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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
УДК 2-184.2:316
А. М. Лещенко,
кандидат філософських наук
(Херсонська державна морська академія)
ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ПОЧУТТІВ
У статті розглянуто докорінну різницю між емоціями та почуттями; зазначено, що найпростіші
емоції пов’язані з біологічними потребами людини і за своїм характером наближаються до інстинктів,
але, водночас, вони змінюються під час засвоєння особою надбань культури; в свою чергу, почуття як
стійкі емоційні відношення є продуктом соціального розвитку. Визначено причини виникнення релігійних
почуттів та їх предметна сутність, направленість. Обумовлено подвійну природу релігійних почуттів
та розкрито особливості динаміки їх виникнення.
Проблема формування релігійних почуттів – беззаперечно, актуальне питання сьогодення, адже саме
вони відіграють значну роль в становленні особистості та її діяльності в суспільстві, а також впливають
на формування міжособистісних стосунків. Трактування сфери почуттів взагалі є складним та
поліфонічним у науці, а почуття, які мають релігійне забарвлення та формуються у процесі включення
людини у специфічну сферу діяльності вимагають пошуку нових підходів щодо вивчення їх суті, причин
виникнення, умов формування.
Вивчення релігійних почуттів розпочалося ще у ХІХ ст. і отримало широкий резонанс у наукових
розвідках. У. Джемс зауважував, що джерело релігії треба шукати тільки в індивідуальній свідомості
кожного віруючого, і передусім, в галузі його емоцій [1: 492]. Він вважає, що релігійні почуття досить
стійкі і мають значний вплив на життєдіяльність людини, тому їх можна віднести до найважливіших
біологічних функцій людства, а їх відсутність означає розпад душевного життя і загибель.
Ф. Шлейєрмахер взагалі усі почуття наділяв релігійним характером і розглядав релігійні почуття як
"почуття залежності". О. Введенський підкреслює містичну природу релігійних почуттів і стверджує, що
людина не може не вірити. Р. Отто вважав, що релігійні почуття – це єдність священного страху і
захоплення, а Г. Воббермін стверджував, що для релігійних почуттів характерно почуття безпеки та
пристрасного чекання. З сучасних авторів, які займалися проблемами релігійних почуттів, відзначимо
Д. Угриновича, котрий займався проблемами релігійної психології. Значна кількість сучасних авторів
торкалися цієї проблеми лише в контексті розгляду інших питань, які пов’язані з релігією взагалі. Це
роботи Ю. Борункова, Р. Грановської, Є. Дулумана, В. Москальця, К. Платонова, О. Предко, І. Яблокова,
тощо, в яких розглядаються психологічні аспекти релігійної віри.
Стаття має на меті визначити причини виникнення релігійних почуттів, їх основу та динаміку
розвитку психологічних процесів вірянина.
У науковій думці досить часто зустрічається ототожнення таких понять, як "емоції" та "почуття", що
є некоректним відносно цих термінів. Емоціями можна назвати найпростіші переживання, що виникають
у зв'язку з необхідністю задовольнити біологічні потреби в їжі, повітрі тощо. П. Якобсон відмічає, що
"почуття" мають подвійний характер: по-перше, почуття як яскраво виражена реакція людини на певну
ситуацію, тобто як певне переживання, та, по-друге, почуття як стійке емоційне відношення, як зв'язок з
певним колом явищ (тут мається на увазі почуття любові до Батьківщини, до матері, до дитини тощо)
[2: 25-26]. Беручи до уваги таке визначення, у статті під "почуттями" будемо розуміти соціально
обумовлені, стійкі емоційні відношення людини до явищ навколишнього світу. Таким чином,
докорінною різницею між емоціями та почуттями можна вважати наступне: найпростіші емоції пов’язані
з біологічними потребами людини, і за своїм характером наближаються до інстинктів, але вони
змінюються під час засвоєння особою надбань культури; в свою чергу, почуття як стійкі емоційні
відношення є продуктом соціального розвитку. Ця різниця була помічена і теологами, які надавали їй
специфічної релігійної інтерпретації. За основу теологи брали вчення про безсмерття душі, котра є
джерелом психічного життя людини, і розглядали емоції як вияв людської плоті, що була пошкоджена в
результаті гріха, а почуття, розум і волю приписували діям божественного духу.
Почуття детермінують усі рівні духовного життя людини і надають їм цілісності і завершеності. Ця
теза рівнозначно стосується як особистості, так і колективних форм духовного життя, адже почуття
домінують у процесі взаємодії особистості та суспільства, тобто вони виконують соціальні функції.
Водночас, почуття приймають участь і у процесі формування та закріплення колективних цінностей та
допомагають у ході засвоєння, закріплення і передачі соціального досвіду. Надлишок почуттів обмежує
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раціональне оцінювання будь-якої інформації і спрямовує свідомість у галузь ірраціонального
сприйняття дійсності, зокрема, у релігію.
Релігійні почуття як і будь-які інші почуття соціально обумовлені і формуються під час розвитку
особистості, вони не є вродженими, а виникають у результаті відношення людини до навколишнього
світу, тобто це так звані предметні почуття. Предметною сферою релігійних почуттів є уявлення про
надприродне та тісний зв’язок з практичною діяльністю у відправленні релігійного культу. Предметність
релігійних почуттів носить доволі своєрідний характер, адже в якості предмета, у цьому випадку,
виступає певне уявлення, ілюзія, ідея про нібито реально існуюче надприродне. Так, Д. Угринович
стверджував, що об’єкт релігійних почуттів існує лише у свідомості віруючої людини, цим об’єктом є
надприродне у певній формі.
Таким чином, релігійні почуття – це емоційне відношення вірянина до вигаданих істот, якостей,
сакралізованих речей, персон, місць, дій, а також до релігійно інтерпретованих окремих явищ в світі і до
світу загалом. Водночас, не всі переживання можна вважати релігійними, а тільки ті, що пов’язані з
релігійними уявленнями, ідеями, міфами і у зв’язку з цим набувають відповідної направленості, змісту і
значення. Якщо релігійні почуття сформувалися, то вони стають об’єктом необхідності: необхідності їх
переживання, відчуття релігійно-емоційної насиченості тощо. Усі людські почуття: страх, любов,
радість, надія, чекання, практичні та естетичні і будь-які інші, отримуючи релігійне забарвлення,
переживаються як "страх Господній", "любов до Бога", "почуття гріховності, смиріння", "радість
спілкування з Богом", "чекання чуда", "надія на воздаяння".
