніше, так як він
затемнює той факт, що іменна фраза є одночасно підметом [6].
Натомість, він вживає термін VOSI (Verb – Object / Subject – Infinitive), який об’єднує всі інфінітивні
комплементивні конструкції, яким передує іменна фраза. Ф. Віссер відмічає, що VOSI конструкції
вживаються після одинадцяти різних категорій дієслів (серед них дієслова причини, дозволу, команди,
заборони, перешкоди, спонукання та ін.), що різняться за своїм семантичним полем. Але він не пояснює,
що слугувало критерієм поділу цих дієслів [2: 149].
Як відомо, більшість граматистів використовують саме цей поділ, який забезпечує нас достатньою
кількістю необхідних прикладів, але не дає розуміння самих конструкцій. Єдиним виключенням є Г. Бок
та О. Єсперсен, які розглядають конструкцію такою, якою вона з’явилася в новоанглійській мові. Хоча
Г. Бок все ще працює з розмитим визначенням єдності між головним дієсловом, об’єктною / суб’єктною
іменною фразою та інфінітивом, він принаймні виділяє сполучник that як основу поділу, а не семантичні
класи дієслів, після яких можливе вживання а.с.і. конструкцій. Він розрізняє три групи або типи:
1) зв'язок між інфінітивом та дієсловом слабший ніж між акузативом та дієсловом (сюди відносяться
дієслова змушування, перешкоджання, переконання та ін.);
2) акузатив та інфінітив окремо доповнюють головне дієслово, незважаючи на залежність від дієслова
(наприклад, hatan, seon, hieran);
3) акузатив та інфінітив разом формують комплемент дієслова (дієслова мовлення та
міркування) [2: 151].
Варто зазначити, що деякі з цих дієслів можуть відноситися до різних груп, але належати до одного і
того ж самого лексичного поля. Цікаво, що Г. Бок вказує на формальні синтаксичні критерії та зауважує,
що інфінітивні комплементи першої групи в давньоанглійській мові мають частку to, на відміну від
другої групи, яка ніколи не вживається з to. Щодо третьої групи дієслів, то після них зазвичай не
вживається акузативна іменна фраза, тобто вона можлива тільки в складнопідрядному реченні з
інфінітивним комплементом. Це свідчить про відсутність прямого зв’язку між акузативною іменною
фразою та головним дієсловом.
Синтаксичне підґрунтя для виокремлення a.c.i. конструкцій знаходимо у працях О. Єсперсена. Однак,
критерій поділу дієслів, після яких можливе вживання а.с.і. конструкцій, не завжди є зрозумілим, адже
деякі дієслова входять до більш ніж однієї категорії. О. Єсперсен виокремлює три категорії [6]:
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Перша категорія включає дієслова перцепції, каузативи та дієслова believe, wish, like, prove:
SVO (S2I): S та I є прямими об’єктами головного дієслова
e.g.: I hear him sing.
До другої категорії відносяться дієслова: promise, command, teach, tell (?), ask (?):
SVOi O(I): особа як непрямий об’єкт, інфінітив як прямий об’єкт головного дієслова
e.g.: I allow her to sing.
До третьої категорії входять дієслова: get, bring, direct:
SVO pI: особа може розглядатися як прямий об’єкт головного дієслова, а інфінітив як третина,
з’єднана за допомогою частки to, яка має місцеве значення
e.g.: We forced him to obеy.
(де S – це суб’єкт, S2 – другий суб’єкт, O – прямий додаток, Oi – непрямий додаток, V – дієслово,
I – інфінітив, p – прийменник. Значення дужок не пояснюється).
Питанням походження a.c.i. конструкцій в англістиці займалися дві лінгвістичні школи. Перша,
представлена монографією К. Штофеля та Я. Цайтліна заявляє, що a.c.i. є притаманною для англійської
мови. Друга школа, до якої відносять себе більшість граматистів, стверджує, що після деяких дієслівних
категорій a.c.i. конструкція є власне германською конструкцією (здебільшого після дієслів відчуття та
каузативів), але a.c.i. у вужчому значенні – її іноді називають істинною a.c.i. конструкцією – це
запозичення з латинської мови. Мається на увазі вживання a.c.i. після того, що традиційно називається
verba declarandi et cogitandi. Я. Цайтлін намагається показати, що конструкція є притаманною саме
англійській мові і, що вона представлена ще в давньоанглійській мові, яка мала все необхідне для її
подальшого розвитку.
Я. Цайтлін не погоджується з думкою О. Єсперсона, що походження а.с.і. датується XV ст. і, що це
відбулося завдяки впливу латині. На нашу думку плутанина виникла через двозначність терміну а.с.і.
Якщо О. Єсперсон звертається до вузької інтерпретації, то Я. Цайтлін використовує найширшу, саме це і
є однією з причин того, що він заперечує вплив латинської мови. Окрім того, він применшує можливість
іноземного впливу в інших германських мовах та недооцінює вплив латинської мови на
давньоанглійську. Він навіть не згадує, що всі приклади a.c.i. конструкцій після verba declarandi et
cogitandi наведені з робіт, які знаходилися під глибоким впливом латинських оригіналів [2: 157].
Разом з більшістю граматистів небезпідставно вважати, що a.c.i. конструкція після дієслів перцепції
та причини була притаманна давньоанглійській мові, конструкція a.c.i. після verba declarandi et cogitandi
є латинською за походженням.
Поширення a.c.i. конструкції в середньоанглійській мові завдячується поширенню за аналогією та
запозиченням. Якщо в давньоанглійській мові використання a.c.i. після verba declarandi et cogitandi
вважалося імітацією з латині, то цього не відбувається в наступних періодах. Аналізуючи причини
поширення a.c.i. конструкції після verba declarandi et cogitandi в англійській мові варто поцікавитися,
чому цього не трапилося в інших германських мовах. Наприклад, датська та німецька мови також були
під сильним впливом латинської мови, але, незважаючи на це, a.c.i. конструкція сприймалася як
латинізм, який зник як тільки вплив латинської мови зменшився. Саме через це, пояснюючи причину
поширення та становлення a.c.i. в англійській мові, не варто посилатися лише на вплив латинської мови.
Велика кількість лінгвістів минулого та сьогодення зауважують, що іноземні граматичні конструкції
запозичуються лише тоді, коли вони потрібні мові, чи коли певні обставини полегшують їх сприйняття.
Досить дивно, що Д. Лайтфут просто приписує поширення a.c.i. латинському впливу, К. Крікау
вважає, що англійська мова прагне до скорочення та стиснення, показником чого була втрата флексій.
Хоча Ф. Віссер має своє пояснення поширення VOSI, але багато в чому його тлумачення розмите та
спекулятивне. Він зауважує, що поширення a.c.i. конструкції може бути як завдячуючи аналогії, так і
через те, що мовець прагне уникнути частого повторення конструкції типу 'he bebead faran'. Також він
згадує іноземний вплив як фактор поширення: для середньоанглійської мови – це здебільшого
французька мова, а для ранньоновоанглійської – латинська. Але пояснення Ф. Віссера є недостатнім, він
не заглиблюється у деталі стосовно того, як саме аналогія сприяла поширенню [2: 162].
У ранньоновоанглійському періоді відбувається помітне збільшення вживання VOSI конструкцій на
відміну середньоанглійської мови.
Так, наприклад, VOSI конструкції найчастіше вживаються після дієслів дозволу:
(1) … let him take the fellow [6: 109];
(2) … let the trumpet sound for him … [6:159].
Також VOSI конструкції спостерігаються після дієслів перцепції:
(3) … but I have heard him oft maintain it to be fit … [6: 36];
(4) … and hear poor rogues talk of court news … [6: 162].
VOSI конструкції зустрічаються після дієслів спонукання та команди:
(5) They … commanded me to follow and attend the leisure of their answer [6: 79];
(6) … your brother’s evil disposition made him seek his death … [6: 110].
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Представлені конструкції вживаються з дієсловами to know, to find та to think:
(7) You know the character to be your brother’s? [6: 35];
(8) … I… found him pight to do it … [6: 64];
(9) … I think this lady to be my child Cordelia [6: 155].
Отже, критерії визначення VOSI конструкцій в сучасній лінгвістиці не є чітко окресленими. Ми
визначаємо VOSI конструкції як такі, що позначають всі інфінітивні комплементивні конструкції, яким
передує іменна фраза. В історії англійської мови функціонування цих конструкцій не є однорідним, і
найширшого поширення вони досягли у ранньоновоанглійській мові. Комплексне вивчення
функціональних і структурних характеристик VOSI конструкцій у історичному аспекті сприятиме
подальшій розробці проблем історичного синтаксису англійської мови.
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Криворучко Т. В. Становление VOSI конструкций в английском языке.
В статье рассматриваются предпосылки и источники развития VOSI конструкций и раскрываются
присутствующие в литературе подходы к трактованию отличительных признаков этих конструкций.
На основе письменных произведений исследуется частота употребления конструкций в
ранненовоанглийском языке. Выявлено, что VOSI конструкции обозначают все инфинитивные
комплементивные конструкции, которым предшествует именная фраза.