Основною причиною формування релігійних почуттів є релігійна ідея, а підкріплюються вони,
утримуються і викликаються реально існуючими речами: іконами, спеціальними архітектурними
спорудами, молитвою тощо. Д. Угринович зауважує, що "часто позитивні релігійні почуття направлені на
реальний об'єкт ("чудотворна ікона", "святі мощі", релігійний проповідник чи церковний ієрарх), але навіть
в цих випадках предмети релігійних почуттів володіють, за впевненістю віруючих, надприродними
якостями або виступають у ролі уявного посередника між богом і людьми (проповідник чи служитель
культу) [3: 123]. Тобто подібні релігійні переживання, що пов'язані з реальними об'єктами, формуються у
кожного віруючого. Коли людина приходить до храму, вона переживає певні почуття: полегшення,
блаженство, спокій тощо, подібні переживання може викликати будь-який культовий предмет чи обряд,
тому якраз кінцева мета служителів церкви в тому, щоб якомога більша кількість явищ життєдіяльності
віруючого оцінювалася саме через призму релігійних почуттів. Така оцінка має безпосередній суб'єктивний
характер, основа якого – емоційна реакція віруючого, а саме вияв релігійних почуттів.
Основою релігійних почуттів є переживання усвідомлення віруючим свого зв'язку з надприроднім, з
Богом, святими тощо. Така основа набуває форми звичайних людських переживань, присутніх у психіці
людини; сюди ж можна віднести переживання інтелектуальні, естетичні та моральні. Яскравим
прикладом є образ Бога в християнській теології, який виступає як досконалість і поєднує в собі
естетичні, інтелектуальні та моральні переживання. Релігійні почуття взаємопов'язані з усіма цими
почуттями, але сам розвиток релігійного світосприйняття приводить віруючого до висновку, що із всіх
предметних почуттів, в основі релігійного почуття є тільки один аспект, саме той, в якому виявляється
надприродне. Самі релігійні почуття можна назвати світоглядними почуттями, адже за їх допомогою
виявляється емоційне відношення віруючого до навколишнього світу через визнання надприродного.
Водночас, релігійні почуття носять подвійний характер: з одного боку, вони обумовлені певними
релігійними вченнями про Бога, взаємовідносинами Бога і людини тощо; з іншого – характер релігійних
почуттів залежить також і від носія релігійних почуттів, від того, яке релігійне вчення він визнає, від
його особистісних якостей (освіта, вік, стать і т. і.). Поєднання цих двох аспектів створює умови для
виникнення різноманітних релігійних почуттів, які можуть бути будь-якими і залежить це від поєднання
різних факторів, що впливають на формування релігійних почуттів. У. Джемс пише: "... якщо ми
погодимося розуміти термін "релігійні почуття" як узагальнену назву для усіх тих почуттів, що в різних
випадках породжуються релігійними об'єктами, – то ми визнаємо вірогідність того, що цей термін не
заключає в собі такого елемента, котрий мав би з психологічної точки зору специфічну природу. Існує
релігійна любов, релігійний страх, релігійне почуття піднесеного, релігійна радість і т. д. Але релігійна
любов – це тільки загальне всім людям почуття любові, звернене на релігійний обєкт; релігійний страх –
це звичайний страх людського серця, але пов'язаний з ідеєю божественної кари; релігійне почуття
піднесеного – це те особливе здригання, яке ми відчуваємо в нічну пору в лісі чи в печері, тільки в
даному випадку воно породжується думкою про присутність надприроднього. Таким же чином можна
розглянути всі різноманітні почуття, які переживаються релігійними людьми" [1: 23-24].
Отже, специфіка релігійних почуттів не в їх психологічному змісті, а в їх спрямованості. В той же час,
неможливо звести усі почуття до однієї спільної основи, це не має сенсу, адже емоційний стан віруючого
досить різноманітний. Він залежить від палітри тих умов, в яких перебуває людина, від релігійного
вчення, психологічного стану самого віруючого, особливостей релігійної організації, до складу якої
входить вірянин, а також від того, яке особистісне значення релігійної ідеї для віруючого. Відношення
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віруючого до предмета віри може існувати лише як емоційне відношення. Якщо релігійні образи і
уявлення не викликають інтенсивних почуттів і переживань, то це означає, що віра починає згасати.
Емоційне відношення до предмета релігійної віри передбачає не тільки реальність надприродних сил чи
істот, але і те, що вони можуть впливати на життя і долю самого віруючого і його близьких як у
реальному, так і в потойбічному світі. Інакше кажучи, це не тільки віра в те, що Бог може покарати або
нагородити, вплинути на долю, життя, але може допомагати і після смерті. Природно, що така віра не
може не викликати у людини глибинних почуттів і переживань. Віруючий вступає з ірраціональним у
своєрідні "стосунки", які можна назвати ірраціонально-практичними, адже ірраціональне реально не
існує, але воно має вплив на поведінку віруючого і практично реалізується в культовій дії, що
розглядається як засіб впливу на надприродне. Отже, специфіка релігійних почуттів складається не в їх
психічному змісті, котрий може бути будь-яким, а в предметі, на який вони спрямовані.
Під кутом зору ірраціонально-практичних відносин до надприродного, визначимо роль, яку
відіграють вольові процеси у формуванні релігійної віри. Релігійна віра – це не тільки емоційне, але й
вольове відношення до надприродного. Глибока віра передбачає концентрацію усього психічного життя
особистості на релігійних образах, ідеях, почуттях та переживаннях, що може досягатися лише за
допомогою значних вольових зусиль. Вольові зусилля віруючого направлені на ідеальне наслідування
усіх приписів релігійного вчення і тим самим забезпечення собі "спасіння". Невипадково обов’язковим
для усіх новонавернених монахів були вправи, що стримували волю. Тільки постійне тренування волі, її
концентрація на релігійних уявленнях і нормах здатні придушити природні людські потреби і бажання,
що були перешкодою монашеській аскезі. Тільки вольові зусилля можуть відвернути віруючого від
нерелігійних інтересів, привчити контролювати свої думки і вчинки, запобігати спокусі, особливо
спокусі невіри. За допомогою вольових зусиль регулюється поведінка релігійної особистості. Чим
глибше і інтенсивніше релігійна віра, тим більший вплив має релігійна направленість волі на усю
поведінку віруючого, і зокрема, на його культову поведінку, дотримання культових норм і приписів.
Важливе значення у розумінні сутності релігійних почуттів має визначення особливостей динаміки
релігійних почуттів у релігійній спільноті. У. Джемс стверджував, що загальною психологічною
особливістю усіх релігій є перехід від "душевного страждання" до поступового "звільнення від нього"
[1: 497]. Динамічність релігійних почуттів має певну послідовність, що формується під час служби.
Перший етап характеризується постійним зростанням емоційного напруження. Підтримується це
напруження за допомогою колективної молитви, співу, ритмічних рухів тощо, що, в свою чергу, фізично
втомлює людину і звільняє місце для навіювання. На цьому етапі в свідомості індивіда домінують
негативні почуття, ті, що привели його до храму у пошуках полегшення.
Другий етап – це кульмінація і, водночас, отримання емоційної розрядки. Наприклад, це перехід від
негативних емоцій до позитивних: від страху до заспокоєння, від страждання до відчуття полегшення
тощо. В деяких сектах момент розрядки носить доволі своєрідний характер: це повне відключення від
навколишнього світу, виникнення містичних ілюзій чи фантазій, виникнення неконтрольованого
мовлення.
Третій етап – це перехід до душевного заспокоєння. У свідомості віруючого починають домінувати
тільки позитивні почуття. Людина відчуває полегшення, звільнення від тих почуттів, що гнітили її, появу
радості, задоволення та заспокоєння.
Треба зазначити, що розділити ці етапи можна суто теоретично. В реальності ж відмежувати їх
неможливо, так як межа між ними досить слабка і відчути її доволі складно. Крім того, віруюча людина і
не ставить перед собою такого завдання. Для неї важливішим є кінцевий результат, який отримується в
процесі переживання такого емоційно-психологічного стану: заспокоєння, задоволення, стабілізація.
Зрозуміло, що це тільки загальні характерні періоди та їх риси, але саме під час колективного
богослужіння у віруючого формується шаблон релігійних почуттів. Самостійна чи індивідуальна
молитва тільки відтворює стереотип, але домінуючим тут є самонавіювання і повністю відсутнє зовнішнє
навіювання. Стан молитвенного "самозаглиблення" якраз і робить можливим відшукати джерело віри та
релігійних почуттів в середині людини, в її душі. В процесі такої молитви віруючий переживає усі вище
перелічені етапи, але в скороченому вигляді.
Так, під час відправлення культу, віруючі спілкуються один з одним, що інтенсифікує їх релігійні
почуття. Наприклад, почуття віруючих у процесі молитви чи богослужіння у церкві стають більш
яскравими, глибшими, ніж в ході індивідуальної молитви. Причиною цього явища є включення таких
психологічних механізмів як наслідування, навіювання і взаємне емоційне зараження. Ці механізми не є
чимось специфічно релігійним, вони характерні для будь-яких соціальних груп під час їх психологічної
взаємодії, але в релігійних групах вони отримують своєрідне психологічне забарвлення.
Наслідування в релігійній сфері, що впливає на віруючого, займає особливе місце та відіграє
пріоритетну роль, так як віруючий повинен просто увірувати в той чи інший догмат, чому і сприяє
наслідування. Таким чином, наслідування в релігійній общині набуває специфічної направленості: воно
служить засобом укріплення релігійної віри, а також формуванню та стійкості релігійних почуттів в
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свідомості індивіда. Ці ж функції виконують і навіювання, і емоційне зараження. Виконання групою
віруючих певних релігійних обрядів приводить до посилення релігійних переживань.
Отже, не всі почуття є релігійними, а лише ті, що направлені на релігійні уявлення, ідеї, міфи.
Релігійні почуття мають своїм предметом надприродне, що не пізнається розумом, а тільки за допомогою
почуттів та віри. Людина здатна емоційно відноситися до навколишнього середовища і до будь-якої ідеї,
що сприяє формуваню релігійної віри. Причина виникнення релігійних почуттів – це віра в реальність
надприродного, яка підкріплюється реально існуючими речами (ікони, мощі). Емоційний елемент тут
відіграє роль критерія істиності релігійної віри, а його значення полягає в отриманні розрядки та
заспокоєння. В перспективі є доцільним більш глибокий розгляд таких понять, як уява та воля, їх вплив
на віруючого та значення, вивчення проблем пов’язаних з динамікою виникнення та розвитку релігійних
почуттів, їх роль тощо.
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Лещенко А. М. Детерминанты формирования религиозных чувств.
В статье рассмотрена кардинальная разница между эмоциями и чувствами, определено, что
простейшие эмоции связаны с биологическими потребностями человека и по своему характеру
приближаются к инстинктам, но, вместе с тем, они изменяются в период усвоения личностью
достижений культуры; в свою очередь чувства как стойкое эмоциональное отношение являются
продуктом социального развития. Определены причины возникновения религиозных чувств и их
предметная сущность, направленность. Обуславливается двойственная природа религиозных чувств и
раскрываются особенности динамики их возникновения.
Leshchenko A. M. Determinants Forming the Religious Feelings.
The article describes the principal difference between emotions and feelings. It is defined that the simplest
emotions are connected with the human's biological needs and on the character they are approximate to the
instincts, but at the same time they are changed during the period when culture achievements are acquired by a
personality. In its turn, the feeling as a stable emotional term is a product of the social development. The reasons
of arising the religious feelings, their essence and direction are determined. The dual nature of the religious
feelings is stipulated and the peculiarities of dynamics of their arising are revealed.
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ФІЛОСОФСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТВОРЧОСТІ ЯК ІМПЕРАТИВ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО
ОСМИСЛЕННЯ ДУХОВНОГО КАПІТАЛУ ОСОБИСТОСТІ
Автор розглядає сутність творчості, що сьогодні характеризується інтенсивністю та нестабільною
емоційністю, постійними інтелектуальними пошуками. Саме такий духовний капітал уособлює
емоційно-інтелектуальну діяльність, що являє собою цілеспрямований процес надбання та
впорядкування ірраціонально-раціональних творчих активів у людській геніальності. У цьому розумінні
духовний капітал має актуальне значення, так як спрямований на пошуки істинності, певною мірою
забезпечує успадкування соціокультурних традицій, досвіду тощо, злагодженої, цілеспрямованої
життєдіяльності за сучасних умов глобалізації.