Kryvoruchko T. V. The Formation of VOSI Constructions in English.
The article deals with the preconditions and sources of the development of VOSI constructions and highlights
linguistic approaches of the explanation of different peculiarities of these constructions. Frequency of usage of
the constructions on the basis of the Early New English texts is investigated. It was discovered that VOSI
constructions denote all the infinitive complementive constructions preceded by the nominal phrase.
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СУБ’ЄКТИ МОВЛЕННЄВОЇ АГРЕСІЇ: ТИПОЛОГІЯ ТА МАРКЕРИ ПОЗНАЧЕННЯ В
АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ЗМІ
У статті здійснено аналіз проявів мовленнєвої агресії у ЗМІ із врахуванням поліфонічності структури
медіа-тексту. Вивчаються особливості маркування суб’єктів мовленнєвої агресії в структурі ввідної
синтагми конструкцій з переданою мовою. Ідентифіковано основні типи комунікативних ролей
зовнішніх адресантів деструктивної мовленнєвої поведінки.
Традиційно в межах комунікативно-прагматичного підходу до вивчення особливостей деструктивної
мовленнєвої поведінки в текстах ЗМІ роль суб’єкта мовленнєвої агресії (МА) як адресанта, чиї когнітивні
установки визначають зміст та форму висловлювання, відводиться автору (Е. Н. Басовская [1],
Е. В. Власова [2], Т. А. Воронцова [3], S. Coleman, K. Ross [4], N. Fairclough [5]). Боротьба за владу, що
лежить в основі ієрархії інтенцій та когнітивної структури політичного дискурсу загалом, визначає
сутність суспільно-політичних текстів ЗМІ як соціальних продуктів ідеологічного середовища та
дозволяє вищезгаданим дослідникам розглядати МА як одну із стратегій конструювання автором медіаповідомлення суспільних відносин між соціальними групами щодо завоювання, розподілу, збереження та
використання влади.
У межах нашої розвідки важливим є також підхід до трактування дискурсу (C. А. Домишева [6],
Г. Г. Почепцов [7]) як інформаційного середовища пронизаного комунікативними потоками, як
вербалізованого простору соціальної взаємодії, в яку вступають окремі особи, організації та держави.
Очевидно, що дискурсивний простір, включений в комунікативний простір, може бути розглянутий як
співіснування окремих дискурсів, об’єднаних за певною ознакою.
Агональність політичного дискурсу, що за твердженням Е. І. Шейгал, передбачає наявність
антагоністів, ворогів, безпосередньо пов’язана з різними проявами агресії [7: 161], зокрема додамо,
мовленнєвої.
Реалізація комунікативно-прагматичних інтенцій в політичному дискурсі медіа-текстів виходить за
межі його формальної синтагматичної організації і передбачає інкорпорування елементів інших
дискурсів, вводячи ззовні іншого комунікативного актора, інвектора або зовнішнього
адресанта МА. Соціальні голоси, які належать особам, групам або соціальним інституціям, можуть бути
представлені як зовнішні інстанції, слова яких передують основній комунікації між адресантом та
адресатом [8: 57].
Відповідно, новизна даної розвідки полягає у тому, що явище одночасної присутності та
співіснування кількох інстанцій висловлювання ми розглянули в межах певних мовних структур, що
слугують проявом агресії у стосунку референта висловлювання, а також набувають глобальних
дискурсивних рис, оскільки багатоголосся лежить в основі комунікативних стратегій дискурсу преси, як
потужний маніпулятивний прийом.
Об’єктом даної розвідки стали висловлювання зовнішніх адресантів в межах комунікативної
ситуації МА, відібрані з текстів англомовних ЗМІ суспільно-політичної тематики, що послугували
матеріалом дослідження. Особливості моделювання висловлювань суб’єкта МА та співтворення
спільного семіотичного простору детермінованого інтенцією формального продуцента медіа-тексту, що
становить мету дослідження, обумовило вибір предметом вивчення типів комунікативних ролей
суб’єктів МА та особливості маркування агенса в семантико-синтаксичній структурі конструкцій з
переданою мовою.
Послуговуючись влучною метафорою, яку використовує дослідниця О. Ю. Соболь при вивченні
поліфонії як функціонально-семантичної категорії медійного дискурсу, поліфонічну структуру
комунікативно-мовленнєвих одиниць як прояву деструктивної мовленнєвої поведінки формального
продуцента висловлювання можна представити як "взаємодію соціальних акторів", що "виконують певні
ролі у комунікативній сцені", організованій формальним продуцентом як її "режисером-постановником,
що обирає, яких соціальних акторів увести і як представити їхні голоси або
погляди" [9: 72].
Виконуючи роль агенса у комунікативній сцені, соціальні актори здійснюють певні мовленнєві акти.
Агенс, що характеризує семантику активного продуцента деструктивного висловлювання, зустрічається
практично у всіх висловлюваннях вибірки.
© Кузик О.А., 2011
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Як правило, семантика ввідної синтагми конструкції із зовнішнім адресантом характеризується
різним рівнем деталізації при описі та ідентифікації суб’єкта, що свідчить про варіативність кількісного
та якісного параметрів комунікації в даних висловлюваннях. Зовнішні адресанти за типом соціальної
ролі значно частіше представлені інституційними соціальними акторами (держава, носії офіційної
позиції) (64 %), ніж не інституційними (суспільство, носії неофіційної позиції) (36 %). Рідше
зустрічаються також узагальнені (22 %) (за експліцитністю вираження) та колективні (38 %) (за
кількісним показником) суб’єкти МА.
Визначення типу перебуває у прямій залежності від особливостей експліцитного маркування суб’єкта
МА в тексті.
За кількісним показником ім’я та прізвище мовця слугує основною інформацією, що передає актант
ввідної синтагми при маркуванні індивідуальних інституційних та неінституційних соціальних акторів та
заповненні позиції суб’єкта МА. Проте зустрічаються випадки, коли продуцент медіа-тексту уникає
такого типу інформації, ідентифікуючи суб’єкт висловлювання у ввідній синтагмі лише за ознакою
професійної приналежності:
(1) Rekers had already testified in Arizona against gay foster parents. But the judge called his testimony
"extremely suspect and of little, if any, assistance to the court".
Такий вибір можна пов’язати з інтенцією автора забезпечити ефективність висловлювання мовця,
імпліцитно вказуючи на обізнаність та компетентність суб’єкта висловлювання. Що стосується імені, то
його введення в даному випадку автор вважає надлишковим. В окремих конструкціях, наприклад як у
наступному прикладі з наративізованою мовою, автор повністю опускає агенса:
(2) Grappling with the horrors of the Home Office, successive ministers, Jack Straw, David Blunkett, Charles
Clarke and John ("not fit for purpose") Reid, also found themselves taking the flak for official incompetence.
(3) If Romney adopts that style in the White House, he will stand in stark contrast to George W. Bush, who
has been widely criticized for living inside a bubble of true believers.
Такого роду приклади не лише створюють певну інтригу, а й моделюють образ автора як особи,
вхожої в світ політики, яка має доступ до конфіденційної інформації. Подібний ефект може бути
створений і таким маневром, як вказівка на анонімність джерела.
(4) But some colleagues found Romney to be manipulative. Romney had an "ability to identify people's
insecurities and exploit them to his own benefit," says a source who worked with Romney but refused to be
quoted for "fear of retribution."
Статусу окремої свідомості отримують письмові джерела, документи:
(5) In a recent blog post, terror researcher Douglas Farah (coauthor with Stephen Braun of the new book
"Merchant of Death") called the document "the smoking gun … on the Muslim Brotherhood's multifaceted plan
to convert the United States to an Islamic nation."
Валентність предикатів мисленнєво-мовленнєвої діяльності заповнює актант, семантика якого
незмінно набуває ознак антропонімічності, метонімічна номінація джерела інформації імпліцитно
вводить колектив авторів даного тексту чи документу як суб’єктів висловлювання.
(6) According to the Hague Convention on Land Warfare, the Russian occupying force was obligated to
reestablish public order. But it did almost nothing to prevent the atrocities, which a commission dossier
classifies as "war crimes."
Аналіз матеріалу дозволяє відзначити, що в загальному комунікативно-когнітивному процесі
моделювання політичної картини саме індивідуальні конкретизовані актори отримують роль суб’єктів
МА. Слово може надаватися соціальному актору як агресору, носієві власної думки, носієві певної
інформації, жертві дій об’єкта агресії, очевидцю певних подій, носієві професійної компетенції,
індикатору суспільної чи офіційної думки.
Специфіка колективних суб’єктів мови ворожнечі, які представлені окремими політичними партіями,
інституціями, об’єднаннями, групами проявляється у їх масовості, що визначає особливості маркування
агенса.
(7) By late last week, double-entendre wisecracks about Kagan’s softball prowess were all the rage on Fox
News and MSNBC.
Окрім назви джерела, введення агенса передбачає такі маркери поліфонії як безособові звороти,
узагальнено- та неозначено-особові займенники, збірні іменники.
Організовуючи комунікативну сцену та залишаючись поза нею, автор медіа-тексту керує нею.
Зазвичай недостатньо лише відтворити висловлювання первісного суб’єкта мовлення. У процесі
вибудовування соціального антиобразу, зовнішні адресанти, висловлювання яких займає стратегічно
важливу позицію в дискурсивному просторі медіа-тексту, водночас несуть найбільшу відповідальність за
власну точку зору і наражаються на зміну вектора агресії.
(7) The 67-year-old former speaker, who has a talent for overreaching, is more unbridled than ever. He’s
decided he’ll do or say anything to stay in the game – even Palin-izing himself by making outrageous,
unsubstantiated comments to appeal to the wing nuts among us. The conservative who fancies himself a
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historian and visionary did not use his critical faculties to resist his party’s lunacy but instead has embraced it,
shamelessly.
Поверхнева, не мотивована антагоністична ідентифікація суб’єкта поряд з використанням образливих
позначень предмета висловлювання може слугувати достатньою підставою у масмедійному дискурсі для
дифамації суб’єкта агресії.
(8) For good measure, he suggested that the Queen should 'sell a couple of her properties' and called for a
different public holiday instead of 'celebrating vermin'. There is, of course, a perfectly respectable debate to be
had about the Crown. Calling the Queen 'vermin' has no place in it. <…>That is what we need to bear in mind
next year when the likes of Mr. White are urging us to scrap the Crown. Don’t call him vermin. Call him wrong.
У даному прикладі для нищівної критики джерела первісного висловлювання автор використовує
образливу номінацію, що послугувала цілям звинувачення Пітером Уайтом Єлизавети II у паразитуванні
на державних активах, внаслідок чого адресат агресії отримує роль жертви.
У наступному прикладі автор утримується від коментарів, проте посилює іллокуцію висловлювання,
в якому референт представлений як агресор, що загрожує безпеці країни, використовуючи дисфемізм,
ужитий президентом Ірану Махмудом Ахмадінежадом. Він акцентує інфернальну природу США
номінацією "Great Satan", наділяючи висловлювання аргументативністю та об’єктивністю, що
сприятиме виникненню конфлікту між адресатом та референтом медіа-повідомлення.
(9) The Khomeinist regime has publicly announced its desire to wipe Israel off the map, overthrow proAmerican regimes in the Middle East, create an alliance of anti-U.S. forces that would include the leftist regimes
of Latin America, and ultimately bring about the destruction of the "Great Satan" as a global superpower.
Не виключено, що цитоване джерело може бути невідомим, і відповідно спроба автора статті
підпорядкувати аксіологічні установки адресата власним комунікативним інтересам, ініціювати конфлікт
між адресатом та мовцем чи адресатом та предметом мовлення, внести чи актуалізувати певні
компоненти в смисловій структурі концепту може зазнати невдачі. Дане твердження можна розглядати
як імплікацію висновку Т. А. Воронцової про можливість досягнення перлокутивного ефекту лише у
випадку коли "об’єкт МА, по-перше, включений у апперцептивну базу адресата, по-друге, знаходиться в
сфері його інтересів" [3: 55]. У такому випадку коротка номінація агенса є неефективною та
недостатньою. Поряд з агенсом семантика аппозитивного компонента пропонує розгорнуту
характеристику мовця.
У поліфонічному просторі політичного дискурсу ЗМІ соціальні ролі суб’єктів МА розподіляються або
за їх професійними, або загальними соціальними характеристиками.
(10) "Rekers is part of a small cadre of homophobes-for-hire that charge top dollar for their bogus'expert'
witness testimony despite the fact that they've been discredited over and over again," Nadine Smith, Executive
Director of Equality Florida, told me during an interview.
Професійна характеристика, передана аппозитивним компонентом, свідчить про авторитетність,
компетентність та повагу, оскільки особа займає високу посаду, а також характеризує думку адресанта не
лише як індивідуальну, але й частково як офіційну думку даної організації. Як правило, саме
індивідуальні конкретизовані актори є суб’єктами МА у випадку, якщо вони (суб’єкти МА) постають як
носії офіційної думки.
Окрім посади та місця праці, до професійних характеристик, переданих аппозитивним компонентом,
належить і науковий ступінь ((11) Linda Fowler, a government professor at Dartmouth). В окремих
випадках може згадуватися рід занять ((12) David Anderson, a historian familiar with events that occurred
in this universe ), партійна характеристика авторитетної особи ((13) Rush Limbaugh, the most popular rightwing radio host ).
Вводячи дану інформацію поряд з іменем, переданим агенсом, автор одночасно підкреслює точність,
посилаючись на джерело, а також повідомляє інформацію, що дозволить адресату прислухатись до даної
точки зору. У процесі ескалації конфлікту важливо також відзначити появу загальних соціальних рис, що
здійснюють свій вклад в моделювання когнітивного та аксіологічного простору реципієнта МА в
комунікативній структурі медіа-тексту. Для прикладів даного типу характерною є поява у ввідній
синтагмі в позиції аппозитивного компоненту чи агенса таких загальних характеристик як походження
((14)Sadiq Khan, who happens to be Muslim ), титул ((15)the criticisms of Dame Elisabeth Hoodless, who).
Маркування віку (16) та родинних зв’язків (17) характерно для введення думки пересічних громадян,
ефективність висловлювання яких посилюється внаслідок інтимізації, оскільки в такий спосіб реципієнт
ідентифікує себе з тією особою, чий погляд та слова передані автором
(16) Justin Goins, 20, who also attends Liberty, says: "I just don't know how we could ever trust this man.
Aside from being pro-life, he doesn't have much to go on in terms of how he's voted. How great is it that three
different people had to come out before his speech and ask people not to boo?"
(17) I am referring to Meghan McCain, daughter of the once-forthright John, who said of Christine
O'Donnell, the erstwhile witch and current Republican senatorial candidate from Delaware, that she is a "nut
job."
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Ланцюжок таких характеристик зазвичай об’єднує до чотирьох складових, при цьому перевага
надається двокомпонентній структурі зі складовими імені та посади. Детальніший опис зустрічається
зрідка. Серед розглянених нами прикладів найдовшою виявилась семикомпонентна структура зі
вказівкою як на професійні (посада, місце праці, партійна приналежність) так і загальні соціальні (ім’я,
титул, походження) характеристики, а також додаткова інформація, що маркує рівень успішності "first
Muslim Cabinet minister".
(18) Baroness Warsi, Conservative Party Chairman and Britain's first Muslim Cabinet minister, described
them as "deeply offensive".
Як правило, аппозитивні компоненти розширюють об’єм ввідної синтагми, підпорядковуючи підрядні
речення. Наприклад, автор наступного висловлювання в підрядне речення вводить аргумент, що
розкриває причину звинувачень, які підлягають подальшому спростуванню в тексті.
(19) My colleague James Macintyre, whose reporting on the Conservatives' strange new alliances in the
European Parliament has discomfited the party high command, is routinely accused by Tory bloggers of being
a Labour spinner or some kind of entryist at the New Statesman. I can reveal that the smears have been coordinated at the highest level <…>
У такий спосіб автор статі вводить інформацію, що допомагає реципієнту осягнути контекст
первинного висловлювання та осмислити його мету в загальній комунікативній структурі медіа-тексту.
Варіюється і положення аргументів як складових ввідної синтагми. Зазначимо, що, як правило, поява
професійних та інших характеристик після імені зовнішнього адресанта свідчить, що висловлена думка,
передусім, характеризується як власна.
У наведеному прикладі для автора важливою є думка особи, що займає посаду міністра оборони.
(20) Hours before meeting the Afghan president, Hamid Karzai, yesterday, Liam Fox, the Tory defence
secretary, risked insulting his host by referring to Afghanistan as "a broken 13th-century country".
Заміщення маркерів професії чи посади особи в початкову позицію нівелює думку індивіда, а в центр
уваги автора потрапляє позиція міністра оборони безвідносно до мовця, що займає дану посаду.
(21) For the Conservatives, shadow defence secretary Liam Fox said the UK faced "real threats" from North
Korea, which has nuclear weapons and Iran which he said was trying to develop them.
Склад та розгорнутість ввідної синтагми модифікується не лише відповідно зі зміною фокусу уваги
автора статті, але і від рівня обізнаності реципієнта, що дозволило автору наступного висловлювання
опустити кілька компонентів ввідної синтагми, що ідентифікують лідера партії за ознакою партійної
приналежності.
(22) Escalating the dispute over the Los Angeles Fire Department budget, Mayor Antonio Villaraigosa on
Thursday called the firefighters' union leadership "irresponsible" for trying to scare the public into thinking lives
are in danger because of rotating service cuts.
Читачі лос-анджелеського видання газети The Daily News навряд чи потребують розгорнутої
характеристики суб’єктів МА. Очевидно, їм відоме ім’я власного мера, що нівелює потребу у додаткових
характеристиках, які не є такими ж очевидними для читачів The Independent, що демонструє наступне
висловлювання. У виданні, аудиторію якого формує інший контингент читачів, зазначені лакуни
заповнюються посередництвом номену Los Angeles або як у наступному прикладі перифразу.
(23) Antonio Villaraigosa, the mayor of America's second largest city, said he felt "blindsided" to learn
the details of the plan to attack the 73-storey Library Tower from the television instead of hearing it from the
White House.
Повніша характеристика суб’єкта впливатиме на функцію переданого висловлювання чи погляду в
комунікативній структурі медіа-тексту.
(24) On March 23, speaker emeritus of the California state assembly Antonio Villaraigosa, delivering the
Democrats' weekly radio address, "blasted" (in the words of the Los Angeles Times' headline) Bush for "an
orchestrated strategy to curry favor with Latino voters in the United States." The unspoken outrage? "Those are
our voters. You can't do that."
Реалізація сем "досвідченість", "авторитетність" імплікаціоналу лексеми "emeritus" здатне посилити
аргументативний потенціал даного висловлювання в структурі медіа-тексту, що моделює сприйняття
інформації про череду безпідставних звинувачень як про стару політичну стратегію залякувань народу
президентом Бушом, яка і надалі активно використовується в арсеналі засобів боротьби республіканців
за владу.
Відповідно, компоненти ввідної синтагми, які семантично тісно пов'язані з соціальним актором,
впливають на ефективність висловлювання та можуть сприяти зниженню ймовірності реакції осуду та
дистанціювання з боку реципієнта, незважаючи на рівень експліцитності засобів МА, використаних
суб’єктом висловлювання.
Для індивідуальних та колективних, інституційних та неінституційних, конкретизованих та
узагальнених суб’єктів МА ми можемо виділити дві основні ролі – це роль "союзника" адресанта
(автора) та роль його "опонента". Маркування "союзника" з точки зору його компетенцій слугує засобом
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підвищення довіри реципієнта до дискурсу автора. Ідентифікація за загальними соціальними ознаками
сприяє емоційності сприйняття матеріалу: вияв співчуття чи спалах гніву по відношенню до адресата
МА. У свою чергу, при маркуванні "опонента" внесення певних характеристик у негативний контекст
супроводжується реконструкцією концептів даних явищ, що демонструє поява у складі конструкції one
of the (adj) експресивно-оцінної одиниці "snooty", семантична структура якої слугує цілям
концептуалізації лейбористської гілки влади:
(25) Lord Mandelson, one of the snootiest of Labour grandees, once accused David Cameron of 'looking
down his rather toffee nose'.
Як було зазначено вище, авторитетність соціального актора визначає його можливості у
поліфонічному просторі дискурсу ЗМІ. Дослідники П. Шародо та О. Ю. Соболь стверджують, що "довіра
читача до інформації залежить від соціальної позиції інформатора, від його ролі, від ступеня його
репрезентативності по відношенню до групи, позицію якої він представляє, від ступеня його
ангажованості". Вони додають, що "чим вищий соціальний статус актора, тим більше він викликає
довіри у читача" [9: 86]. Ми ж вважаємо за необхідне додати, що на відміну від компетентності,
суспільний статус, який також впливає на авторитет, не є категорією абсолютною. Адресант вводить
точку зору суспільних діячів, статус яких є високим, проте автор нівелює авторитетність і ставить під
сумнів, заперечує, дискредитує слова зовнішнього адресанта, наприклад міністра оборони (26) чи навіть
президента країни (27):
(26) In a speech last month at West Point, Gates argued that anyone recommending large American
interventions in Asia should, quoting Gen. Douglas MacArthur, "have his head examined" – a strangely timed
assertion with almost 100,000 Americans currently intervening in Afghanistan at Gates' recommendation.
Під впливом введеної автором інформації про внесок міністра оборони США у розпалювання
конфлікту в Афганістані, змінюється атрибуція нормативного висловлювання Роберта Гейтса "anyone
recommending large American interventions in Asia should <…> "have his head examined" і як наслідок зміна
вектора МА: Роберту Гейтсу варто "перевірити свою голову у фахівця".
Інференція лицемірства президента США вводиться в межах підрядно-обставинного речення з
семантикою уступки.
(27) He damns the "fat cat bankers" and the rich who "at some point" have made enough money, even as
he courts them for campaign donations and begs their companies to start hiring new employees.
Примітно, що, організовуючи комунікативну ситуацію МА, автор може залишатися не лише поза
дискурсивною сценою, підкреслюючи, що це саме позиція зовнішнього адресанта, незважаючи на те, чи
вона збігається з його власною, але і в ній, ототожнюючись з суспільною думкою.
Дане спостереження дозволяє диференціювати: соціальних акторів, голосом яких виражається
позиція всього суспільства, членом якого є сам автор; соціальних акторів, голосом яких виражається
позиція всього суспільства, членом якого не є автор; соціальних акторів, голосом яких виражається
думка безвідносно до думки автора; соціальних акторів, голосом яких виражається позиція автора.
(28) I think we deserve an apology. By "we" I mean all the Euro-sceptics, Euro-pragmatists, Euro-realists
and Euro-hysterics who were alarmed by some of the optimism that surrounded the birth of the single currency.
Do you remember the disdain with which we were treated? We were told that we were boss-eyed Little
Englanders. They used to say we were a bunch of xenophobic, garlic-hating defenders of the pint and the
yard and the good old bread-filled British banger.
Даний приклад МА моделює ситуацію, в межах якої голосом колективного неконкретизованого
суб’єкта висловлюється думка безвідносно до думки автора та соціальних акторів.
Отже, дане дослідження показало, що формування соціального антиобразу в політичному дискурсі
преси відбувається в межах його поліфонічного простору внаслідок взаємодії кількох інстанцій
висловлювання, що передбачає присутність соціальних голосів як носіїв професійної компетенції,
суспільної думки, певної інформації, власної точки зору. Водночас, введення продуцентом медіаповідомлення соціального актора його власної позиції та реалізації його власної інтенції в межах
композиційно-мовленнєвої єдності підпорядковується меті формального продуцента медіа-тексту.
Поява соціального актора у ввідній синтагмі супроводжується представленням його професійних та
особистісних характеристик, спрямованих на активізацію як розумової, так і емоційної сфер реципієнта.
Таким чином, для дискурсивного простору ЗМІ, що відіграє ключову роль в процесі конструювання
політичної картини, характерна модифікація не лише за рахунок розширення та звуження його границь,
але й внаслідок ущільнення чи послаблення інтенсивності взаємодії комунікативних акторів.
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Кузык О. А. Субъекты речевой агрессии: типология и маркеры обозначения в англоязычном
политическом дискурсе СМИ.

В статье осуществлен анализ проявления речевой агрессии в СМИ с учётом полифоничности
структуры медиа-текста. Изучаются особенности маркирования субъектов речевой агрессии в
структуре вводной синтагмы конструкций с чужой речью. Идентифицированы основные типы
коммуникативных ролей внешних адресантов деструктивного речевого поведения.
Kuzyk O. A. Subjects of Speech Aggression: Typology and Description Markers in the English Language
Political Discourse of Mass-Media.
The article provides the analysis of manifestations of aggressive communication in mass-media texts with the
account of their polyphonic structure. The marking of subjects of speech aggression is studied within the
structure of introductory syntagms pertaining to the constructions with reported speech. The analysis identifies
key types of communicative roles of outer addressers of destructive speech behaviour.
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ЯВИЩЕ ПОЛІСЕМІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ ГІДРОЕКОЛОГІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Стаття присвячена дослідженню полісемічних відношень гідроекології англійської мови. Визначено і
охарактеризовано чотири типи полісемії, встановлено основне джерело розвитку полісемії всередині
досліджуваного термінологічного поля – метонімію, а також з'ясовано основні моделі метонімічного
перенесення.
Проблема полісемії термінологічної лексики привертала увагу багатьох учених, зокрема
В. Л. Даниленко [1], Л. В. Туровської [2], Д. С. Лотте [3], В. В. Виноградова [4], Д. М. Шмельова [5], та
багатьох інших.
Вивчення багатозначних термінів окремих дисциплін є важливим як з теоретичного, так і з
практичного боку, оскільки уможливлює більш чітке фіксування та впорядкування матеріалу в
лексикографічних виданнях і сприяє усуненню певних непорозумінь під час застосування
термінологічних одиниць фахівцями. Аналіз значної кількості дисертаційних досліджень, присвячених
проблемі семантичних відношень у різноманітних терміносистемах української, російської, англійської,
французької та німецької мов, показує важливість такого виду праць для унормування спеціальної
лексики. З огляду на те, що в сучасному світі велика увага приділяється дослідженню навколишнього
середовища з метою захисту його від техногенного впливу і збереження сприятливих умов для життя
наступних поколінь, дослідження англійської гідроекологічної термінолексики як інструментарію науки,
яка вивчає водні екосистеми, видається актуальним.
Об’єктом статті є англійські гідроекологічні терміни.
Предметом наукової розвідки – особливості багатозначності в межах гідроекологічної термінології
англійської мови.
Мета роботи полягає в тому, щоб проаналізувати особливості полісемії, а також міждисциплінарні та
загальномовні впливи на утворення багатозначних термінологічних одиниць в англійській
гідроекологічній терміносистемі (далі – АГЕТ).
Джерельною базою дослідження слугували тлумачні словники англійської мови, енциклопедичні та
перекладні словники, як от The Oxford English Dictionary in 12 volumes [6] та Оxford English Dictionary
online [7]; The New York Times Encyclopedic Dictionary of the Environment [8]; Dictionary of Environmental
Science and Technology [9]; Гидроэкологический русско-украинско-английский словарь-справочник:
около 2000 терминов и понятий [10]; Англо-русский экологический словарь. Около 35000 терминов [11].
Під полісемією зазвичай розуміють "вияв мовної парадигматики й асиметричного дуалізму мовного
знака, наявність в однієї лексеми або одиниці будь-якого мовного рівня кількох значень (лексикосемантичних варіантів), які певним чином пов'язані одне з одним" [12: 468].
Питання полісемії термінів є одним із принципових, дискусійних і не вирішених в термінознавстві. З
одного боку, вимога однозначності терміна позбавляє його усіляких можливостей для розвитку полісемії.
З іншого – термін знаходиться під впливом мовних процесів [13: 130].
Значна кількість вчених ставляться до полісемії негативно. Наприклад, Д. С. Лотте був одним із
перших, хто підняв проблему однозначності терміна, говорячи, що "полісемія термінів зумовлює
неточність системи, ось чому особливу увагу варто звертати на видалення усіх багатозначних термінів
або на закріплення за тим чи іншим з них одного значення" [3: 15].
В. Н. Толікіна висловлюється ще категоричніше: "В термінологічній системі відповідно із
загальною семантичною закономірністю принципово усуваються відношення полісемії (один знак – одне
поняття)" [14: 58].
Інша група вчених, однак, не заперечує полісемії термінів, вважаючи, що термінологія є частиною
загальнолітературної мови і термін, як повноправна складова цієї системи, підпорядковується всім тим
лексико-семантичним процесам, що й лексика загальнолітературної мови [15: 106].
Так, В. Г. Гак вказує на те, що багатозначність термінів частково зумовлена діяльністю
людини, в процесі якої "постійно відбувається підгонка елементів мови в позначуваних ними елементах
ситуації" [16: 69].
С. Маджаєва наголошує на тому, що "терміни підпорядковуються усім тим лексико-семантичними
процесам, за якими розвивається літературна мова. До цих процесів відносяться звуження і розширення
значень, перенос за суміжністю чи подібністю. У зв’язку з цим полісемія терміна може існувати на рівні
з однозначністю […] і є проявом загальномовної закономірності" [13: 131].
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Незважаючи на те, що в лінгвістиці побутують два протилежні погляди на полісемію, вказуючи на її
корисність чи шкідливість, мовознавці так чи інакше констатують факт її присутності у різних сферах
нашого життя як явища загальномовного. Це спричинено тим, що багатозначність виступає однією з
форм економії мовних засобів, тому що "жодна мова не була б спроможна виражати кожну конкретну
ідею самостійним словом або кореневим елементом. Конкретність досвіду безмежна, ресурси ж
найбагатшої мови суворо обмежені" [3: 18].
Можна говорити про небажаність полісемії для наукових термінів як прозорих, зрозумілих, чітких
найменувань понять, що забезпечують точність переданої інформації. Але її "неможливо заперечувати,
оскільки вона зумовлена природою мислення і практичним досвідом людства" [17: 62].
Незважаючи на очевидні переваги однозначності термінологічних одиниць, полісемія присутня, в
більшій чи меншій мірі, майже у всіх сучасних термінологічних підсистемах. АГЕТ також не є винятком.
Аналіз досліджень з проблем полісемії дає змогу виділити три типи полісемії: внутрішньосистемну,
міжсистемну, або міжгалузеву, та зовнішньосистемну [18: 362-370], котрі є характерними для
гідроекологічної термінології англійської мови. Вслід за Е. Т. Дерді [19] і С. В. Овсечик [20] виділяємо
ще й загальнонаукову полісемію.
Внутрішньосистемна полісемія "породжує найбільше прблем у термінології (…), оскільки вона
порушує одну з найважливіших вимог до термінів – однозначність у межах одного термінологічного
поля" [18: 364].
Основним джерелом розвитку полісемії термінологічних одиниць гідроекології виступає явище
метонімії. Метонімія – один із типів семантичних змін, який є переносом назви предмета чи явища на
базі реальних, рідше – уявних зв’язків між відповідними предметами. Метонімія передбачає різні типи
переносів номінацій: частина – ціле, ціле – частина, зміст – форма, причина – наслідок, місце
походження – продукт, конкретна назва – абстрактна, дія або стан – суб’єкт, власне ім’я дослідника –
предмет тощо [21: 311-340] Метонімічні перенесення відображають особливості сприйняття та пізнання
тих чи інших моментів реальності свідомістю людини. "Кожний акт номінації є позначенням oб’єкта
дійсності, тобто вираженням знань про нього у знаковій формі. Метонімічні переноси зумовлені
прагненням мовця до простоти вираження та економії мовних зусиль" [22: 153].
В AГЕТ метонімічне перенесення відбувається за наступними моделями:
"кількість – швидкість": filtration rate – 'швидкість фільтрації', – що позначає "1) кількість
зваженої речовини, що фільтрується за одиницю часу гідробіонтами-фільтраторами з навколишнього
середовища; 2) швидкість проходження рідини, що фільтрується, через мембранні фільтри" [10: 214];
"організація – місце дії": hydrobiological stations – 'гідробіологічні станції' – "1) наукові заклади, що
організовуються для вивчення життя прісних і морських вод; 2) пункти відбору гідробіологічних проб на
водоймі" [10: 61-62];
"місце об’єкта дії – результат дії – місце суб’єкта дії": biological film – 'біологічна плівка' – "
1) поверхня розподілу між водою і донними відкладеннями, заселена мікро- і макроорганізмами;
2) бактеріальні слизисті нарости різних ділянок і вузлів систем водопостачання і водопідготовки;
3) в очисних спорудах – зона, що заселена в основному бактеріями, які відповідають за процес очищення
стічних вод" [10: 32-33];
"частина – ціле" рeak water discharge – 'максимальна витрата води' – "1) найбільша витрата води
водопілля і повені; 2) найбільша з витрат у будь-якій їх сукупності, наприклад серед середньорічних чи
середньомісячних витрат" [10: 145];
"oб’єкт надводний – об’єкт (частково) підводний" аerohydatophytes – 'аерогідатофіти' – "
1) опущені у воду водні рослини, квітки яких знаходяться над водою і запилюються в повітрі;
2) рослини, що плавають, лише частково опущені в воду" [10: 11].
Виходячи з того, що гідроекологія є новим науковим напрямом, сформованим наприкінці
ХХ століття, важливо зазначити, що більша частина її терміносистеми базується на лексиці таких наук,
як екологія, гідрологія, біологія, зоологія, ботаніка, гідробіологія, іхтіологія тощо. Інколи із
запозиченням терміна з інших дисциплін чи метамови науки у гідроекологічну терміносистему
англійської мови відбувалося перенесення усіх його значень без будь-яких змін чи модифікацій.
Наприклад, lagoon – 'лагуна', спільний термін наук, які пов’язані з дослідженнями морів та океанів, набув
статусу гідроекологічного терміна, зберігши і тут свою багатозначність: "1) мілководна затока чи бухта,
віділена від моря смугою намивної суші чи з’єднана з ним вузькою протокою; 2) внутрішня водойма
кільцеподібних коралових островів (атолів)" [10: 131]; лексема necrophages – 'некрофаги' прийшла до
гідроекологічної терміносистеми із зоології: "1) клітини із групи фагоцитів, що поглинають в організмі
залишки тканин, що постійно відмирають або самовідновлюються; 2) Н., чи трупоїди, – тварини, які
харчуються залишками померлих істот" [10: 155] тощо.
Наше дослідження дає змогу зробити висновки, що в гідроекологічній терміносистемі функціонує
значна кількість слів, які характеризуються міжсистемною, загальнонауковою і зовнішньосистемною, а
інколи ще й внутрішньою полісемією водночас. Під міжсистемною багатозначністю розуміємо тип
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полісемії термінологічних одиниць, що виникає внаслідок вживання окремої лексеми в різних наукових
сферах із майже незмінним семантичним центром, але з іншим набором периферійних сем [23]. Сюди
відносимо термінологічні одиниці суміжних із гідроекологією наук (екологія, біологія, ботаніка тощо).
Функціонування загальнонаукових термінів в гідроекологічній терміносистемі характеризується
"семантичним звуженням загального значення терміна зі збереженням гіперсеми та формальної
структури" [20]. До загальнонаукових полісемантичних відносимо терміни, що вживаються в різних,
несуміжних терміносистемах. Зовнішньосистемну полісемію зазвичай пов’язують із термінологізацією
загальновживаних слів [18: 367]. Прикладом термінів, де поєднуються вищезгадані різновиди полісемії
можуть бути наступні :
variation(s) – 'варіація (варіації)' – 1) у загальному значенні (далі – загал. знач.) "зміна у стані,
характері, ступені якості та ін.; підпадіння модифікації чи видозміні, особливо в певних рамках" [6: т. 1];
2) в алгебрі "слідування знака " + " після знака " – " чи навпаки у лінійній послідовності знаків" [6 : т. 1];
3) у біології ( далі – біол.) "відхилення організма від структури, характера чи функції, властивих виду чи
групі" [6: т. 1]; 4) у гідроекології ( далі – гідроек.) "зміни форми тіла гідробіонтів: а) локальні – в окремих
водоймах; б) сезонні; в) утворення, обумовлені температурним фактором у вигляді "шоломів",
"наростів", "рулів" та ін. прилаштувань для плавання у воді з різною в’язкістю" [10: 44];
bаr – 'бар' – 1) у загал. знач. "частина будь-якого матеріалу, яка є довгою в пропорції до товщини і
ширини; брусок" [6: т. 1]; 2) у переносному значенні (далі – перен. знач.) "перешкода, бар’єр" [6: т. 1]; 3) у
музиці "вертикальна лінія, що розділяє музичний твір на відрізки однакової довжини звучання і визначає
періодичну повторюваність акценту, такт" [6: т. 1]; 4) у спорті "планка" [7]; 5) у гідроек.( запозичений
термін з географії) "а) береговий – вузька смуга суші з піска чи черепашок, рідше – гальки і валунів, яка
простягається вздовж берега і відділяє від моря лагуну; б) пригирловий – піщаний підводний вал, який
розташований на невеликій глибині в прибережній полосі морського дна перед гирлом річки" [10: 7].
abortion – 'аборт' – 1) у загал. знач. "передчасне припиненння вагітності" [6: т. 1]; 2) в медицині
(далі – мед.) "припинення вагітності раніше настільки, що плід не може жити" [6: т. 1]; 3) у біол.
"недорозвинення органа" [6: т. 1]; 4) у гідроек. "викид яєць і ембріонів водними тваринами в стресових
ситуаціях" [10: 7];
adhesion – 'адгезія' – 1) у загал. знач. "а) прилипання (до чогось) завдяки фізичному притяжінню,
клейкості поверхні чи міцному схоплюванню; б) вірність певній людини, групі, доктрині; в) згода"
[6: т. 1]; 2) у техніці "щеплення (поверхні з іншою поверхнею)" [6: т. 1]; 3) у фізиці "молекулярне
притяжіння" [6: т.1]; 4) у мед. "спайка" [6: т. 1]; 5) у психології "внутрішнє і мимовільне співвіднесення
ідей і дій" [6: т.1]; 6) у ботаніці "об’єнання органів поєднанням зазвичай різних частин" [6: т. 1];
7) у гідроек. "прилипання молекул органічних речовин до зважених у водi часток" [10: 9].
Суто термінологізовані лексичні одиниці зустрічаються в гідроекологічній термінології досить рідко.
Наприклад, cover – 'покриття' – 1) у загал. знач. "а) покриття; б) палітурка книжки; в) покривало (на
ліжко); г) притулок, прихисток і т.д." [7]; 2) у гідроекол. "покриття проективне – частина загальної площі
акваторії (в процентах), яка заселена водною рослинністю" [10: 163]. Цікавим з цього погляду є слово
arm, загальновживаним значенням якого є 'рука', а в гідроекології – 'єрик, протока'. Внаслідок
метонімічного перенесення за моделлю "суб’єкт дії – наслідок дії" цей термін розвинув два значення "
1) протока, що з’єднує ріку чи окремі рукави із заплавним озером або заплавні озера одне з одним;
2) улоговини тимчасових потоків, що утворюються під час розливу річок" [10: 61].
Проведений аналіз багатозначних лексем АГЕТ свідчить про їх поширеність у зазначеній підсистемі,
незважаючи на той факт, що полісемія є небажаним явищем для термінологічних систем загалом, про що
свідчать вимоги, які висуваються до "ідеальних" термінів. Нами було виявлено і охарактеризовано
чотири різновиди полісемії в межах АГЕТ, а саме: зовнішньосистемну, загальнонаукову, міжсистемну,
котра є найбільш характерною для термінів гідроекологічного поля, та внутрішньосистемну, а також
розглянуто основні моделі метонімічних перенесень, на основі яких утворюються багатозначні одиниці
всередині досліджуваної терміносистеми.
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Лысенко Л. М. Феномен полисемии в английской гидроэкологической терминологии.
Статья посвящена исследованию полисемических отношений в гидроэкологии английского языка.
Определены и охарактеризированы четыре типа полисемии, установлен основной источник развития
полисемии всередине исследуемого терминологического поля – метонимию, а также описаны основные
модели метонимического перенесения.