На сьогодні не дістала системного розроблення проблема духовного капіталу. При цьому, сутність
творчості характеризується інтенсивністю та нестабільною емоційністю, постійними інтелектуальними
пошуками. Саме такий духовний капітал уособлює емоційно-інтелектуальну діяльність, що являє собою
цілеспрямований процес впорядкування ірраціонально-раціональних творчих активів у людській
геніальності. У цьому розумінні духовний капітал має актуальне значення, так як спрямований на
пошуки істинності, певною мірою забезпечує успадкування соціокультурних традицій, досвіду тощо,
злагодженої, цілеспрямованої життєдіяльності за сучасних конкретних умов глобалізації. Природа
духовного капіталу вимагає самостійності особистості, розвинутості та залучення її креативного
потенціалу як упорядкованої дійсності творчості. На цьому рівні доконечно даються взнаки знання
особливого виду, яким неявно, "понад будь-яке розуміння", але, так чи інакше, завжди володіє людська
природа – вона "знає", що повнота життя досягається лише у співвіднесенні, у взаємній цілковитій
самовіддачі [1: 13]. Адже той зміст знань, за допомогою яких здійснюється інтерпретація творчої
особистості, входження у зміст знань нових, їх освоєння з продукуванням нових адекватних смислів,
потребує інтерпретативного задіювання безсумнівного, беззаперечно очевидного, особистісно
узвичаєного. Це уможливлює доступ нового до усталеного внутрішнього досвіду, при цьому
трансформується наявний внутрішній досвід як акт внутрішньої інверсії: "Інтерпретація повсюдно
передбачає акт інверсії відносно себе, з точки зору її істинності для можливого суб’єкта" [2: 223-224].
Крім того, творчим простором оформлення взаємодії зовнішнього та внутрішнього діалогу є саме
внутрішній "діалог духу", особистісно здійснюваний на засадах і в межах свого досвіду, внутрішнє
діалогізування. Це останнє, крім усього іншого, і є "продуцентом" особистісного досвіду, розвитку
індивідуального творчого контексту, що є джерелом світла рефлексії.
У цьому сенсі варто зазначити, що творча особистість осмислює своє життя через його об’єктивну
даність, внаслідок необхідності усвідомлювати свої потреби та задовольняти їх у різних формах
активності: "Це синтетична форма духовної діяльності, оскільки вона містить в собі теоретичне та
практичне відношення до дійсності. Вона вбирає в себе, перетворює, а потім презентує все багатство
соціальної практики, всю ту культурну спадщину, якою володіє епоха, суспільство" [3: 189].
Тому важливо наголосити, що ціннісною прерогативою творчості є комунікативність як діалог з
Іншим у спілкуванні, що раціоналізує можливість самореалізуватися у "життєвому світі". Такі
міжособистісні відносини, що мають національно-ідентичні чинники, розгортаються у суспільстві
завдяки мові та ментально обумовленим національним традиціям. Адже спілкування – це складний
структурований процес взаємодії його суб’єктів, що залежить від інтелектуальних здібностей кожного
індивіда. Результати його творчості акумулюються не лише розширенням, зміцненням уявлень, знань,
інтересів, ідеалів, а і зростанням саме цілісних виявів людини, особистісного начала його досвіду. При
цьому актуалізується взаємодія зовнішньої та внутрішньої комунікації як вироблення, демонстрація та
самозбереження автономії внутрішніх світів особистостей. Саме через опосередковане спілкування
творча особистість обирає собі кумира, наставника, духовного просвітителя, тощо.
У контексті творчості особливо дієвими є первинні символи, так звані архетипи колективного
підсвідомого як специфічна матрична мережа, що "фільтрує" світосприйняття людини. Риторичні фігури
певною мірою ніби забезпечують мікроклімат життя душі, що виявляється як здатність до відповідних
соціальних явищ. Саме словом творча особистість збагачує власну уяву про світ, при цьому свідомість
розкодовує значення слова, спресованого внаслідок його попереднього вживання. Довершеність,
витонченість, змістовність, багатозначність і водночас евристичність як трансформації національного
світогляду мовною картиною світу виявляються у широкому вживанні українцями прислів’їв, приказок,
приповідок. Будучи підсумком багатовікової соціальної і культурної практики, народна мудрість
концентрує в собі багатющий життєвий досвід нації, історично сформований унікальний підсумок
співжиття людини та природи як одне органічне ціле, що є свідченням певних умов і перспектив
© Лісовський П. М., 2012
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життєствердження особистості. Національно-мовна маніфестація життєвого досвіду є виявом характеру,
змісту, спрямованості світосприйняття, адже прислів’я та приказки виконували й виконують особливу
важливу повчальну, спонукальну роль. Крім того, сентиментальність, ліризм, переважання емоційнопочуттєвого над раціональним традиційно характеризують світочуття митця, що позначається на
характерному для творчості багатстві синонімів на позначення одного й того самого поняття. Це
засвідчує, наприклад, світ народної пісні, що утверджує амбівалентність думки, потребує відповідного
"одягу". Синонімічність мови – це й відповідна розгалуженість, повнота сенсу в риторичному контексті
творчості та широта світогляду. "Синоніми можуть виражати семантичні відтінки, давати оцінку
характеризованому об’єкту, уточнювати висловлювану думку, сприяти стилістичній виразності,
наголошувати на певному факті і навіть пояснювати незрозуміле слово. Синоніми часто пожвавлюють і
урізноманітнюють текст, сприяють уникненню повторів одних і тих же слів" [4: 5]. Спроможності
культурного, соціально-економічного поступу сучасників забезпечуються виваженістю, змістовністю
інтересів, ініціатив, духовних запитів, до яких доносить риторика. Бо риторика як джерело творчості – це
цілісний світ внутрішніх виявів слова, невидимий і водночас реально значущий, що ефективно створює
духовне виробництво. Сама мова є запорукою того, що моральні духовно-культурні скарби, здобутки
духовної творчості народу мають зберігати внутрішній сенс людини, забезпечувати відповідну духовну
ауру для здатного її сприймати індивіда. Адже суспільна риторика втілює глибинний життєвий потенціал
людини, скріплюючи внутрішні духовні буттєві чинники її життєвиявів.
Крім того, чим вищою в творчості є культура індивідуальної ідентифікації (самосвідомості як
уподібнення себе з іншою людиною), тим більш органічно людина пов'язує осмислення свого життя з
осмисленням даного соціального середовища й історичного процесу загалом. Такий смислотвірний
пошук особистості цілісно розкриває структурний зміст її духовного капіталу, у його саме особистісних
виявах філософування постає одним із найвищих виявів сутності людини, найбільш досконалим
способом оптимальної самореалізації людини засобами соціо-гуманітарної творчості.