Lysenko L. M. The Phenomenon of Polysemy in the English Hydroecological Terminology.
The article is dedicated to the research of the polysemic relations of the English Hydroecological terms.
Four types of polysemy are characterized, as well as the main source of polysemy within the given
terminological field – metonymy is analyzed and the main models of metonimic tranferences are defined.
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ФРАЗЕОЛОГІЗМ ЯК ЗАСІБ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ "НЕГАТИВНА ОЦІНКА" У
СУЧАСНІЙ ІСПАНСЬКІЙ ЛЕКСИКОГРАФІЇ
У статті розглянуто фразеологічні одиниці згідно з їх класичною класифікацією. Досліджено
особливості вербалізації концепту "негативна оцінка" на основі фразеології у сучасній іспанській
лексикографії. Виявлено, що одиниці фразеосемантичного поля "негативна оцінка"в іспанській мові
синонімічні між собою у межах відповідного семантичного поля.
Пріоритет антропоцентричного підходу у сучасній лінгвістиці обумовив нове розуміння онтологічного
статусу фразеологізму та необхідність його вивчення з когнітивних позицій у лексикографії. Відмінною рисою
когнітивної фразеології є динамічний підхід до фразеологічного значення: під ним розуміється не просто
стабільна структура ієрархічно упорядкованих сем, а єдність, що формується у свідомості людей в процесі
комунікації та пізнання дійсності.
Фразеологізм розглядається в роботі як особливий спосіб мовної концептуалізації знань про світ та оцінки
окремих його частин.
Актуальність дослідження визначається важливістю для сучасної лінгвістики системного знання про
когнітивні принципи фразоутворення, розуміння ролі оцінки у цьому процесі, уявлення про зв’язки
фразеологічної номінації з діяльністю людей, необхідністю розробки на цій основі несуперечливої концепції
фразеологічного значення.
Об’єктом вивчення в роботі виступають фразеологізми іспанської мови, які виконують функцію засобів
вербалізації концепту "негативна оцінка".
Мета нашого дослідження: розглянути фразеологічні одиниці згідно з їх класичною класифікацією, а саме
їх розподіл на фразеологічні єдності, фразеологічні зрощення та фразеологічні сполучення, та дослідити, яку з
цих груп складають одиниці, що належать до фразеосемантичного поля "негативна оцінка".
Оцінка – один із важливіших процесів пізнавальної активності людини, що полягає в усвідомленні отриманої
інформації, що призводить до утворення концептів, концептуальних структур і всієї концептуальної системи в
мозку людини. У процесі категорізації аспект оцінки присутній постійно, оскільки, відображаючи світ у своїй
свідомості, людина вносить у цей процес частку свого "Я". У зв’язку з цим, ціннісний аспект, упорядкована
численність оцінних суджень, які відображають ціннісні орієнтації індивідуума і соціума, специфічні риси
національного менталітету виступають важливою складовою мовної картини світу.
Під фразеологізмом в роботі розуміється стійке надсловне утворення, що характеризується семантичною
неподільністю, цілісністю номінації, яке відтворюється у вигляді готової мовленнєвої одиниці. Бувши мовним
знаком, фразеологічна одиниця є "хранителем" знань соціума про світ та розглядається як носій інформації,
особлива структура знання.
Фразеологічні одиниці служать найбільш ефективним засобом вираження ставлення людини до
навколишньої дійсності. Це ставлення активної взаємодії з навколишнім світом, це прагнення пристосувати світ
до своїх потреб, це цілеспрямоване перебудування світу відповідно до своїх ціннісних уявлень.
У сучасному фразеологічному словнику, як і в усьому фразеологічному складі іспанської мови, проявляється
неповторна його природня риса – опосередковано, образно, а відповідно, й експресивно позначати властивості
соціально-психологічного життя людини, а також давати цим властивостям ситуативно значущу позитивну або
негативну оцінку.
Як свідчать численні дослідження в галузі фразеологічної семантики (В. Г. Гак, В. П. Жуков, А. В. Кунін
та ін.), більша частина фразеологічних одиниць іспанської мови означає позитивну або негативну оцінку
номінуючого фрагменту дійсності потенційним суб’єктом мовлення. Варто відзначити, що, на думку
дослідників фразеологічних одиниць, що містять у своєму значенні позитивну оцінку номінуючого фрагменту
дійсності значно менше, ніж фразеологічних одиниць з негативною оцінкою; це пов’язано з ціннісними
уявленнями носіїв іспанської мови про реальну дійсність.
Фразеологічні одиниці зберігають та транслюють від покоління до покоління знання про відпрацьовану у
суспільстві систему звичаїв, традицій, законів та буденних уявлень про світ. Все це дозволяє вченим говорити
про фразеологічні одиниці як засоби вербалізації тих чи інших концептів [1: 101].
На думку В. І. Шаховського, емоції як форма переживання людиною певного ціннісного ставлення до явищ
дійсності, що позначаються у семантиці фразеологічного знака, несуть інформацію про стан внутрішнього Я
потенційного суб’єкту мовця, його свідомості, психіки [ 2: 85].
© Пожидаєва О.А., 2011
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З урахуванням синонімічного угруповування ми виділяємо наступні основні мікрополя фразеосемантичного
поля "негативні емоції": "Бентеження (сором, скованість)", "Обурення (дратування, гнів, досада)", "Ненависть
(ворожість)", "Неповага (зневажання, нехтування)", "Образа", "Злість (ярість, шаленство)", "Незадоволеність",
"Страждання (горе, печаль, поганий настрій)", "Відчай (збентеження, паніка)", "Страх (ужас, переляк)",
"Розчарування" [3].
На сьогодні існує велика кількість класифікацій фразеологічних одиниць, що пояснюється різноманітними
підходами до їх аналізу. Найбільш популярна класифікація була запропонована академіком В. В. Виноградовим,
згідно з якою виділяються три типи фразеологічних зворотів: зрощення, єдності, сполучення [ 4: 122].
Фразеологічні зрощення, або ідіоми – це невмотивовані одиниці, які виступають як еквіваленти слів.
Головною ознакою фразеологічних зрощень є те, що зміст цілого виразу не витікає із значення компонентів. В
якості ілюстрації можна навести наступні приклади з іспанської мови: cortar un traje – сварити кого-небудь;
tirarse los bonetes – злісно сперечатися.
Фразеологічні єдності – це мотивовані одниниці з єдиним цілісним значенням, що виникає під час злиття
значень лексичних компонентів. Фразеологічні єдності припускають розширення компонентів шляхом
підмінного "пакувального матеріалу" та виступають як потенційні еквіваленти слів. Наприклад: coger uno una
rabieta – розсердитися, tirarse a lastapias – лізти на стіну від ярості, болю.
Фразеологічні сполучення – це звороти, в яких в одного з компонентів фразеологічно пов’язане значення
проявляється лише у зв’язку із суворо визначеним колом понять та їх словесних визначень. Наприклад: bramar
como un tigre – ричати від злості, como tomates – почервонівший.
Дослідження дало наступні результати: згідно із семантичною класифікацією В. В. Виноградова, більшу
кількість одиниць, що належать до фразеосемантичного поля "негативна оцінка" в іспанській мові,
представляють фразеологічні єдності.
У ході дослідження було виявлено, що, згідно із структурною класифікацією А. І. Смирницького, в
іспанській мові практично відсутні дієслівно-адвербіальні одновершинні фразеологічні одиниці. Найбільш
численними є дієслівно-субстантивні двовершинні фразеологічні одиниці.
Багатозначність фразеологічних одиниць залежить не тільки від контекстуальних та ситуативних умов
вживання фразеологізму, але й від граматичної обумовленості, від керування. Наприклад, фразеологізм tener en
el alma, вживаючись з прямим додатком істоти (a alguna persona), означає "боліти душею за кого-небудь,
співчувати", а з додатком неістоти має значення "мати що-небудь на своєму сумлінні".
Іспанській дієслівний фразеологізм ganar la palma в якості неперехідного звороту має зміст "прийти першим
в означене місце", а при непрямій перехідності значить "одержати верх над ким-небудь, випередити
кого-небудь". Hacerse carne при суб’єкті дії неістоти проявляє своє основне значення "втілитися у життя,
здійснитися", а при суб’єкті дії істоти – переносне значення "мучатися, роз’ятрювати себе" та ін.
У фразеологізмів семантичного поля "негативна оцінка" відмічаються порівняно рідкі випадки омонімічних
зв’язків. Мова не йде про омонімію вільного словосполучення та його фразеологічного двійника. Співзвуччя
фразеологізму та генетично пов’язаного з ним вільного словосполучення – явище міжрівневе: фразеологізм – це
лексична одиниця, а сполучення – одиниця синтаксична. Але якщо вважати їх омонімами, то варто визнати, що
це є особливий вид мовного співзвуччя, який можна б було назвати генетично пов’язаною лексикосинтаксичною омонімією [4: 45]. У даному випадку розглядається співзвуччя двох або більше стійких
словосполучень. Фразеологічна омонімія виникає під впливом, головним чином, трьох причин. По-перше, під
час розпаду полісемії, коли одне із значень фразеологізму з часом набуває змістовну та формальну
самостійність. Подібне трапилося із стійким іспанським сполученням echar la bendición. У сучасній іспанській
мові є два омонімічних фразеологізми, що мають цю форму. Одне з них означає "дати своє благословіння на
шлюб", а інше – "вмивати руки, відмовитися від участі у чомусь". У другого омоніму є ще одне значення:
"припинити відношення з ким-небудь".
Розпад полісемії призвів до утворення в іспанській мові двох омонімічних фразеологізмів: quitar el hipo –
злякати та quitar el hipo – приємно вразити.
По-друге, коли одне полісемантичне слово реалізовало під час утворення абсолютно однотипних
фразеологізмів різні значення. Наприклад, tener mosca (бути запальним) компонент mosca пов’язаний із
значенням "незадоволення, досада", а у tener mosca (бути при грошах) те ж слово реалізовало просторічне
значення "гроші".
По-третє, коли на основі одного й того ж сполучення виникають у різний час та в різних умовах самостійні
фразеологічні звороти. Подібне трапилося з іспанськими омонімами hacer humo (здійснити недружній прийом,
"викурити"). Apretar los talones в Іспанії значить "втікати", в Латинській Америці омонімічний фразеологізм
має зміст "діяти рішуче, енергійно". Pagar la chapetonada на Пірінейському півострові відповідає
російському "отримати бойове хрещення", в Латинській Америці омонім цього звороту значить "поплатитися за
що-небудь" [5].
Фразеологічні одиниці можуть бути пов’язані між собою синонімічними відношеннями. Це трапляється,
коли у співвідносних з однією і тією ж частиною мовлення фразеологізмів їх константно-фразові або
фразеологічно-пов’язані значення виражають поняття та відрізняються між собою внутрішньою формою та
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відтінками значень або / та стилістичним забарвленням. Варто особливо підкреслити, що лексико-семантичний
зміст внутрішньої форми фразеологічних синонімів повинен бути різним. Якщо він співпадає або майже
співпадає, то фразеологізми, що порівнюються вже варто розглядати не як синоніми, а як варіанти одного й того
ж фразеологізму.
Таким чином, варто відзначити, що фразеологічні синоніми не складають в мові відокремлених
синонімічних рядів. Вони є частиною того чи іншого синонімічного ряду, що складається як із звичайних слів,
так із фразеологізмів, які істотно збільшують емоційно-експресивні та оціночні можливості синонімічних рядів.
Усі відібрані нами одиниці фразеосемантичного поля "негативна оцінка" в іспанській мові синонімічні між
собою у межах відповідного семантичного поля (наприклад: семантичне мікрополе "гнів" – роз’яритися, вийти з
себе, розгніватися, та ін.). Найбільш численні фразеологічні одиниці у складі синонімічних рядів з семантичними
домінантами "гнів", "ненависть", "страх", "неприязнь".
Отже, окреслюючи перспективи наших подальших досліджень відзначимо, що вони полягають у
розширенні матеріалу, а також у розкритті ролі фразеологічних одиниць різних типів у відображенні
характеристики іспаномовної особистості.
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Пожидаева О. А. Фразеологизм как способ вербализации концепта "негативная оценка" в
современной испанской лексикографии.
В статье рассматриваются фразеологические единицы согласно их классической классификации.
Исследованы особенности вербализации концепта "негативная оценка" на основе фразеологии в
современной испанской лексикографии. Выявлено, что единицы фрезеосемантического поля "негативная
оценка" в испанском языке синонимичны между собой в пределах определенного семантического поля.

Pozhydaeva O. A. Phraseological Unit as the Verbalization Method of the Concept "Negative Valuation" in
the Modern Spanish Lexicography.
The article considers phraseological units according to their classical classification. On the grounds of the
phraseology in the modern Spanish lexicography the verbalization peculiarities of the concept "negative
valuation" are investigated. It was discovered that the units of the phraseosemantic field "negative valuation" in
the Spanish language are synonymic among each other within the certain semantic field.
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ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СИМВОЛІЧНОГО УОСОБЛЕННЯ МАТЕРИНСЬКОГО
ТА БАТЬКІВСЬКОГО КОДІВ У ТВОРАХ МАЛОЇ ПРОЗИ
ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ
У статті розглядається функціонування символіки, яка репрезентує материнський та батьківський
коди у творчості Ольги Кобилянської. Головна увага приділяється аналізові розкриття внутрішньої
структури символу. Для заповнення смислових та структурних лакун у розкритті символу
пропонуються певні семіологічні зсуви.
Складна система символів у прозовому тексті зумовлює особливості їх відтворення у тексті
перекладу. Оскільки символ у тексті мови приймача обростає багатством конотативних та асоціативносемантичних значень, чим визначається варіативність тлумачень оригіналу, він вимагає інтерпретації,
яка, у свою чергу, залежить від інтерпретації прозового тексту. Окрім того, специфіка відтворення
символу зумовлена ступенем активності та характеру його представлення у порівнюваних текстах, мовах
і культурах, а також місцем та функцією у тому чи іншому літературному напрямку та творчості певного
письменника.
Відомо, що важливим чинником символотворення новелістичної оповіді виступає її наративна
структура, яка різниться залежно від індивідуального стилю автора. У художній системі
Ольги Кобилянської метафізичний вимір простежується крізь образи та явища природи, причому
моделювання світу природи у творах письменниці розгортається притаманним модернізму шляхом
міфотворчості. Анімалістичне зображення образу гір (лісу) (цей образ є провідним у символотворенні
О. Кобилянської), їх семантична трансформація наближається у творчості письменниці до міфологічних
архетипів, що суттєво позначилося на їх образно-метафоричному осмисленні. Стосовно символіки гір
В. Кононенко пояснює: "в українській традиційній символіці гора передає значення чогось важкого,
нездоланного; підйом на гору – це долання труднощів, перешкод. Але гора водночас – і символ
високості, піднесення. Особливої поетичності й краси набирає образ гори у жителів Карпат – гуцулів.
Гора для них – уособлення краси, могутності рідної землі" [1: 90]. Гора як символ долання труднощів
може мати міжкультурне значення, однак у візії Ольги Кобилянської символізація гір носить цілком інше
значення, вона є предметом замилування, втіленням краси та життя. Свого часу Іван Франко називав
Ольгу Кобилянську "дитям" зеленої Буковини", інтуїтивно підкреслюючи її "міфологічну" зрощеність зі
світом природи.
Звернення до рослинного тотему має свої підстави, що спричинено вагомими психобіографічними
фактами. Відомо, що концепція "аристократизму" О. Кобилянської пов’язана з меланхолією, яка утворює
різні форми відрази і ненависті, зокрема ненависті до нижчого світу, грубого зв’язку, ненависть до
некультурного оточення. Несвідомою основою меланхолійної, або депресивної семантики
О. Кобилянської, на думку Н. Зборовської, стала відраза до чоловіків, джерелом якої у її психобіографії
послужила несвідома відраза до строгого у моральному вихованні українського батька, який сприймався
небажаною авторитарною фігурою, котру хотілося усунути на тлі романтичного піднесення матері,
німкені за національністю. Німецький характер материнського коду конфліктував у ранній психології
творчості О. Кобилянської з батьківським українським. З цієї причини Т. Гундорова аналізує меланхолію
як символічний процес модерної ідентифікації жінки у творчості письменниці: "Бажаний, але
неможливий розрив із материнським "тілом" культури, нації і статі програмує особливий меланхолійний
контекст цілої творчості Кобилянської" [2: 10].
Наведені вище причини стали передумовою творення на основі архетипної символіки суб’єктивноавторських символів. Вважаючи себе, все ж таки, українською письменницею, О. Кобилянська
намагається віднайти такий образ у розмаїтті української природи, який би якомога точніше відтворював
її меланхолійні почуття та нарцисичні образи. Таким образом стали, передусім, гори (ліс). Гори (ліс) із
усякими таємними силами й демонічними божествами, якими населена його міфічна свідомість, стає
символом материнського коду і також символізує несвідому душу, якій притаманна ірреальність,
непередбачуваність, непізнаність. Відповідно, усі об’єкти ззовні, які втручаються та порушують
гармонійну самодостатність лісу, є проявами батьківського коду. Це, скажімо, потяг із "ворогами",
вітер, блискавка, грім, цар. Відповідно, виходячи з виведеної нами символічної наповнюваності образів
О. Кобилянської, оціночне ставлення письменниці до них проявляється в застосованих для їх
характеристики лінгвостилістичних засобах.
© Романюга Н.В., 2011
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творах малої прози Ольги Кобилянської