Звідси, соціальна філософія, акумулюючи міждисциплінарні підходи, вивчає особистість як
соціокультурну творчість у таких вимірах: а) як суб’єкт космоприродної еволюції людства; б) як суб’єкт
історичного процесу; в) як суб’єкт релігійного процесу. На наш погляд, сучасною творчою особистістю є
психічно здорова людина, що досягла певного "арифметичного" дорослого віку, з яскраво вираженою
індивідуальністю. Така особистість завдяки біологічно успадкованій природній активності і специфічним
соціокультурним передумовам формування в онтогенезі, вийшла в своєму творчому розвитку на рівень
суб’єкта суспільних відносин, соціальної і культурної творчості.
Духовний капітал у сучасних умовах життєдіяльності – це особистість і її творчі здібності до праці.
Така здібність, що ґрунтується на емоційно-вольвих та інтелектуальних якостях творчої особистості, має
властивість накопичуватися. При цьому соціальні складові (демографічні, характеристики фізичного та
психічного здоров’я, освіта, наука та виховання, культура) також мають капітальну природу, оскільки
визначають ступінь затребуваності особистості на ринку соціальної діяльності. Величина вкладень
(інвестицій) у духовний капітал, тобто в забезпечення здоров’я, освіту, науку та культуру, перманентно
впливає на ефективність людської діяльності. Адже інтелектуальний потенціал суспільства є джерелом
формування інтелектуальної еліти як ядра нації – головного носія та генератива новітніх знань, рушійної
сили суспільного прогресу.
Наголосимо ще на одному ракурсі проблеми: пріоритетною цінністю в системі духовного капіталу є
творче продукування конституційного поля задля забезпечення самодостатнього рівня життєдіяльності
людини як громадянина в сучасних умовах глобалізації, і такий конституціоналізм має стати
пріоритетною ідеологією в безпекотворенні України. У цьому розрізі варто нагадати, що спробою
створити державу на засадах станового демократизму й визнання принципу суверенітету народу була
конституція Пилипа Орлика. Цей перший європейський акт був певним еталоном конституційності,
базуючись на ідеї поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову, що так і залишився невтіленим у
життя найдемократичнішим документом свого часу. На жаль, після цієї невдачі всі демократичні
здобутки, накопичені історією – і козацька республіка, і магдебурзьке право, поступово скасовувалися.
Крім того, створена в березні 1917 року Центральна Рада на чолі з М. Грушевським у своїй
державотворчій діяльності дотримувалася демократичних принципів і традицій. Саме в Конституції
Української народної республіки "Статут про державний устрій, права і вільності УНР" передбачено
принципи демократії, правової держави та побудови політичної нації. У тексті цього документа народ
визнається джерелом влади, прописуються права громадян України, особливу увагу приділено
функціонуванню органів влади з чітким дотриманням принципу розподілу влад, встановлюються
"виборність вищого законодавчого органу – Всенародних зборів, а також місцевих органів влади – Рад і
Управ громад. Волостей і земель тощо" [5: 398].
Отже, будуючи українську державність, з огляду зміцнення конституційних норм на засадах правової
культури та відповідальності, глобалізація можлива лише за умови зміни загальної парадигми
всесвітньо-історичного розвитку і створення нової моделі життєустрою та світопорядку. Необхідно,
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передусім, відмовитися від "застарілого способу організації планетарного співтовариства" [6: 3-9] та
подолати глибоку кризу моральної свідомості. Адже, на початку ХХІ століття, можна заявити, що
сучасна цивілізація, побудована на принципах раціоналізму, продукує досить низьку якість духовного
капіталу, передусім, управлінської глобальної еліти.
Відтак, потрібно наголосити, що сьогодні в світі спостерігається дисфункція однієї із найважливіших
мегасистем людського буття – системи довіри, та вимальовується картина розпаду наявних
інформаційних інфраструктур, нездатних адекватно реагувати на переробку надпотоків інформації.
Таким чином, у сучасних умовах духовний капітал світової спільноти через невідповідність системи
освіти та науки вимогам сучасності, викривлення інформації та низький рівень довіри між різними
соціальними групами, не здатен всебічно попереджати сучасні глобальні проблеми, що соціокультурно
обумовлює виникнення криз та глобальних проблем на планеті.
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Матеріал надійшов до редакції 14.09. 2011 р.
Лисовский П. М. Философская интерпретация творчества как императив социокультурного
постижения духовного капитала личности.
Автор рассматривает суть творчества, что сегодня характеризуется интенсивностью, нестабильной
эмоциональностью, постоянными интеллектуальными поисками. Именно такой духовный капитал
воплощает эмоционально-чувственную деятельность, которая представляет собой целеустремленный
процесс приобретения и упорядочивания иррационально-рациональных творческих активов в
человеческой гениальности. В этом понимании духовный капитал имеет интеллектуальное значение,
так как устремленный к поискам истинности, в некоторой степени обеспечивает наследование
социокультурных традиций, опыта, согласованной, целеустремленной жизнедеятельности при
современных конкретных условиях глобализации.
Lisovskyi P. M. The Philosophical Interpretation of the Creativity as the Imperative of the Sociocultural
Comprehension of the Personality's Spiritual Capital.
The author distinguishes the creativity essence that today is characterized by the intensity, unstable emotionality
and constant intellectual search. This spiritual capital embodies the emotional-sensorial activity that represents
the purposeful process of the acquisition and arrangement of the arranged irrational-rational creative assets in
the human genius. In this comprehension the spiritual capital has the intellectual meaning because being
directed on the veracity search it provides the inheritance of the sociocultural traditions, experience,
coordinated, purposeful life-sustaining activity in the process of the modern concrete globalizational terms.
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СИСТЕМА ЦІННОСТЕЙ У ЛІМІТРОФНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Розглянуто поняття "лімітрофність" та особливості лімітрофних суспільств. Доведено, що українське
суспільство в силу свого суспільно-політичного розвитку та географічного розташування є
лімітрофним. Проаналізовано проблеми цінностей та формування системи цінностей у лімітрофному
суспільстві. Виявлено, що на формування ціннісної системи суспільства впливає не лише суспільноісторичний етап , а також лімітрофне становище держави, що породжує біполярність українського
суспільства у політичному розвитку й призводить до суспільної кризи, що негативно відбивається на
особистості, яка не може себе реалізувати і не бачить сенсу своєї діяльності у нестабільній державі.
Актуальність статті. Перехрестя географічного й ментального вимірів робить Україну чутливою до
сприйняття постмодерного світу як за збігом у часовому просторі, так і за характером змін, що
породжені на теренах самої української культури. У цій ситуації важливе місце у житті кожної людини
відіграють цінності, які, об’єднуючись у певні групи, утворюють ціннісну систему як своєрідний
орієнтир особистісного та суспільного розвитку. Аналізуючи суспільно-політичну еволюцію та
геополітичне становище нашої держави, доходимо висновку, що сучасна ціннісна система потребує
переосмислення. Адже особистість, маючи чітко сформовану ціннісну систему, будучи впевненою у
своїх переконаннях, зможе відстоювати власну позицію, а основне – не буде відчувати внутрішнього
спустошення, яке негативно відображається не лише на ній, а й на суспільстві загалом, оскільки
особистість є ключовою фігурою соціуму.
Зважаючи на те, що сучасний світ зазнає масштабних перетворень у всіх сферах життєдіяльності
людини, постала потреба збалансувати елементи суспільної системи на основі відчуття глобальності й
усвідомлення нової ролі самої людини на Землі. Тільки таким чином можна подолати невідповідність
між мисленням та поведінкою людини і реальним світом, який постійно змінюється.
Ступінь наукової розробки проблеми. Теорія цінності як самостійний розділ філософії виділився у
кінці ХІХ – на початку ХХ століття, але кожна доба зробила свій вагомий внесок у її розробку. Початкові
ціннісні уявлення з’являються вже у філософів стародавніх цивілізацій [1]. Постановку проблематики
здійснив Сократ, його послідовниками були Аристотель, Платон та ін. [2; 3]. У Середньовіччі місце
ціннісної проблематики посіла теологія. У добу Ренесансу відроджується вивчення ціннісної
проблематики. У добу Просвітництва продовжили дослідження Р. Декарт, Б. Паскаль [4-6]. Вагомий
внесок у розвиток аксіології зробив І. Кант [7]. Він уперше вжив термін "цінність" у вузькому розумінні,
заклавши основи зародження теорії цінності. Категорію "цінність" ввів в обіг Р. Лотце [8]. Подальшою
розробкою категоріального апарату аксіології займалися М. Вебер, Ю. Вейденгаммер, Л. Віндельбанд,
Г. Ріккерт та ін. [9; 10]. Кінець ХІХ – початок ХХ століття характеризується розмаїттям напрямів
розробки аксіологічної теорії: свій вклад здійснили В. Вундт, Дж. Дьюї, Ф. Знанецький, Ф. Ніцше,
П. Тейяр де Шарден, М. Шеллер [12-16]; у середині ХХ століття – В. Франкл, Т. Макігучі, Ч. Морріс,
М. Рокіч [17-21].
Серед дослідників радянської доби на увагу заслуговують праці таких філософів, як: С. Анісімов,
О. Дробницький, М. Каган, М. Лапін, М. Мамардашвілі, В. Тугарінов, Н. Чавчавадзе [22-30].
Проблема вибору цінностей в інформаційному суспільстві репрезентована у дослідженнях
Д. Гелбрейта, О. Горкуня, В. Іноземцева, В. Саламатова, Е. Тоффлера [31-34].
Надзвичайно цікавими у сфері аксіології у самоорганізаційних суспільствах є праці В. Андрущенка,
М. Михальченка та ін. [35; 36].
У галузі філософії освіти є праці Б. Гершунського, Е. Гусинського, В. Лутай, В. Розіна, В. Шадрикова
[37-41]; філософії виховання – В. Корженко, Д. Ліхачова, О. Рєбуль [42-44].
Однак, незважаючи на чималу кількість напрацювань у галузі аксіології, недостатньо висвітленими
залишилися питання цінностей та ціннісної системи у лімітрофних суспільствах.
Саме невирішеність цих питань і зумовили мету статті: розкрити систему цінностей у лімітрофних
суспільствах.
Завдання статті: 1) з’ясувати, якою є система цінностей у лімітрофних суспільствах; 2) розглянути
цінності, що домінують у цих суспільствах, і від чого залежить відповідне домінування.
Виклад матеріалу. Проголошення України незалежною державою спонукало її переглянути ціннісну
систему суспільства, адже момент проголошення символізував перехід від старої радянської системи
цінностей (тоталітарної) до нової (демократичної). Це – кардинальний історичний шанс у розвитку держави
й суспільства, і важливо його не втратити в побічних економічних, політичних та інших конфліктах.
У сучасних дискусіях суспільствознавців, політиків та інших громадян про минуле, сучасне і
майбутнє країни часто обговорюється проблема невизначеності українського суспільства. Це не
© Поліщук О. С., 2012
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випадково, адже проголошення української незалежності породило чимало проблем. Однією з таких – є
лімітрофне розташування нашої держави. Лімітрофне положення – це проміжне становище або стан.
Якщо народ "лімітроф" не укорінюється в структуру якоїсь регіональної цивілізації, то його
самоутвердження у формі незалежної держави залишається проблематичним.
Україна, на думку М. Михальченка, є лімітрофом у трьох вимірах:
– в геополітичному – Україна знаходиться між ЄС і Росією;
– в економічному – між країнами з ринковою, соціально орієнтованою економікою Заходу та
економікою Росії, що тільки розвивається;
– у духовно-моральному – між тоталітарним ідеологічним минулим і невиразним правовим
майбутнім, складові якого (громадянське суспільство, правова держава) мало хто собі уявляє через
відсутність належної інформаційної кампанії [45: 19-28]. Однак, український дослідник Є. Рябін додає
ще один вимір – ціннісний. У ньому Україна знаходиться між східною та західною цивілізаціями [46].
Тут варто зазначити, що в Україні перехрещуються цінності як східної, так і західної цивілізацій. Проте
ані східні інтерпретації взаємодії громадянина і держави ("людина – гвинтик державного організму"), ані
некритичне сприйняття опорних точок західного антропоцентризму ("абсолютний пріоритет прав
громадянина") сьогодні не є прийнятними для українського суспільства. С. Хантінгтон у своїй праці
"Зіткнення цивілізацій" також наголошує на тому факті, що Європа закінчується на берегах Дніпра, а
далі починається Азія [47]. Країна, дві частини якої належать до різних цивілізацій, приречена існувати в
стані латентного конфлікту щодо вибору зовнішньополітичного вектора.