Відтворення у перекладі образно-символічного змісту являє собою перевтілення в іншу мовну
систему, тому очевидною є наявність певних перетворень, які призводять як до змін у внутрішній
структурі символу, так і до змін концептуального насичення прозового тексту. У ході проведеного
дослідження ми дійшли висновку, що при перекладі символіки Ольги Кобилянської, перетворення, до
яких вдається перекладачка Рома Франко, стосуються не стільки змін основного компоненту символу
(позначуваного), тобто ідентифікуючої одиниці референційної основи тексту, а перетворень у
позначнику символа, що призводить до змін у концептуальній розгорнутості символа – зміни
відбуваються, в основному, в характеризуючих одиницях референційної основи тексту. Це зумовлено
тим, що символіка гір (лісу) має архетипну основу, тому позначуване символу має крос-культурне
насичення і не становить проблеми у перекладі. Однак, зважаючи на той зміст, який вкладає
письменниця у даний концепт, символічне наповнення, а точніше позначник символу, обростає певними
авторськими характеристиками, що перетворює архетипний символ у суб’єктивно-авторський, і визначає
оригінальність авторського художнього світу.
Аналіз мовного оформлення через ідентифікацію та характеризацію в порівнюваних текстах дає
можливість встановити ступінь відповідності відтворюваної у перекладі концептуальної інформації, яка
реалізується через символи, наявністю таких кореляцій як: відтворення (=), підсилення (+) та втрата (-) як
по відношенню до позначуваного, так і, більшою мірою, до позначника символу в його концептуальній
розгорнутості. З метою заповнення різного роду смислових та структурних лакун у відтворенні символу
в перекладі у поле дослідження залучаються певні семіологічні зсуви (семіологічний відповідник (повне
лексичне відтворення образу), частковий семіологічний відповідник (часткове лексичне відтворення
образу), семіологічне підсилення (гіпонімічний зсув у відтворенні образу), семіологічне послаблення
(гіперонімічний зсув у відтворенні образу), семіологічна експлікація та семіологічна втрата), які
застосовуються з метою досягнення перекладацької адекватності в силу розходження у формальних та
семантичних системах порівнюваних мов.
У словесній тканині художнього твору лінгвостилістичні засоби, якими розкривається символіка
текстів, сприймаються як органічні та невід’ємні елементи тексту, які служать засобом вираження
суб’єктивно- та об’єктивно-модальної оцінки. Кожний символ, виражений словесним образом, в
оригіналі наповнений певним експресивним навантаженням, який необхідно відтворити у перекладі, щоб
не збіднити художнього бачення світу письменником і вірно відтворити його символ. Між
порівнюваними мовами у відтворенні символів проведення паралелей є майже неможливим, оскільки
навіть якщо символи-архетипи можуть мати спільну точку перетину у крос-культурних взаєминах, то
авторська символіка повинна бути тлумаченою лише виходячи з етнічних, культурних та біографічних
аспектів особистості письменника. Збіг семантичних значень символів, їх структурна та семантична
аналогія є майже неможливою. Саме тому перекладачеві доводиться вдаватися до певних
перекладацьких прийомів (про них йшлося вище), що дозволить повноцінно відтворити символічний
фонд текстів першотвору. При дослідженні символу ключовою аксіомою слугуватиме таке твердження,
що не варто вишукувати кінцевий, межовий смисл символу. Необхідно сконцентрувати увагу на
доступних для розуміння та сприйняття похідних значеннях та на вузлових точках, а саме точках
кореляції значень у символі. Мається на увазі відтворення, по можливості, усіх лінгвостилістичних
засобів (в основному це стосується тропів) та досить насиченої та мінливої відтінкової палітри кольорів,
якими характеризуються основні символи.
Проаналізуймо вступний пейзаж новели О. Кобилянської "Битва" з метою визначення збереження
об’єму концептуальної інформації, закладеної у символі. Тлумачення гір (лісу) викристалізовується з
контексту оповідання: ліс втілює собою світ життєвої барвності та спокою, що простежується навіть на
рівні художніх деталей:
Тут панувала всюди таємна тишина. Царювала розкіш у вегетації, краса в барвах флори, а на горах
таке багатство зелені, що якось аж пригноблювало чоловіка [3: 222]. – A mysterious silence prevails. The
landscape is dominated by the lush vegetation and the beauty of the multicoloured flora, and the rich abundance
of greenery on the mountains is almost oppressive [4: 57].
Головне завдання, яке стоїть перед перекладачем у відтворенні цього та йому подібних речень, є
відтворення спокою, меланхолії, замилування. Відповідний настрій створюється завдяки лексемам на
зображення розкоші та багатства, які набувають щораз нового словесного оформлення. Домінують такі
лексеми, як розкіш – the lush, краса – the beauty, багатство – the rich abundance. Поряд із такими
лексемами рівноцінно функціонують колористичні лексеми, які підсилюють загальне враження
споглядальним колористичним наповненням: іноді це може бути сама згадка про існування кольорів – в
барвах флори – the multicoloured flora, або ж відтворюється сама колоративна гама багатство зелені – the
rich abundance of greenery. Спостерігаємо, що у відтворенні палітри фарб перекладачка намагається
перекласти певну частину мови оригіналу відповідною їй у мові перекладу, скажімо, відприкметниковий
іменник зелень перекладено відповідним greenery.
Трохи далі по тексту:
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З нього не надто густо виринали сосни, котрих вік можна було вгадувати, але красу й об’єм їх годі
було змалювати. Їх пишні корони пестилися з облаками й зносили над собою лиш сяйво сонця [3: 222]. –
Randomly emerging out of it are pine trees – trees whose age can be guessed, but whose beauty and
size it is impossible to describe. Their elegant tips caress the clouds and abide only the splendor of the sun above
them [4: 57].
"Жіноча стать" сосен прочитується завдяки лексемам краса (яку годі змалювати), пишні корони
пестилися з облаками. Вдале застосування перекладачкою методу семіологічного підсилення для
відтворення характеристичної лексеми пишні (корони) англійським відповідником elegant (tips) для опису
"жіночих" сосен виграшно доповнює загальну картину лісу, а найголовніше, внутрішнє наповнення
символу. Якщо лексема пишний є більш нейтральним у гендерному відношенні характеристичним
елементом образного значення, то лексема elegant влучніше відтворює жіночність сосен, тим самим
підсилюючи (+) значення символу у тексті перекладу порівняно з текстом оригіналу.
Меланхолійному, нарцисичному замилуванню гір (лісу) дисонансом у творі контрастує поява ворога.
У недоторкану та незгубну ані людською рукою, ані часом красу лісу вривається ворог – потяг, який
привіз людей для знищення дерев-велетнів. Для оцінки свого ставлення до ворога письменниця
застосовує певні стилістичні засоби – це різного роду епітети з негативною конотацією:
З грубим обличчям, у подертій замащеній одежі. З неповоротними, від тяжкої праці майже
неформеними руками: озброєний блискучими топорами, тяжкими залізними ланцюгами, сам собою
зовсім поганий на вид, – такий прибув він [3: 223]. – Сompletely unprepossessing in appearance – in tattered,
soiled clothing, with a coarse face and ungainly hands deformed by hard work, armed with shiny broadaxes and
heavy iron chains – it was thus that he arrived [4: 60].
Протистояння між людиною та світом природи винесено у промовисту назву новели – "Битва", це
битва за рівноправ’я, за свободу та незалежність, битва між людиною та природою, а найголовніше – це
внутрішнє підсвідоме протистояння материнського (жіночого) та батьківського (чоловічого) кодів. В
оригіналі та перекладі виділяємо провідний символ батьківського коду – символ чоловічої сили, влади,
який уособлюється в образі людини, озброєної ланцюгами та сокирами. Грубий, подертий, замащений,
неповоротний, неформений, озброєний, тяжкий, залізний, поганий – це ті негативно-оціночні епітети,
якими насичений невеликий за розмірами епізод при зображенні ворога. Реалізація відповідних
символічних значень образів у перекладі розгортається за допомогою ідентифікуючих одиниць, які
представляють об’єкти сцени прибуття, та їх характеризації: грубий – unprepossessing, подертий –
tattered, замащений – soiled, неповоротний – ungainly, неформений – deformed, озброєний – armed,
тяжкий – heavy, залізний – iron. При співставленні розкриття символу за допомогою зазначених вище
характеризуючих одиниць в оригіналі та перекладі виявляється кореляція відносної еквівалентності.
Протиставлення батьківського та материнського кодів представлено у кількох аналогічних образах,
спільним елементом яких є нанесення тілесних ушкоджень, травмування:
Затявши свою сокиру в грудь одного великана, що лежав наверху, сидів він із згорненими на грудях
руками й з тупим позором (позор – погляд, увага – примітка видавця) [3: 228]. – Striking his axe into the
chest of one of the giants lying on top of the load, he sat with a dull look on his face, his arms folded on
his chest [4: 67].
У даному реченні обидва символістичні образи зображені досить чітко: переможене дерево зображене
як жива істота, на що вказує лексема груди – the chest. Негативна конотація, якою письменниця
характеризує людину-переможця, проявляється залученням атрибутиву лексеми тупим (позором). Однак
при перекладі маскулінного символу має місце семіологічне послаблення (-), оскільки позначник
перекладу витримано у більш нейтральному тоні й перекладено – a dull (look on his face), що не
відтворює усієї концептуальної розгорнутості символу, яка супроводжується негативною авторською
модальністю.
Зачарованість архетипами спонукає О. Кобилянську до використання й іншого архетипного образу,
який можна тлумачити як гендерний ідентифікатор для позначення материнського коду. Йдеться про
відтворення несвідомої частини материнської душі, а саме про зосередження на її внутрішньому образі.
У цій ж таки новелі "Битва", а також в інших новелах, скажімо, "Місяць" та "Смутно колишуться сосни"
натрапляємо на образ "морського ока", яке знаходиться у центрі гори – у її "серці". Саме таке "морське
око", тобто озеро, є символом несвідомої материнської душі. Г. Башляр у своїй четвертій частині
пенталогії "Земля і мрії волі" характеризує озеро у гористій місцевості як "око землі, і заглянувши у
нього, ми вимірюємо глибину власної душі. Прибережні дерева – вії, які опушують це око, а лісисті
пагорби та схили навколо нього – це насуплені брови" [5: 197]. Завдяки символічному використанню
цього архетипу, а також введенню символічного образу царя, як ідентифікатора батьківського коду,
зазначені новели набувають містично-міфологічного звучання, що є характерним стилю письменниці.
Візьмімо для прикладу уривок із новели "Смутно колишуться сосни":
Цар бачив на його дні якісь чудеса, купав свій образ царський у срібній поверхні, що йому за дзеркало
служила, перечислюючи від часу до часу дороге каміння в короні своїй, а вкінці – заслухувався в гру
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якихось звуків, що, мов золотими струнами викликувані, добувався з глибокого дна морського ока до
нього, скоро спинявся коло нього, заглядаючи по чудеса в зелену глибінь… [6: 308]. – The tsar saw marvels
on the bed of the pond. He bathed his royal image in the mirror of its silvery surface whenever he counted the
precious stones in his crown. He immersed himself in the harmonious flow of music that, evoking the strumming
of golden strings for wonders on its fathomless emerald floor [7: 199].
Хоча дається опис, в основному, царя як гендерного стереотипу "домінуючої" маскулінності, однак
більшими виражальними засобами характеризується, все ж таки, жіночий образ – образ озера.
Відтворення материнського підсвідомого коду супроводжується зоровими та звуковими мовними
засобами. Зорові засоби представлені колористичною палітрою: у срібній поверхні – its silvery surface, в
зелену глибінь – its emerald floor. Семіологічне розширення зазначеного образу водяної стихії
здійснюється завдяки заміні стилістично нейтральної лексеми дно більш образно насиченим
метафоризованим the bed (of the pond), що надає образу озера у перекладі більш поетичного звучання.
Натомість заміна відприкметникового іменника глибінь іменником floor у перекладі є недоречною,
спричинивши семіологічне звуження значення символу. Лексема глибінь уособлює щось далеке,
недосяжне та непізнане, однак лексема floor виступає як цілковита протилежність непізнаності – ця
лексема розгортається тлумаченнями "зрозумілий та відкритий для пізнання, той, що лежить на поверхні,
досяжний та пізнаваний", що призводить до певної семіологічної втрати у відтворенні символу
материнського коду. Щодо звукового зображення материнського коду, арфа, зазвичай, є досить зужитим
символом поетичної творчості. Арфа, як і озеро, є різновидами ідеального дзеркала, в яке вдивлялася
глибинно нарцисична особистість О. Кобилянської. Зоровий образ – озеро та звуковий резонатор – арфа
виступають символічним дзеркалом самопізнання на шляху до істини, тому їх відтворення у перекладі є
релевантним. Образ арфи розкривається, знову ж таки, колористичною лексемою золоті струни – golden
strings. Прагнення перекладачки відтворити гармонійність звучання реалізується додаванням відсутньої
у тексті оригіналу, але підсвідомо імплікованої письменницею, лексеми harmonious (гра якихось звуків –
harmonious flow of music), що сприяє глибшому розкриттю образу, який є складовим елементом символу.
Нерідко при зображенні царя та озера письменниця вводить у тексти своїх оповідань опис
рослинності, як неодмінного доповнюючого образу:
Довгі роки пригравала йому якусь пишну, ніжну пісню, і її чули, окрім нього, дикі білі голуби, замкнена
папороть, вершки старих смерек, a під час весняних ночей – і цілий ліс… [6: 308]. – For long years it
played an exquisite, tender song that could be heard not only by him, but by wild white doves, ferns not yet
unfurled, the tips of the ancient fir trees and, on spring nights – the entire forest [5: 200].
Зображуючи мелодію арфи, перекладачка, на нашу думку, здійснила вдалу заміну характеризуючої
лексеми пишну лексемою exquisite, оскільки пишна та ніжна мелодія чи пісня мають дещо різне
конотативне навантаження. У перекладі обидва прикметники exquisite та tender, на наш погляд, взаємно
доповнюють один одного, створюючи ліричний меланхолійний настрій. Окрім того, відчувши із
більшості оповідань повагу О. Кобилянської до пралісів, Р. Франко вдалася до уточнення
характеризуючої лексеми старих смерек відповідною лексемою the ancient fir trees, що жодним чином не
послаблює, радше навпаки, увиразнює зображення лісу.
Отож, гендерна асиметрія у мовному вираженні проявляється, передусім, через екстра- та
інтралінгвістичні фактори, які впливають на процес конструювання жіночого та чоловічого символу.
Дослідження бінарних опозицій мати / батько (жіночність / мужність) здійснюється через дослідження
контекстуальної реальності твору та його лексико-стилістичний вимір.
Здійснений аналіз прозових текстів малої форми О. Кобилянської та їх перекладів Р. Франко дозволяє
дійти висновку, що одна з рис універсальності символу проявляється у збереженні вихідного об’єму
концептуальної інформації, яка реалізується символами, в англійських перекладах. Варіативність
способів представлення символів та розкриття символічних значень, які беруть активну участь у
формуванні концептуального простору тексту, зумовлена, головним чином, специфікою мовного узусу
україно- та англомовних народів. Тому, порівнюючи тексти оригіналу та перекладу, спостерігалася
відносна інформаційна еквівалентність у мультивекторності мовних перетворень. Серед семіологічних
зсувів інформації, які були покликані заповнити міжмовні (семантичні, інформаційні) лакуни,
найбільшою частотністю визначаються семіологічне посилення та семіологічне послаблення, що
призвело до розширення чи звуження образного значення символіки оригіналу.
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Романюга Н. В. Переводческая интерпретация символического воплощения материнского и
отцовского кодов в произведениях малой прозы Ольги Кобылянской.
В статье рассматривается функционирование символики, которая представляет материнский и
отцовский коды в творчестве Ольги Кобылянской. Главное внимание уделяется анализу раскрытия
внутренней структуры символа. Для заполнения смысловых и структурных лакун в раскрытии символа
предлагаются определенные семиологические сдвиги.