Наступною проблемою, яка заважає успішно реалізувати зовнішньополітичний вектор, є кардинально
протилежні погляди на українську зовнішню політику. Цю розбіжність, на нашу думку, можна пояснити,
як вже наголошувалося, неофіційним поділом України на східну та західну за політичними симпатіями,
проросійську і прозахідну, відповідно. Цей висновок нам дозволив зробити аналіз результатів
президентських і парламентських виборів 1994, 1999, 2004 та 1998, 2002, 2006, 2007 років відповідно:
Західна Україна голосує за кандидатів і партії із прозахідною політикою, а Східна Україна – за партії з
відкрито проросійським вектором, зазначеним в їх передвиборних програмах.
Отже, усі вищезазначені виміри української лімітрофності означають прикордонний, перехідний
характер української держави і суспільства, який змушує її робити вибір.
Вибір між Заходом і Сходом для України – це постійний вибір аргументів для переконання тієї чи
іншої частини суспільства. Для одних людей очевидним є те, що необхідно зближуватися з сусідами –
пострадянськими державами, з якими нас об’єднує історія, культура, традиції, цінності. З цими
державами у нас багато спільного, ми часто робимо однакові помилки, часто йдемо однаковим шляхом.
Прагнення іншої частини суспільства – найшвидше входження до Європи – це шлях до тієї
цивілізації, до якої ми належимо. Зближення з Європою – це спосіб оволодіти новими технологіями,
зацікавити інвесторів, вийти на нові ринки товарів і праці, скористатися передовими соціальними і
державними механізмами для розбудови держави. Європа здатна дати нам цінний досвід прав і свобод,
стандартів сучасної держави. Одним із вирішень цієї проблеми, на наш погляд, є вибір активного
нейтралітету та вагома заявка України на регіональне лідерство у Чорноморському регіоні, спроможність
до чого Україна втрачає з кожним роком внаслідок перманентної політичної кризи. Ситуацію
погіршують різні політичні сили, які, не маючи концептуальних програм розвитку держави, посилюють
націоналістичне протистояння регіонів.
Зважаючи на європейське розташування нашої держави, доцільно зазначити, що західні суспільства,
починаючи з епохи пізнього Середньовіччя, орієнтуються на нову аксіологічну настанову – принцип
інновацій. Тут науково-технічний прогрес постає провідною детермінантою суспільного розвитку.
Сутнісною рисою техногенної цивілізації є пошук і застосування нових технологій, до яких належать не
тільки виробничі технології, що забезпечують економічне зростання, але й технології соціального
керування і соціальних комунікацій.
Система цінностей техногенної цивілізації припускає розуміння людини і її місця у світі. Людина
постає як діяльнісна істота, що протистоїть природі і вбачає своє призначення в перетворенні природи.
Принцип антропоцентризму, ідеал індустріалізму, наукова раціональність, ідеал активно-діяльнісного
ставлення людини до світу, ідеал вільної особистості, права людини – ці цінності відтворює техногенна
цивілізація.
У кризові, переломні моменти історії людства ціннісні орієнтації окремої особистості і суспільства
загалом завжди знаходилися в центрі уваги філософії [48]. Соціокультурні реалії сьогодення вимагають
переосмислення проблеми ціннісних орієнтацій та ідеалів відповідно до нового стану суспільної
практики та фундаментальних зрушень у системі теоретичного осягнення дійсності.
Упродовж історичного часу людині властиве прагнення до ідеалу. У своєму ідеальному
самопроектуванні вона спиралася на вищі, безпомилкові взірці. В родовому суспільстві їх роль
виконувала традиція. Вона безпосередньо встановлювала критерії істини, справедливості,
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доброчинності, краси. Таке суспільство дотримувалося помірності, обмеження та розумного контролю
над потребами.
Коли родова мораль стала руйнуватися, не відповідаючи новому стану античного суспільства, знайти
відповідь на питання про те, що таке благо, чеснота і краса самі по собі, поза залежністю від вчинків чи
речей, що позначаються цими поняттями, першим із філософів намагався Сократ. Саме його заклики до
самопізнання спонукали філософів античності до вироблення та формулювання системи цінностей буття
особистості у всесвіті й суспільстві.
За часів Середньовіччя, коли релігія визначала критерії істини і хиби, сформувалася нова система
цінностей. Її змінили ціннісні орієнтації, сформульовані науковцями Відродження. Наукова діяльність
забезпечила помітно швидкий розвиток технології, завдяки цьому авторитет мислення, раціонального
пізнання піднявся на небачену досі висоту. Під впливом духовних, політичних, економічних чинників у
XVI-XIX ст. авторитет розуму змінив авторитет віри.
За часів Просвітництва на зміну традиції, що мала вплив і на релігійний світогляд Середньовіччя з
його уявленнями про ідеальний характер цінностей, філософи поставили під сумнів саму можливість
використання ціннісних категорій. Так, Т. Гоббс уперше порушив питання про суб’єктивність,
відносність цінностей. На його думку, ціннісні судження обумовлені людськими інтересами і
схильностями і тому не можуть бути щирими в науковому сенсі [48]. Більш критично ставиться до
ціннісних понять Б. Спіноза, який вбачав у них лише забобони, що тільки заважають досягненню
людьми свого щастя і вважав очевидним, що розумна людина своєю метою буде вважати користь [48].
За часів індустріалізації при аналізі взаємовпливу ціннісно-нормативних систем особистості і
суспільства Э. Дюркгейм обґрунтовував, що система цінностей суспільства являє собою сукупність
ціннісних уявлень окремих індивідів і, відповідно, об’єктивна вже завдяки тому, що вона колективна. У
роботах М. Вебера, У. Томаса, Ф. Знанецького, Т. Парсонса прийняття особистістю цінностей
суспільства виступає вже як послідовний процес [48].
Виходячи з етапів суспільного розвитку та продовжуючи думку щодо міжцивілізаційного розташування
нашої держави, Україна, за визначенням С. Хантінгтона, належить до так званих "розколотих" цивілізацій
регіонального чи локального рівня [47]. Ми дотримуємося точки зору, що локальна цивілізація – це окреме
самобутнє цивілізаційне утворення, неповторний синтез соціокультурних, етнонаціональних, релігійних,
технологічних та інших особливостей, притаманних великій групі людей, об’єднаних спільністю духовних
цінностей, історичних доль і геополітичних домагань. Водночас наша держава знаходиться на перехресті
трьох великих цивілізаційних просторів – західноєвропейського, євразійського, ісламського – і в
українському суспільстві очевидні розходження й навіть протистояння щодо відповідних культурноцивілізаційних орієнтацій. Звідси, належність України до периферійних зон декількох цивілізацій дозволяє
визначити її приналежність до розколотих цивілізацій.