Romaniuha N. V. The Interpretation in the Translation the Symbolic Personification of Maternal and
Paternal Codes in Olha Kobylianka’s Short Stories.
The article deals with the functioning of the symbols of maternal and paternal codes in Olha Kobylianska’s
stories. The emphasis is laid on the analysis of expressing the conceptual structure of the symbol. Certain
semiological shifts are applied for filling the semantic and structural lacunas in expressing the symbol.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕРИФРАСТИЧНОЇ КОНСТРУКЦІЇ TUN+ІНФІНІТИВ
У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
У статті розглядається сучасний статус перифрастичної конструкції з tun; здійснено аналіз
інтерпретування перифрази сучасними граматиками та словниками; визначені особливості вживання
даної конструкції (типи речень, час та спосіб) у стандартній мові, розмовному мовленні та німецьких
діалектах і описані її основні функції (топікально-фокусна, вираження дуративності, прогресивності
та хабітуальності, просодична, стилістична тощо).
Перифрастична конструкція tun+інфінітив за своїми структурними характеристиками відповідає
синтаксичним аналітичним конструкціям, до яких належать модальні та модально-темпоральні
конструкції. У її основі лежить поєднання фінітної форми дієслова tun та інфінітиву повнозначного
дієслова. Актуальність теми статті обумовлена тим, що широко розповсюджена в побутовому
розмовному мовленні конструкція tun+інфінітив є мало дослідженою у сучасному мовознавстві.
Предмет даної статті – перифрастична конструкція tun+інфінітив в сучасній німецькій мові. Мета
дослідження: проаналізувати представлення даної описової конструкції у сучасних граматиках та
довідниках, визначити її функції та визначити сферу вживання перифрази.
Використання tun-перифрази в стандартній мові вважається негожим та некоректним, але в
розмовному мовленні, в дитячому мовленні та в німецьких діалектах це явище знаходить широке
застосування. Певний аналіз конструкції tun+інфінітив та її регіональних варіантів зроблено такими
вченими як: А. Фішер (A. Fischer), В. Абрахам (W. Abraham), Дж. Ербен (J. Erben), Д. Штайн (D. Stein),
Е. Хілл (E. Hill), Г.-В. Еромс (H.-W. Eroms), Е. Вайс (E. Weiss), Н. Ленгер (N. Langer), К. Шварц
(Ch. Schwarz). Водночас, ця тема й досі залишається дослідженою доволі мало.
Конструкцію tun+інфінітив часто називають перифрастичною або перифразою, це дозволяє
акцентувати увагу на її функціональній спрямованості як описової конкуруючої форми відмінювання
дієслова. В. М. Жирмунський розглядає конструкцію також як "аналітичну форму" [1: 27]. Термін
"аналітична" показує, що дане явище варто розглядати як номінативно цілісну одиницю, яка має бінарну
семантичну і формальну структуру.
Описова конструкція tun+інфінітив вважається неправильною вже з XVIII ст. Вона виключається з
нормованої мови як зайва, завдяки зусиллям німецьких граматистів-пуристів. До цього часу конструкція
tun+інфінітив активно вживалась носіями мови. Граматики того часу вже не рекомендували
використовувати ауксілярний tun. Поясненням цьому слугувало те, що так розмовляли лише
простолюдини [2: 150].
У сучасних наукових граматиках негативне ставлення до конструкції tun+інфінітив зберігається.
Свідченням тому є те, що в граматиках "Grundriß der deutschen Grammatik" von P. Eisenberg, "Grammatik
der deutschen Sprache" von G. Zifonun, L. Hoffmann, B. Strecker, "Textgrammatik der deutschen Spache" von
H. Weinrichs, "Grungzüge einer deutschen Grammatik" von K. Heidolph, E. Fläming, W. Motsch конструкція
tun+інфінітив взагалі не згадується.
Дев'ятий том словника Duden "Richtiges und gutes Deutsch" характеризує конструкцію на кшталт
граматистів XVIII ст. Перифрастична конструкція представлена тут як неграматична і зайва з одним
лише виключенням, коли інфінітив стоїть на першій позиції в реченні і бере на себе синтаксичну роль
повнозначного дієслова. Перифраза з tun у такому випадку дефінується як коректна, тому що її поява
може бути обґрунтована як синтаксично логічна:
1) Singen tut sie gern. Gesehen habe ich sie schon, aber kennen tue ich sie nicht [3: 892].
Tun-перифраза з інфінітивом у кінцевій позиції визначається як некоректна, оскільки участь tun
граматично невиправдана і веде до зайвого розширення предикату. Вживання такого варіанту
конструкції розглядається лише як розмовний варіант:
2) Ich tu bloß noch schnell die Blumen gießen [4: 16].
У граматиці "Deutsche Grammatik" von U. Engel знаходимо короткий опис вживання перифрази з tun.
Він також допускає використання конструкції tun+інфінітив в стандартній мові лише з інфінітивом на
першій позиції, а також з інфінітивом в кінці речення для вираження кон'юнктива. Ці синтаксичні форми
слугують для виділення повнозначного дієслова. Інші варіанти, в яких tun стоїть перед інфінітивом,
U. Engel відносить до дитячого та побутового мовлення [5: 476].
© Фахурдінова М.А., 2011
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Словник "Wörterbuch der Sprachschwierigkeiten" von J. Dückert, G. Kempke вказує на можливість
застосування tun в якості ауксілярного дієслова в розмовному мовленні (das tue, täte ich mir gerne
ansehen), але також з топікалізованим наголошеним інфінітивом (rechnen tut er gut, geschimpft hat er viel,
aber zupacken tat er nicht) [6: 482]. На відміну від Duden, словник не дає перифрастичній конструкції
оцінки, не називає її некоректною. Зроблено акцент на її вживанні в розмовній мові.
Більш детально конструкція tun+інфінітив розглядається в словнику "Illustriertes Lexikon der deutschen
Umgangssprache" von H. Küpper. Тут можна знайти додаткову інформацію, яка стосується конструкції. За
H. Küpper tun використовується в якості допоміжного дієслова в поєднанні з інфінітивом (er tut gehen, tut
schlafen, tut essen, tut arbeiten). Конструкція дуже часто вживається в розмовному мовленні та служить
для опису дієслівних форм (geht, schläft, isst, arbeitet), поширена в середньоверхньонімецький період,
частіше з XV ст. [7: 2913]. Автор називає функцію tun-перифрази – служити для опису дієслівних форм.
Крім того він вказує на застосування конструкції на ранніх етапах, на що в інших словниках не
звертається увага. Крім того H. Küpper додає, що описова конструкція з tun зустрічається дуже часто.
J. Dückert, G. Kempke, напроти, вважають, що вона використовується лише рідко. Duden не відмічає
частотності вживання конструкції. Але всі автори наголошують, що вживання tun+інфінітив
обмежується розмовним мовленням.
Лінгвістичні дослідження конструкції tun+інфінітив такими вченими як Дж. Ербен (J. Erben),
Д. Штайн (D. Stein), Н. Лангер (N. Langer), М. Ерб (M. Erb) мають переважно дескриптивний, ніж
прескриптивний характер відносно вживання перифрази і посилаються в своїх розмірковуваннях
більшою мірою на граматики і словники. Майже всі автори вказують, що застосування перифрази з tun в
стандартній мові можливо лише в топікалізованій позиції інфінітиву. Н. Лангер (N. Langer) зазначає, що
конструкція tun+інфінітив виступає в розмовному мовленні та в регіональних варіантах часто в
наступних контекстах [8: 7]:
3) Buch tue ich für mein Leben gern lesen.
(топікалізований аккузатів-об'єкт)
4) Heute tue ich das ganze Buch durchlesen.
(топікалізована обставина)
5) Die Katze tut die Maus gleich fressen.
(емфаза)
6) Der Mann tut schon den ganzen Tag lang essen.
(дуративна семантика)
7) Die Frau tut jeden Tag einen Apfel essen.
(ітеративна семантика)
А. Фішер (A. Fischer), В. Абрахам (W. Abraham), Х.-В. Еромс (H.-W. Eroms), К. Шварц (Ch. Schwarz)
досліджують вживання конструкції tun+інфінітив в німецьких діалектах.
Перифрастична конструкція tun+інфінітив зустрічається в головних і підрядних реченнях, в усіх
основних типах речень (аффірмативних та негативних декларативних, імперативних і інтеррогативних
реченнях). Що стосується використання tun+інфінітив в головних та підрядних реченнях, існують деякі
дистрибутивні розбіжності між діалектами [9: 37]. Особливо виділяються північні нижньонімецькі
діалекти, де tun-перифраза зустрічається майже виключно в підрядних реченнях.
А. Фішер (A. Fischer) вважає, що описова конструкція з tun зустрічається майже виключно в простих
часах – презенсі та претериті, в поодиноких випадках в перфекті. Найчастіше tun+інфінітив вживається в
презенс індикатив. Не так часто зустрічається конструкція в претерит індикатив, існують певні
розбіжності у застосуванні цієї форми в німецьких діалектах. У південнонімецьких діалектах, де
відбулося зникнення претериту, існування претеритальної tun-перифрази неможливе на противагу іншим
діалектам [2: 139]. Дослідниця наводить наступну парадигму вживання ауксілярного tun:
er tut schreiben
Präsens Indikativ Aktiv
er tat schreiben
Präteritum Indikativ Aktiv
(Perfekt Indikativ Aktiv)
(er hat schreiben getan / tun)
(Futurum Indikativ Aktiv)
(er wird schreiben tun)
(Präsens Konjunktiv Aktiv)
(er tue schreiben)
er täte schreiben
Präteritum Konjunktiv Aktiv
(Präteritum Konjunktiv Passiv)
(er täte geschrieben werden)
Tu schreiben!
Imperativ
(Рідко вживані форми стоять в дужках [2: 144]).
Окреслюючи функції конструкції tun+інфінітив, однією з головних функцій варто вважати
наголошення певних елементів в реченні. З допомогою tun-перифрази інфінітивна дієслівна форма
повнозначного дієслова може бути топікалізована, що тягне за собою особливе наголошення. При цьому
компонент, який не є підметом, ставиться перед фінітним дієсловом, і це фокусує його особливим чином:
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8) Rauchen zum Beispiel tat er auch nicht. Angeln tut er [10: 47].
Крім того ця топікально-фокусна функція перифрази характерна для речень з опозицією:
9) Schreiben tue ich, nicht lesen [9: 41].
І навпаки, завдяки ауксілярному tun інфінітив повнозначного дієслова може досягнути рема-позиції:
10) I tua di scho di ganze Zeit net erreiche. [9: 41]
Крім того з tun може бути утворена дієслівна конструкція з декількома інфінітивами:
11) Wir tun heute noch säen, pflügen und füttern. [11: 126]
Л. Айхінгер (L. Eichinger) також вказує на те, що tun-перифраза з'являється в контекстах, в яких дія
повинна бути суттєво виділена рематично [12: 166]. Вживання конструкції tun+інфінітив згідно
В. Абрахама (W. Abraham), А. Фішера (A. Fischer) забезпечує акцентування повнозначного дієслова на
першій позиції в реченні, або на рема позиції в кінці речення [9: 41]. Про виділення повнозначного
дієслова в топікалізованому емфатичному положенні в реченні зазначав Дж. Ербен (J. Erben) вже в
1969 р. [10: 49].
Наступна функція конструкції tun+інфінітив – вираження дуративності:
12) Der tut Holz hacken [9: 39], прогресивного аспекту та хабітуальності:
13) Andere Männer tun Briefmarken sammeln oder Münzen [9: 39].
Тобто tun вносить видовий відтінок тривалості або сталості дії, використовується для вираження
звичної дії.
Ще одна можлива функція перифрастичної конструкції – просодична. В. Абрахам (W.Abraham) та
А. Фішер (A. Fischer) наголошують, що це твердження повинно ще бути перевірено та досліджено.
Йдеться про те, що tun слугує, можливо, не забезпеченню певної позиції в реченні, а дактилічній та
трохеїчній просодиці речення [9: 42]. Проте обидва вчені відмічають, що стосовно цієї функції йдеться
лише про припущення, яке потребує подальшого підтвердження.
Наступна функція конструкції tun+інфінітив – запобігання вживання флексованих форм
повнозначного дієслова, невдалих складових структур, ритмічно складних форм і розриву сталих
сполучень. А. Фішер (A. Fischer) називає все вище назване "економічним засобом утворення" [2: 147].
Тому перифрастичній конструкції з tun надається перевага порівняно з іншими варіантами. Очевидним є
те, що ауксілярний tun вживається в цих випадках, але сумнівним здається, чи є конструкція насправді
більш "економічною" ніж інші варіанти.
Серед функцій tun-перифрази варто назвати також використання конструкції в якості стилістичного
засобу. Оскільки ця аналітична форма визнається в стандартній мові некоректною та неграматичною, то
цільовим використанням її можна досягти потрібного ефекту, наприклад, для передавання просторіччя,
дитячого мовлення або певного діалекту.
Конструкція tun+інфінітив використовується крім того для зменшення категоричності прохання або
вимоги, щоб придати імперативному висловлюванню ввічливого відтінку:
14) Stehen Sie auf! Tun Sie aufstehen!
15) Dun der Kaffee jet stark maache! ("nimm etwas mehr Bohnen", Köln) [10: 51]
Таким чином, перифрастичній конструкції tun+інфінітив притаманні такі функції як: топікальнофокусна, просодична, стилістична, вираження дуративності, прогресивності, хабітуальності тощо.
Підсумовуючи вище назване, варто зазначити, що функції ауксілярного tun проявляються на всіх рівнях
– морфологічному, синтаксичному та семантично-прагматичному. Поліфукціональність tun-перифрази
свідчить про багатоаспектність цієї конструкції. Її можна зустріти в граматичній системі там, де
виникають лакуни. Особливий статус tun пояснюється факультативністю цього мовного засобу, він є
лише опціональним засобом субституції та конкурує з іншими, більш спеціалізованими мовними
конструкціями цієї ж категорії (зокрема, щодо умовного способу, то конструкція з tun протиставляється
würde-Form, яка сьогодні широко визнається в стандартній мові та є інтегрованою в мовну систему
внаслідок повної граматикалізації ауксілярного дієслова werden). Допоміжне дієслово tun слугує опису
функціональних категорій часу та способу (аналітичний презенс та претерит, аналітичний кон’юнктив).
На відміну від інших ауксілярних дієслів, tun є стилістично маркованим, виступає як зразок розмовного
та дитячого мовлення і служить регіональній та соціальній ідентифікації. Перспективи подальших
досліджень полягають у детальному вивченні окремих функцій tun-перифрази (наприклад, просодичної),
аналізі вживання конструкції в окремих німецьких діалектах.
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Фахурдинова М. А. Особенности функционирования перифрастической конструкции
tun+инфинитив в современном немецком языке.
В статье рассматривается современный статус перифрастической конструкции с tun; осуществлен
анализ интерпретации перифразы современными грамматиками и словарями; определены особенности
употребления данной конструкции (типы предложений, время и наклонение) в стандартном языке,
разговорной речи и немецких диалектах; описаны ее основные функции (топикально-фокусная,
выражение дуративности, прогрессивности и хабитуальности, просодическая, стилистическая и др.)

Fakchurdinova M. A. The Functioning Peculiarities of the Periphrastic Construction tun + infinitive in
Modern German.
The article deals with the modern status of the periphrastic construction with tun; the interpretation of a
periphrases by means of modern grammars and dictionaries is analyzed; the peculiarities of the use of the given
construction (the types of sentences, tense and mood) in standard language, informal conversation and German
dialects are specified; the basic functions of the construction (topical-focal, stylistic, the expression of duration,
progressiveness and habituality etc.) are described..
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НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ
ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА БЕЗДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ
Стаття присвячена питанням аналізу національно-культурної семантики фразеологічних одиниць.
Зроблено спробу виявити лексеми у складі ФО, які несуть в собі максимальну національну забарвленість
і є притаманними лише для одного етнозумовленого світобачення. Автор намагається знайти
відповідники, а також і безеквівалентні фразеологізми, які позначають трудову діяльність та
бездіяльність в українській та англійській мовах.
В останні десятиліття ХХ – на початку XXI ст. усе більшої актуальності набуває дослідження мови
крізь призму антропоцентричної парадигми, в основі якої лежить триєдність "людина – мова – культура".
Ця проблема активно досліджується такими дисциплінами як етнолінгвістика і соціолінгвістика,
лінгвокраїнознавство і лінгвокультурологія [1; 2]. Різноманітні напрямки антропологічної лінгвістики
сягають, як відомо, концепції В. фон Гумбольдта, який бачив у мові втілення і прояв духу народу, його
світосприйняття й менталітет [3]. "Ми сприймаємо світ таким, яким нам сформувала його спочатку наша
мова. Відмінності у філософії й духовному житті стоять в неусвідомлюваній залежності від класифікації,
яку здійснює мова" [4: 36]. Л. Вайсгербер вважає мову "проміжним світом", який знаходиться між
реальним світом і людиною, її свідомістю [5].
Актуальність дослідження вмотивована тим, що представники різних національно-мовних культур
по-різному сприймають навколишнє середовище, і неоднаково відображають його у фразеологізмах, що
призводить до непорозумінь між представниками різномовних спільнот.
Мета статті – зіставний аналіз фразеологічних одиниць (далі – ФО) на позначення трудової
діяльності та бездіяльності в українській та англійській мовах.
Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 1) різнобічно дослідити
фразеологічні еквіваленти, аналоги; 2) визначити безеквівалентні фразеологізми та наявні лакуни і
розглянути адекватні способи їх перекладу; 3) проаналізувати ФО та виокремити їхні національнокультурні особливості.
На сучасному етапі розвитку науки про мову дослідження ФО є неповним без вивчення їхньої
національно-культурної специфіки, без розгляду ролі фразеологізмів в репрезентації культури народу,
які є її носієм. "Особливу роль у трансляції культурно-національного самопізнання народу і його
ідентифікації як такого відіграє фразеологічний склад мови, оскільки в образному складі її одиниць
втілено культурно-національне світобачення" [5: 231].
Згідно В. М. Телія, зв’язок мови й культури реалізується через культурну конотацію, яка виникає
внаслідок інтерпретації асоціативно-образної основи фразеологізму за допомогою співвіднесення його з
культурно-національними еталонами та стереотипами, які відображають етнічно зумовлений менталітет.
Учена виділяє як мінімум два типи культурно-маркованих одиниць у номінативному складі мови:
одиниці, в яких культурно значима інформація втілюється в денотативному аспекті значення (слова, які
позначають реалії матеріальної культури або концепти духовної та соціальної культури), і одиниці, в
яких культурно значима інформація виражається в конотативному аспекті значення (образно-мотивована
основа фразеологізмів). Інтерпретація останніх відбувається на основі рефлексивного – несвідомого або
свідомого – співвіднесення їхнього значення в конкретній мовній ситуації з культурними настановами,
які є відомими мовцю [5].
В. О. Маслова вважає необхідним провести аналіз мовних фактів не тільки з позиції активного носія
мови, а й із позиції зовнішнього спостерігача – на основі вивчення та аналізу універсальних термінів
культури, отриманих із текстів різних епох і народів, при цьому кожен фразеологізм – це текст, тобто
хранитель культурної інформації. "Фразеологічний компонент мови не тільки відтворює елементи та
риси культурно-національного світорозуміння, а й формує їх. І кожний фразеологізм, якщо він містить
культурну конотацію, робить свій внесок у загальну мозаїчну картину національної культури" [6: 87].
При цьому не всі ФО є культурно-специфічними у своїй семантиці. Найбільш "культуроносними", на
думку автора, є образно-емотивні одиниці, які виникли з деяких прототипних ситуацій, що лежать в
основі образного переосмислення, яке закріпилося з плином часу за фразеологізмом, проте "сліди"
прототипу залишаються у внутрішній формі ФО, одночасно кодуючи та експонуючи певну культурну
інформацію [6: 68, 82].
© Шайковський О.В., 2011
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На думку Д. О. Добровольського, "під час дослідження національно-культурної специфіки ФО у
межах зіставного підходу доцільним видається звернення виключно до плану змісту, так як план
вираження в одиниць різних мов відмінний за визначенням" [3: 260]. У плані змісту фразеологізмів
(особливо у випадку їхньої синхронно відчутної мотивованості) виділяються актуальне значення і
образний складник, вивчення яких видається найбільш суттєвим, через те що, "по-перше, саме тут
можуть бути виявлені нетривіальні відмінності між мовами… і, по-друге, такі розбіжності швидше
можуть виявитися культурно мотивованими" [7: 260].
Є. Є. Чикіна розглядає лінгвокраїнознавчий, контрактивний, лінгвокультурологічний і когнітивний
підходи до розкриття національно-культурного змісту ФО. На її думку, всі чотири підходи є єдиним
цілим і можуть бути представлені як ступені аналізу ФО:
1) вияв безеквівалентних екстралінгвальних факторів, відображених у фразеологізмах;
2) виявлення структурно-семантичних особливостей міжмовних фразеологічних аналогів;
3) виявлення національно-культурних конотацій ключових слів і концептів культури, закладених у
фразеологізмах;
4) виявлення особливостей національного членування мовної картини світу і особливостей
функціонування національного менталітету як лінгвокреативного мислення.
Робиться висновок про те, що такий комплексний підхід від одиничного до загального може дати
повну картину національно-культурних особливостей фразеологічної системи мови [8].
О. Ф. Арсентьєва розглядає три рівні, на яких може виявлятися національно-культурна специфіка
фразеологізмів:
1) у сукупному фразеологічному значенні (безеквівалентні та лакунарні фразеологічні одиниці);
2) у значенні окремих лексичних компонентів (ФО, що мають у своєму складі позначення
національно-культурної реалії);
3) у прямому значенні вільного поєднання, яке було образно переосмислене (тобто в прототипах
ФО) [9].
Такий трирівневий підхід до виявлення культурно-національної маркованості ФО започаткований
Є. М. Верещагіним та В. Г. Костомаровим [10]. Крім того, О. Ф. Арсентьєва підкреслює, що
не варто перебільшувати роль національно-культурного компонента у фразеологічній картині світу,
оскільки у фразеоскладах російської (а також української) та англійської мов є значна кількість
інтернаціоналізмів, а також "фразеологізмів, пов’язаних із загальнолюдським знанням про властивості
реального світу" [9: 67].
М. П. Кочерган зазначає, що фразеологічний склад є специфічною для кожної мови національно
маркованою частиною лексикону. Постійно поповнюючись новими одиницями, він відображає
культурно-історичний досвід народу, а також особливості історичних законів розвитку мови. З огляду на
значення фразеологізмів, розрізняють такі типи міжмовних співвідношень:
1) повна еквівалентність (фразеологізм однієї мови має ідентичний відповідник в іншій, тобто
фразеологізми-відповідники за значенням, структурно-граматичною будовою, образною основою,
функціонально-стилістичною та експресивно-емоційною конотацією повністю збігаються). Наприклад,
укр. пролити кров – англ. to shed blood; укр. лизати патинки – англ. to lick shoes. Р. П. Зорівчак
такі співвідносні фраземи слідом за Т. П. Кшешовським [11: 38] називає фразеологічними
конгруентами [12: 62];
2) неповна еквівалентність; тут можна виділити такі підгрупи:
а) фразеологізми з однаковим значенням, однак із різною образною основою (мотивацією): укр. коли
рак свисне – англ. when pigs fly ("коли свині літатимуть"), when the moon turns green cheese ("коли місяць
стане зеленим сиром"), укр. у сорочці родитися – англ. to be born with a silver spoon in one’s mouth
("народитися зі срібною ложкою в роті");
б) фразеологізми, однакові за денотативно-сигніфікативним значенням, але різні за емоційно-оцінним
компонентом;
3) безеквівалентні (в одній мові є фразеологізм, а в іншій відсутній).
За умови безеквівалентності можливі два типи співвідношень:
1) співвідношення фраземи в одній мові і слова в іншій. За такої еквівалентності зворот нерідко
вирізняється образністю. Однак у багатьох випадках слово-еквівалент має достатньо високий
рівень внутрішньої експресії, яка компенсує відсутність фразеологічного словосполучення того
самого значення;
2) співвідношення фраземи в одній мові з вільним сполученням в іншій [13: 339-341].
Беручи за основу цей підхід, розглянемо більш детально наскільки подібними чи відмінними є
фразеологічні картини світу українського та англійського етнокультурних соціумів на прикладах
фразеологізмів на позначення трудової діяльності та бездіяльності.
Під час зіставлення ФО на позначення трудової діяльності не було виявлено повної еквівалентності,
проте неповна еквівалентність все ж простежується: 1) укр. вивезти (витягти) на своїх плечах –
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виконати, здійснити що-небудь самостійно, без сторонньої допомоги [14: 64]; англ. hoe one’s (own)
row – робити щось або працювати без підтримки [15: 497] ; 2) укр. як (мов, ніби і т. ін.) накупитися –
дуже активно, настирливо робити щось, діяти певним чином [14: 422]; англ. to carry the ball – активно
діяти [15: 196]; 3) укр. натирати (набивати) мозолі – багато й наполегливо працювати [14: 427];
англ. to work one’s fingers to the bone (to work up to the collar) – працювати дуже багато або старанно
[15: 1026]; 4) укр. перти плуга – наполегливо працювати [14: 500]; англ. put (set) one’s hand to the
plough – починати роботу, братися за діло, розпочинати що-небудь, братися за що-небудь, прикласти
руку до чого-небудь [16: 355]; 5) укр. спина не розгинається – хто-небудь багато і без відпочинку
працює [14: 679]; англ. to bring (hold, keep, put) one’s nose (one) to the grindstone – працювати без
перерви [15: 165]; 6) укр. уганяти коло роботи – працювати енергійно, завзято, із запалом [14: 732];
англ. to work one’s head off – працювати із запалом, старанно; працювати дуже багато [15: 1026]. Під
час аналізу наведених ФО виявлено, що хоча і немає фразеологічних когруентів українським фраземам в
англійській мові, однак значна кількість ФО неповної еквівалентності присутня. Варто зазначити, що
безеквівалентні фразеологізми також були нами виявлені під час зіставного аналізу. Така ФО як мати
кебету – уміти добре робити щось, розумітися на чомусь [14: 374] співвідноситься з вільним
словосполученням to be good (great) at something – бути вправним у чомусь. ФО зрошувати / зросити
[своїм] потом землю – важко працювати, затрачувати чимало зусиль, праці, обробляючи
землю [14: 273] належить до безеквівалентних ФО, оскільки немає відповідника в англійській мові, це
зумовлено, передусім, історичними особливостями, адже українці здавна були знані як орачі, гречкосії та
хлібороби, що вимагало напруженої та копіткої праці, яка відобразилася у фразеологізмі. Серед
англійських безеквівалентних ФО на позначення трудової діяльності можна виділити такі: to bear (carry)
coals – виконувати чорну роботу [15: 70] та carry (pick, take) coals to Newcastle – робити щось безглузде,
недоцільне [15: 194]. Внутрішньоформне значення першої ФО – "носити вугілля" – передбачає для
виконавця відповідної дії умови праці у середовищі повному вугільного пилу. Така актуалізація фраземи
пов’язана з особливостями світобачення представників етнокультурного соціуму Англії: оскільки з
давніх-давен тут була розвинена вугільна промисловість – різновид трудової діяльності, що забезпечував
більшу частину населення роботою. Цей процес і реалізований у другій carry (pick, take) coals to
Newcastle (Ньюкасл – центр англійської вугільної промисловості) – робити щось безглузде, недоцільне =
в ліс дрова возити, в криницю воду лити.
Проаналізувавши ФО на позначення бездіяльності в українській і англійській лінгвокультурних
спільнотах, нами були виявлені ФО, які є неповними еквівалентами: 1) укр. [і (навіть)] пальцем не
кивнути (не ворухнути, не поворушити і т. ін.) – зовсім нічого не робити для здійснення чого-небудь
[14: 290]; англ. not to raise a finger – і пальцем не ворухнути, нічого не робити [15: 707]; 2) укр. склавши
(згорнувши, спустивши і т. ін.) руки – нічого не робити, не працюючи; без діла [14: 657]; англ. sit on
one’s hands – нічого не робити, не діяти, сидіти склавши руки [16: 355]; 3) укр. гав (гави) ловити –
марно витрачати час; байдикувати, гуляти [14: 350]; англ. to add another hue to the rainbow [to gild
refined gold; to paint the lily; to smooth the ice] – марно витрачати час, робити щось безглузде,
непотрібне [15: 18]; 4) укр. не братися / не взятися [і (ні, ані)] за холодну воду – нічого не робити,
нічим не займатися [14: 45]; англ. to sit like a dummy (a log), (to sit like a dump on a log) – нічого не
робити = байдики бити, за холодну воду не братися [15: 866]. Серед безеквівалентних ФО,
варто виділити такі: байдики (байди, діал. гандри) бити – нічого не робити, марнувати час,
ледарювати [14: 27]; ханьки м’яти – нічого не робити; гуляти, ледарювати [14: 414]. ФО байдики
бити містить у своєму складі культурно-маркований компонент "байда" – ледар, гультяй [9: 115], а ФО
ханьки м’яти – архаїзм "ханька" – заст. гарбуз [10: 1556]. Саме наявність цих національно-специфічних
лексем у складі фразеологізмів дає підстави для віднесення їх до безеквівалентних ФО.
Отже, проведене дослідження підтвердило, що повна міжмовна еквівалентність фразеологізмів є
непоширеним явищем, при цьому чим віддаленіші мови (як українська та англійська), тим менше в них
ідентичних фразеологічних відповідників. Це зумовлено, на нашу думку, розбіжностями та
невідповідностями у світобаченні та світосприйнятті української та англійської етнокультур, які
відображені у фразеологічній картині світу. Виявлення таких невідповідностей та лакун сприятиме
вирішенню багатьох проблем, пов’язаних із мовною інтерференцією у процесі міжкультурної
комунікації.
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Шайковский А. В. Национально-культурный аспект фразеологических единиц для обозначения
трудовой деятельности и бездеятельности в украинском и английском языках.
Статья посвящена вопросам анализа национально-культурной семантики фразеологических единиц.
Сделана попытка выявить лексемы в составе ФЕ, которые несут в себе максимальную национальную
окрашеность и являются характерными только для одного этнообусловленного мировоззрения. Автор
пытается найти соответствия, а также и безэквивалентные фразеологизмы, обозначающие трудовую
деятельность и бездеятельность в украинском и английском языках.

Shaykovskyi A. V. National-Cultural Aspect of Idioms Denoting Physical Activity and Inactivity in the
Ukrainian and English Languages.

The article focuses on the analysis of the national cultural semantics of idioms. An attempt to identify lexemes
within the idioms that contain the maximum national colouring and are characteristic only for one ethnically
conditioned mindset is made. The author tries to find correspondences, as well as phraseological units, that
don’t have any equivalents, denoting physical activity and inactivity in the Ukrainian and English languages.
.
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КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ТА ЕМОТИВНИЙ
АСПЕКТИ ДИСКУРСУ ПЕРЕМОЖЦЯ
У статті досліджуються відмінності стратегічного планування дискурсу переможця відповідно до
його прагматичних цілей та установок у різних стилях спілкування: агресивному, субмісивному та
асертивному. Надається характеристика стильових різновидів емоційного профілю переможця і
робиться спроба визначити лексичні та синтаксичні засоби, що задіяні у реалізації стратегій
переможця та позначають його емоційний стан у дискурсі.
Антропологічна наукова парадигма, що панує у сучасній лінгвістиці, передбачає поступове розширення меж
досліджень і впровадження новітніх підходів до аналізу мовних одиниць. У наш час цікавими здобутками
збагачуються галузі наук, що знаходяться на межі двох дисциплін, наприклад, когнітивна лінгвістика,
психолінгвістика, прагмалінгвістика, лінгвістика емоцій. За такого різноманіття методів науковцям
відкриваються можливості для детального вивчення особливостей дискурсивної поведінки мовця.
Актуальність даної роботи зумовлена зростаючим інтересом лінгвістів до питання виявлення людської
особистості у мовленнєвій діяльності індивіда, зокрема крізь призму реалізації стратегічного планування
поведінки та способів вираження емоційних станів у дискурсі.
Дослідження у сфері прагматики дискурсивної поведінки та в емоційній сфері людини значною мірою
ґрунтуються на здобутках психології (Р. Чалдіні, К. Е. Ізард, П. Екман, Н. В. Вітт, П. В. Симонов, Є. П. Ільїн).
Лінгвістами вже були досліджені прагматичні особливості позначення агресивної дискурсивної поведінки
мовців (В. Г. Байков, Я. А. Покровська), розглянуті стратегії маніпуляції (О. В. Дмитрук) та домінування в
дискурсі (Г. І. Барташева), визначені засоби вираження виправдання (Т. А. Мирончук), відмови (Н. А. Одарчук),
образи (Є. С. Смирнова) тощо. У центрі уваги науковців опинялися особливості емоційного мовлення
(Е. Л. Носенко), невербальні засоби комунікації на позначення емоцій (Г. Є. Крейдлін, І. І. Сєрякова), емпатія
(Л. В. Козяревич), окремі емоційні стани (Н. П. Киселюк), проте прагматичні цілі та стратегічні засоби їх
досягнення, а також особливості вираження емоцій переможця у дискурсі досі не привертали увагу дослідників.
Дана робота має на меті розглянути дискурсивні стратегії переможця та розкрити особливості реалізації
емотивної складової дискурсивної поведінки переможця у різних комунікативних стилях. Досягнення
поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: визначити установки та цілі переможця у різних стилях
спілкування; виявити стратегії комунікативного впливу переможця; встановити тактики, що використовуються
для реалізації дискурсивних стратегій переможця; розглянути складові емоційного профілю переможця у різних
комунікативних стилях; виокремити лексичні та синтаксичні засоби, що задіяні у реалізації стратегій переможця
та позначають його емоційний стан.
Людині властиво уявляти собі процес спілкування як ідеальну безконфліктну взаємодію. Натомість,
комуніканти починають розмову, маючи свої потреби, інтереси та наміри. Відповідно, комунікація може
розглядатись як зіткнення інтересів та дій мовців, протистояння, боротьба. Розуміння комунікативної взаємодії
як своєрідного суперництва передбачає особливий розподіл ролей учасників та, на певній стадії, визначення
переможця. У нашій роботі переможець розглядається як той, хто отримав успіх у боротьбі за що-небудь,
здійснив заплановане, подолавши певні труднощі чи перешкоди.
Характер комунікативної поведінки переможця залежить від кількох факторів, серед яких його психічні
особливості, контекст взаємодії та цілі мовця, і варіюється у різних стилях. Питання стосовно стилю спілкування
досі не було ґрунтовно досліджено, хоча існують різні підходи у вивченні процесу комунікації. Так, виділяють
рівні, види та типи спілкування (Є.П. Ільїн, Н. І. Сємєчкін, В. Н. Куніцина, Ю. С. Крижанська, В. П. Третьяков,
А. А. Леонтьєв, Г. А. Ковальов), однак найбільше увага зосереджувалась на окремих сферах спілкування, таких,
як педагогічне чи професійне, де розглядається манера спілкування лідера чи керівника. Т. К. Ґембл та М. Ґембл
пропонують трикомпонентну класифікацію стилів поведінки в емоційних або конфліктних ситуаціях [1].
Спираючись на підхід Т. К. Ґембл та М. Ґембл, ми розглядаємо три стилі спілкування переможця: агресивний,
субмісивний та асертивний.
Дискурсивна поведінка переможця може мати імпульсивний або спланований характер і відрізняється у
різних комунікативних стилях. У випадку імпульсивної реакції переможця, характер його поведінки залежить
від установок, що визначаються за показниками орієнтації на свої інтереси та інтереси співрозмовника. Таким
чином, в агресивному стилі діє установка на власні інтереси; у субмісивному – установка на інтереси партнера з
комунікації; в асертивному – установка на баланс між власними інтересами та інтересами співрозмовника.
© Щастна Г.І., 2011
229

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 57. Філологічні науки

Імпульсивна поведінка переможця нерозривно пов’язана з емоційною реакцією переможця на нові обставини,
що склалися.
Подолання перешкод, реальних чи уявних, є джерелом позитивного відчуття задоволення та радості для
людини. Переживання та вираження задоволення не завжди має однакову інтенсивність, а відрізняється за
ступенем: від утіхи, насолоди до захоплення і захвату. Слабке почуття утіхи не обов’язково виявляється зовні, у
той час як захват передається у формі різноманітних психомоторних реакцій (у міміці, позі, вигуках,
аплодисментах і т. ін.) [2: 143]. Радість виражається посмішкою та сміхом, супроводжується збудженням
рухових центрів, що спричиняють активну жестикуляцію, підстрибування, плескання в долоні тощо. Серед
фізіологічних проявів емоції радості відмічається посилення кровообігу у дрібних судинах, внаслідок чого шкіра
червоніє та стає теплішою [2: 145].
Однак поряд з радістю від досягнення агресивний переможець може ставитись з презирством до
переможеного, і така негативна емоція властива лише даному стилю спілкування. Кожного разу, коли людина
здобуває перемогу, у неї виникає відчуття власної значущості, могутності та переваги, що може призвести до
презирливого ставлення переможця до суперника [3: 280]. Суть переживання емоції презирства полягає у тому,
що відчуття власної цінності та значущості збільшується, а об’єкт презирства знецінюється. Презирство, разом з
відразою та гнівом, входить до тріади ворожості [3] і є "найхолоднішою" з цих емоцій. Через низький рівень
фізіологічного збудження, яким характеризується презирство, інтенсивність цієї емоції значно не варіюється;
проте презирство може супроводжуватися гнівом та відразою, що здатне значно підсилити ступінь емоційного
переживання. Вираження емоцій переможця має переважно експресивний характер [4], тобто емоція
виражається так, як відчувається, природнім для мовця шляхом. Бажання домінувати, разом із почуттям
самовдоволення і презирства до суперника схильні підвищувати інтенсивність експресивного вираження емоцій.
Рідше спостерігаються риторичне (емоційне повідомлення використовується як частина стратегії з метою
досягнення певних цілей) і конвенційне (спосіб передачі емоції відповідає загальноприйнятим нормам)
вираження емоцій агресивного переможця, які характеризуються послабленою інтенсивністю.
Зніяковіння є відмінною рисою емоційного профілю субмісивного переможця. Ядром будь-якого
переживання зніяковіння є відчуття беззахисності у ситуації соціальної взаємодії [3: 328]. Здобувши перемогу у
соціальному заході, такому як змагання, перемовини тощо, мовець неодмінно привертає до себе увагу інших
учасників та спостерігачів, і якщо переможець не відчуває своїх переваг у новій ролі, він ніяковіє, намагається
відвернути увагу від власної перемоги або девальвувати її значення, щоб подолати збентеження. Збентежена
поведінка – як результат впливу ситуації емоційної напруженості – представлена руховим неспокоєм,
імпульсивністю, метушливістю [5: 13]. Менш бурхливий вияв емоцій пов’язаний із необхідністю відвернути
увагу від переможця або із його сором’язливістю, що є результатом низької самооцінки та переживань стосовно
того, яке враження мовець справляє на оточуючих [1: 186]. У першому випадку має місце риторичне вираження
емоцій субмісивного переможця, а у другому – експресивне. Не виключено, що за певних обставин вираження
зніяковіння переможця може мати конвенційний характер, проте це питання вимагає подальшого дослідження.
Нарешті, асертивний переможець вважає відверту, проте не занадто бурхливу демонстрацію свого
задоволення доречною. Радість від перемоги, що охоплює людину, характеризується помірним виявом, оскільки
у центрі уваги опиняється процес спілкування, його збалансованість та успішність. Нами помічено, що
конвенційне вираження радості асертивного переможця є характерною рисою його дискурсу і
підпорядковується бажанню підтримувати партнерські стосунки. Варто відзначити, що у даному випадку нам
видається складним розмежувати конвенційне та риторичне вираження емоцій асертивного переможця, оскільки
демонстрація радості від досягнення та дружнє і поважне ставлення до переможеного є доречними у даній
ситуації і одночасно тісно пов’язані із соціальними цілями підтримання контакту із членами суспільства, які
надалі можуть допомогти реалізувати інші цілі переможця. У деяких випадках спостерігається експресивне
вираження радості, а отже воно може мати різну інтенсивність, посилюючись від попередньо докладених зусиль
та здоланих перешкод [3: 148].
Коли оцінка ситуації та можливий характер поведінки усвідомлюється переможцем, установка втрачає
пріоритет в управлінні поведінкою мовця і поступається місцем стратегічному плануванню дискурсу, однак при
цьому не втрачається емотивна складова, оскільки емоції також залучаються переможцем для здійснення впливу
на співрозмовника. На вибір дискурсивних стратегій переможця впливають прагматичні цілі, які він намагається
досягнути під час спілкування. Прагматична ціль переможця-агресора пов’язана з самопрезентацією, а саме з
домінуванням, підвищенням свого статусу. Дії субмісивного переможця націлені на те, щоб відвернути увагу від
власної перемоги, девальвувати її значення та підвищити статус переможеного. Ціль переможця, що
дотримується асертивного стилю спілкування, – не нашкодити ані собі, ані іншим, захищати права обох сторін.
Дискурсивна поведінка мовця в агресивному стилі спілкування на сьогодні є більш вивченою.
Некооперативна поведінка мовця, що орієнтується на задоволення лише власних інтересів, підкреслює
розбіжності комунікантів у поглядах і намірах та призводить до конфлікту. Дискурс в агресивному стилі також
характеризується такими рисами мовця, як авторитарність та домінантність [6; 7; 8]. До репертуару стратегій
агресивного переможця входять стратегія самоствердження, за допомогою якої він доводить присутнім свою
значущість і домагається визнання, стратегія викриття, що направлена проти обманника, та стратегія тиску, яка
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застосовується як жорсткий засіб впливу для досягнення певної некомунікативної мети. Перелічені стратегії
реалізуються за допомогою тактик іронії, приниження, наказу, допиту, залякування, звинувачення (прямого і
прихованого), позитивної самопрезентації, образи, шантажу, вимоги, погрози, фізичного насилля.
До стратегічного репертуару субмісивного переможця ми залічуємо стратегію самоусунення та стратегію
перерозподілу домінантних позицій. Стратегія самоусунення представляє ухильну некооперативну поведінку
переможця і демонструє його небажання чи невміння обстоювати свої права. Модель поведінки "підігравання
партнерові" може обиратися комунікантом умисно для того, щоб не загострювати відносини зі співрозмовником
[9], особливо якщо здобута перемога не є кінцевою ціллю, а лише проміжним результатом. У такому випадку,
демонстрація радощів та святкування перемоги є для мовця недоречними, оскільки ставлять під загрозу
реалізацію подальших цілей. Такий переможець послуговується стратегією перерозподілу домінантних позицій,
демонструючи бажання кооперативного спілкування та підкорення переможеному. Стратегії субмісивного
стилю реалізуються за допомогою таких тактик, як визнання / підтвердження перемоги, пояснення,
невпевненості, ділового спілкування, емпатії, обіцянки, що не є властивими лише даному стилю, а також
тактики визнання заслуг / важливості іншої особи, яка є характерною рисою дискурсу субмісивного переможця.
Дискурсивні стратегії в асертивному стилі найбільш сприяють гармонізації спілкування, оскільки
переможець – лідер за ситуативною роллю – враховує інтереси обох сторін. Пошук консенсусу здійснюється
засобами аргументації, що апелюють до раціональної сфери особистості. Спонукальність аргументованого
дискурсу має непрямий характер, а мовленнєвий вплив на адресата здійснюється таким чином, щоб він
добровільно вирішив виконати дію, очікувану мовцем [10: 3]. Дискурс переможця в асертивному стилі
представлений кооперативними стратегіями взаємовигоди та партнерства. Стратегія партнерства передбачає
необхідність кооперації зусиль для досягнення бажаних обома сторонами результатів, у той час як стратегія
взаємовигоди демонструє лише можливість отримання майбутніх переваг як переможцем, так і переможеним,
не вимагаючи єдності цілі. Для реалізації стратегії переможець використовує тактики пропозиції, переконання,
пояснення, обіцянки, залучення, прохання, компліменту, поступки і тактику модератора, що є відмінною рисою
прагматики дискурсу асертивного стилю.
Ми розглянули лексичні та синтаксичні одиниці, що позначають емоції переможця у дискурсі та входять до
арсеналу засобів впливу у межах стратегій і тактик різних комунікативних стилів. Мовні засоби передачі емоцій на
лексичному рівні поділяють на номінативні, експресивні та дескриптивні [11: 169]. У ході аналізу ми виявили, що
серед лексичних засобів, які репрезентують емоційний стан переможця, переважають дескриптивні. Лексика, що
описує вираження або переживання емоцій помірної інтенсивності, зустрічається у дискурсі переможця різних
стилів спілкування, проте таких прикладів налічується небагато, зокрема: satisfied, in / with / of satisfaction, smile, hug.
Частину емотивної лексики було виокремлено лише у дискурсі агресивного та асертивного стилів: beam, laugh,
cheer, pleased, excited, delighted, happy (happily), cheerful(ly), joyful(ly), with pleasure, in / of excitement, in / with / of
delight, with / of happiness, with / of / for joy. Дискурс переможця агресивного стилю насичений емотивною лексикою
найбільше: howl, shout, cry, scream, yell, roar, talk loudly, whisper, say in a low voice, bark; grin, sneer, glow, gleam;
scowl, stare; in / with glee, in / with / of triumph, (of) euphoria, euphoric, in / with / of contempt / pride / distaste, with scorn,
contemptuous(ly), proud(ly), scornful(ly), triumphant(ly), madly, mocking(ly), mockery, mock; jump, leap, dance; kiss, give
smb a shake, walk taller and straighter і т. ін. Зніяковіння і збентеження субмісивного переможця мало описуються у
дискурсі і переважно розпізнаються завдяки аналізу його стратегічно-тактичного репертуару. Проте до
дескриптивних лексичних засобів мовного втілення емоцій переможця прилічуємо, зокрема, прикметники, що
вказують на стан мовця або спосіб дії: trembling, shaking, suppressed, controlled, embarrassed, confused, perplexed,
awkward і т. ін.
Лексичні засоби вираження емоцій переможця також переважають у дискурсі переможця, що
послуговується агресивним стилем спілкування. Їх ми поділяємо на дві групи: а) лексика, що виражає радість і
захоплення переможця (wonderful, unbelievable, incredible, sheer magic, yippee, hooray, yes, yeah і т. п.); б) лексика,
що передає зневажливе ставлення до переможеного або третьої особи: це переважно лайливі чи принизливі
звертання (geek, stupid bitch, sonofabitch, creep, fool, bloody fruit loop), а також грубощі (shut up, keep your hair on).
Лексика, що виражає емоції в асертивному стилі спілкування переможця, обмежується стриманими fine, good,
very well і т. ін.
Окрім того, агресивний переможець часто вживає займенник I, чим намагається самоствердитися,
привернути увагу до себе і своєї перемоги, використовує окличні речення (Yippee! Hip, hip, hooray! I can’t believe
it! I simply can’t believe it we pulled it off! We’ve won! I knew it!) та емфатичні структури (It was me who […]).
Бажаючи позбутися зайвої уваги, субмісивний переможець вживає займенник you або заперечення not me. У
таких випадках зустрічаються еліпсиси як знак розгубленого чи зніяковілого стану мовця або як сигнал про те,
що він не бажає продовжувати розмову. Рівновага у спілкуванні підтримується асертивним переможцем завдяки
використанню займенників we, you, I та розповідних речень.
У ході проведеного аналізу ми виокремили такі складові емоційного профілю переможця, як спектр, якість,
інтенсивність і спосіб вираження емоцій. Емоційна реакція переможця у дискурсі варіюється залежно від
комунікативного стилю: агресивного, субмісивного чи асертивного. Дискурсивні стратегії переможця у різних
стилях спілкування, передусім, відрізняються за типом: конфронтативні стратегії в агресивному стилі,
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кооперативні – в асертивному, конфронтативні та кооперативні – у субмісивному комунікативному стилі. Попри
отримані результати, дискурсивна поведінка переможця у різних стилях не є повністю дослідженою. Зокрема,
перспективними напрямками роботи є розширення стратегічного репертуару мовця-переможця та вивчення
гендерних особливостей вираження емоцій у дискурсі.
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Щастная Г. И. Коммуникативно-прагматический и эмотивный аспекты дискурса победителя.
В статье исследуются отличия стратегического планирования дискурса победителя согласно его
прагматическим целям и установкам в разных стилях общения: агрессивном, субмиссивном и
ассертивном. Приводится характеристика стилевых разновидностей эмоционального профиля
победителя и делается попытка определить лексические и синтаксические средства, которые
задействованы в реализации стратегий победителя и обозначают его эмоциональное состояние в
дискурсе.

Shchastna H. I. Communicative-Pragmatic and Emotive Aspects of the Winner’s Discourse.
The article studies the differences of the winner’s strategic discourse planning according to their pragmatic
aims and sets in aggressive, submissive and assertive communicative styles. The paper provides an overview of
the winner’s emotional profile varieties and attempts at outlining lexical and syntactical means that are involved
in the implementation of strategies and denote the winner’s emotional state in the discourse.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО КЛУБУ "ЛОГІКА БРИКОЛАЖУ" У
2010-2011 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
У 2010-2011 навчальному році продовжувалась робота літературознавчого клубу "Логіка бриколажу",
створеного при кафедрі теорії та історії світової літератури та науково-дослідному центрі "Поетика
художнього твору" в квітні 2006 року. Метою діяльності клубу є обмін між літературознавцями
інформацією про здійснювані ними дослідження, наукові контакти, освоєння нової та актуалізація
відомої і навіть класичної фахової літератури, організація дискусій навколо гострих проблем
сьогоднішнього літературознавства, передзахисний тренінг для аспірантів та докторантів. При цьому в
роботі клубу беруть участь літературознавці різного рівня – від початківців, студентів-філологів до
авторів відомих в Україні та за її межами літературознавчих досліджень. Рівність всіх учасників наукової
дискусії та вагомість кожного голосу в процесі її розгортання – основа роботи клубу, що залишається
незмінною протягом всього часу його існування.
На першому засіданні клубу в новому навчальному році, у вересні, обговорювалась доповідь доцента
кафедри теорії та історії світової літератури Г. Ф. Бондаренко "Роман В. Єрофеєва "Москва-Пєтушки" як
передтеча постмодерністського роману". Інтерпретуючи широко відомий роман В. Єрофеєва, доповідач
вписала цей досить неоднозначний твір в загальний контекст літератури постмодернізму, звертаючи
увагу на проростання в ньому найхарактерніших рис сучасної літературної епохи. Один із
найдосвідченіших викладачів кафедри теорії та історії світової літератури, Галина Федорівна активно
займається науковою роботою. У 2010-2011 навчальному році вона підготувала до друку збірку наукових
статей "Літературознавчі проспекції: компаративна генологія".
У жовтні члени клубу обговорювали здійснену в межах докторського проекту монографію
С. М. Луцак "Домінанта як ментальне осердя художньо-естетичного процесу (на матеріалі української
літератури межі ХІХ – ХХ ст.)". С. М. Луцак, яка на даний момент успішно захистила дисертацію на
здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук, є яскравою представницею тернопільської
теоретико-літературної наукової школи, яку очолює доктор філологічних наук, професор, академік АН
ВО України Р. Т. Гром’як, за науковою редакцією якого вийшла означена монографія. Представляючи
рецензію на книгу, доцент кафедри теорії та історії світової літератури Н. І. Астрахан зауважила, що,
обґрунтовуючи переваги тринітарної синергетичної системи мислення перед класичною, яка будується,
передусім, на бінарних опозиціях, С. М. Луцак аргументовано показує її відповідність нагальним
потребам сучасного літературознавства, яке вже дозріло до того, аби не лише побачити притаманне
креативним процесам складне протиставлення хаотичного та впорядкованого, але й усвідомити
значущість медіації першого та другого феноменом утворення домінанти, що забезпечує виникнення
гармонії в процесі авторської художньої творчості та її сприйняття в межах співтворчої діяльності
реципієнта.
На засіданні літературознавчого клубу, що відбулося у листопаді 2010 року, в якості гостя виступив
В. Шнайдер – старший науковий співробітник Житомирського літературного музею, журналіст, поет та
прозаїк. Його доповідь – "Поетичний світ Житомира" – викликала цікавість у членів клубу. В. Шнайдер
представив свою книгу "Записки сільського єврея", яку присутні спробували осмислити в сучасному
загальнокультурному та літературному контексті, зокрема, на тлі феномену так званої "житомирської
прозаїчної школи", хоча сам автор серед своїх літературних орієнтирів називає, насамперед, М. Гоголя,
І. Бабеля, Сашу Чорного.
На січневому засіданні клубу з доповіддю "Нова драма" в пострадянській драматургії 90-х рр.
ХХ – початку ХХІ ст." виступив асистент кафедри теорії та історії світової літератури Л. В. Закалюжний.
Оповідач – яскравий представник молодої генерації наукової школи доктора філологічних наук,
професора, академіка АН ВО України О. С. Чиркова "Теорія та історія драми" – запропонував членам
клубу своє бачення основних тенденцій розвитку сучасної драматургії, що складно взаємодіють між
собою в розгортанні сьогоднішнього буття літератури та театру. Користуючись нагодою, вітаємо Леоніда
Володимировича з успішним захистом, присвяченої проблемам поетики історичної драми-хроніки,
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.
Ще один представник наукової школи професора О. С. Чиркова – викладач кафедри німецької мови
М. Л. Ліпісівіцький – виступив перед членами літературознавчого клубу "Логіка бриколажу" в лютому з
доповіддю "Сучасна німецькомовна драматургія". Доповідач інтенсивно працює в науково-дослідній
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лабораторії "Brecht-Zentrum", створеній за ініціативою професора О. С. Чиркова при кафедрі німецької
мови у 2008 році, виступає в якості перекладача українською мовою п’єс Б. Брехта, готується захищати
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (дисертація присвячена малим
драматичним формам у німецькій літературі першої третини ХХ століття). Рівень доповіді Миколи
Леонідовича, прекрасно обізнаного щодо процесів, які характеризують сьогодні театральне життя
Німеччини, вже не вперше вразив членів літературознавчого клубу. Зазначимо, що доповідь
супроводжувалась цікавими відео-ілюстраціями, знайденими в мережі Інтернет.
На останньому в 2010-2011 навчальному році засіданні літературознавчого клубу, що відбулося у
квітні, з доповіддю "Концепція авторства і творчості у літературі Київської Русі" виступила
О. В. Коржовська – старший лаборант кафедри теорії та історії світової літератури. Ольга Вікторівна
заочно навчається в аспірантурі, що функціонує при кафедрі українського літературознавства та
компаративістики, працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
під керівництвом доктора філологічних наук, професора П. В. Білоуса, відомого не лише в межах
України фахівця з давньої української літератури, автора вагомих теоретико-літературних публікацій,
засновника наукової школи, представленої плеядою цікавих молодих учених, кількість яких рік від року
збільшується. Феномен авторства та загадка літературної творчості розглядались в доповіді на матеріалі
давньої української літератури, але слухачами були спроектовані на сучасність, що викликало жваву
дискусію.
Будемо сподіватись, що діяльність літературознавчого клубу "Логіка бриколажу" продовжиться в
майбутньому навчальному році в напрямках, які стали вже традиційними, і нових, підказаних новими
обставинами наукового розвитку кафедри теорії та історії світової літератури та науково-дослідного
центру "Поетика художнього твору".
Н. І. Астрахан,
кандидат філологічних наук, доцент
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
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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:
Мова рукопису – українська.
Рукопис подається на диску, 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 диску повинен бути ідентичним роздруківці.
2. Параметри сторінки: формат А4, поля – 3 см з усіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см, нижній
колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).
3. Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів. Допускається
виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано
уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами. Назву статті не допускається набирати
лише великими літерами. Необхідно використовувати прямі лапки (не парні). При наборі тексту потрібно
розрізняти символи дефісу та тире (тире відокремлюється з обох боків пропусками та є більшим за
довжиною від дефісу). Текст повинен бути виконаним стилем Обычный. Використання інших стилів не
допускається.
4. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 0,5 см, відступи зліва і справа – 0 мм, інтервал між
рядками одинарний, інтервал між абзацами – 0 мм. Вирівнювання абзаців – за шириною (якщо інше не
передбачено даними правилами).
5. Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку групуються в один об'єкт і разом з надписами
поміщаються у рамку, для якої встановлюється горизонтальне вирівнювання по центру поля. Нижній
абзац рамки містить номер та назву рисунка, виділяється курсивом та вирівнюється по центру.
6. Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню "Таблиця".
7. Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation Editor і відповідати
наведеним нижче формам (рис. 1). Параметри редактора формул: розміри – Full 10 pt,
Subscript/Superscript 7 pt, Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 16 pt, Sub-Symbol 10 pt.
Крім того, усі формули мають бути вставлені у таблиці без обрамлення:
Формула вставляється в таблицю без абзацу з виключкою вліво, а номер формули – в другу колонку
з виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо.

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

г) місце роботи: назва установи, населеного пункту (якщо його назва не входить до складу назви
установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце роботи беруться у дужки та
поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю;
д) персональна e-mail адреса (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
е) назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з
вирівнюванням по центру);
є) анотація статті (5-6 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 "__"_____ 201_ 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
(Бюллетень № 5 за 2009 р, № 3 за 2010 р.).
11. Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті (курсив).
Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вище вимог, прийматися не будуть.
Матеріали подаються в науковий відділ коректору – Караванській Євгенії Володимирівні (каб. 204
центрального корпусу). Відкореговані роздруковані матеріали та диск, що містить остаточний (з усіма
внесеними правками коректора) електронний варіант статті подається секретареві редколегії, асистенту
кафедри педагогіки – Щербаковій Наталії Петрівні (каб. 307 центрального корпусу).
Диски з текстами статей авторам не повертаються.
Редколегія

Журнал "Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка"
внесено до переліку наукових фахових видань України,
в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт
на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук:
з філософії – постанова ВАКу № 1-05/3 від 14 квітня 2010 р.;
з педагогіки – постанова ВАКу № 1-05/4 від 26 травня 2010 р.;
з філології – постанова ВАКу № 1-05/5 від 1 липня 2010 р.