Однак, незважаючи на протистояння, Україна має необхідний потенціал, щоб стати єдиною
культурно-цивілізаційною системою у плані цінностей. Водночас ситуація невизначеності може
залишатися ще довго і призводити до кризових явищ у міжцивілізаційних відносинах. У таких країнах,
як наша, великі групи належать до різних цивілізацій, між якими постійно існує протиборство між ними:
кожна намагається використати країну як політичний інструмент та зробити свою мову, релігію і
символи державними. Окрім того, сили відштовхування розколюють ці країни на частини та притягують
до цивілізаційних магнітів інших суспільств. Водночас, на нашу думку, наявність ознак внутрішнього
розколу української цивілізації не прирікає її на безперспективність. Для України, як важливої на
сьогодні другорядної регіональної держави, моделі співіснування різних етнічних груп і цивілізацій є
необхідною і оптимальною умовою залишитися єдиною і неподільною державою.
Така реальність українського суспільства призводить до того, що особистість у своїй ціннісній
орієнтації не може визначитися і як наслідок – внутрішня пустота, хаос міжцивілізаційний розкол тощо.
Зважаючи на це, І. Надольний зазначає, що цінності в житті суспільства виступають соціально-значимими
орієнтирами діяльності суб’єктів, одним із факторів розгортання політичної історії. Вони є чимось більш
високим, ніж звичайна зацікавленість людини. Саме через цінності людина задовольняє свої потреби, і саме
існування цінностей відрізняє людину від тварини. Цінності становлять фундамент культури, і предметним
полем формування цінностей є культура. Ці категорії невіддільні одна від одної. Культура і визначається
через систему цінностей та ідей, що слугують для регулювання поведінки членів даного соціуму [49].
На думку І. Лебідь, цінності – це багатомірне, складноцілісне утворення, яке відображає специфічну
сферу відношень суб’єкта і об’єкта, осмислених з точки зору цілей, інтересів і потреб індивіду, а також
відображає об’єктивний характер значущості суб’єкта для об’єкта й об’єкта для суб’єкта і передбачає
креативне відтворення суб’єктом ціннісних якостей об’єкта [50: 54]. Цінності, за переконаннями
Л. Панченко, варто розуміти як "специфічний культурний феномен", своєрідну "пірамідальну призму", в
якій і за допомогою якої переломлюється вся система реальних життєвих відносин між суб’єктом і
світом, який його оточує [51: 35].
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Цінності набувають соціального сенсу, реалізуються і справляють вплив на свідомість і поведінку
особистості у тому разі, якщо вони глибоко усвідомлюються і сприймаються особистістю як ціннісні
орієнтації у світі людських потреб і, передусім, моральних.
Ціннісна орієнтація – це і є вибір особистістю такого типу поведінки (вчинку), в основі якого лежать
певні, різною мірою усвідомлені (чи взагалі не усвідомлені) цінності.
У будь-якому суспільстві люди не однаково сприймають поширені й усталені цінності, а тому нерідко
формують власні, які в одному випадку існують як "ідеальна" категорія, що породжує суперечність між
свідомістю і практичною поведінкою, в іншому – мають спрощений, що не виходить за межі буденних
уявлень, не досить стійкий характер, і через це потрапляють у нерозв’язувані суперечності з суспільними
нормами і цінностями. Для деякої категорії людей прийняті у суспільстві цінності можуть бути взагалі
незрозумілими, недосяжними, або ж формальними, декларативними. У цьому разі справжні моральноціннісні орієнтації можуть бути недостатньо усвідомленими особистістю і встановити їх можна, лише
спостерігаючи за поведінкою людини протягом років. Саме лінія поведінки, мораль особистості дають
достатні підстави стверджувати, що морально-ціннісна орієнтація свідомості більш усталено виражає
моральний сенс ціннісних координат у виборі вчинків і дій особистості, ніж окремі спонукання чи оцінки.
Ціннісна орієнтація може бути спрямована як на справжні, високі цінності, так і на хибні, ниці, навіть
на "антицінність". Ступінь досконалості моралі індивіда, його духовності великою мірою залежить від
укорінення в його психіці стійких орієнтацій на гуманні цінності та ідеали.
У періоди соціальних катаклізмів, що призводять до змін суспільно-політичного устрою суспільства,
дедалі більше знецінюються раніше усталені ціннісні орієнтації, а нові реалії чимдалі важче
сприймаються і водночас не піддаються оцінці за ціннісною шкалою, сформованою за інших умов. Щоб
зрозуміти і оцінити у сучасному сприйнятті соціально-філософський та етичний смисл цієї
проблематики, потрібен глибокий аналіз складних і багатозначних процесів суспільного життя та
дослідження всього багатства особистості, її внутрішнього світу, свідомості та поведінки, безпосередньо
визначеними її морально-ціннісними орієнтирами, – адже людина й уся сфера її життєдіяльності
органічно включені в історичний процес.
Прийнята суспільством система цінностей як сукупність моральних оцінок "пронизує" мистецтво,
філософію, літературу тощо, проявляється у виховному процесі, закріплюється у загальноприйнятих для
даної епохи моральній свідомості, моральних кодексах, світогляді тощо.
Таким чином, цінності та ціннісні орієнтації, які виникають на їх основі, відображаючи певні усталені
взаємини у суспільстві, детерміновані, насамперед, певним характером суспільних відносин. Однак
абсолютизувати залежність цінностей і морально-ціннісних орієнтацій від характеру суспільних
відносин не варто. Активність свідомості і свобода вибору у системі цінностей і ціннісних орієнтацій не
можуть бути перебільшені.
Ціннісна система суспільства складається із таких структурних підсистем, як загальнолюдські,
політичні, національні, культурні, художні, естетичні та інші цінності. Залежно від того, наскільки
людина розвинена і який у неї мотив у житті, такими цінностями вона буде керуватися. Так, наприклад,
якщо людина ставить за мету зробити кар’єру, то в ході свого життя та діяльності вона
користуватиметься такими цінностями, як пунктуальність, точність, планомірність тощо. Інші цінності є
провідними у людини, яка прагне стабільності у соціумі: в такої людини переважатимуть цінності добра,
злагоди, справедливості та ін. Отже, залежно від ситуації та мотиву людина у своїй діяльності керується
відповідною сукупністю цінностей. Але це не означає, що людина постійно використовує якийсь один
підвид системи цінностей – мова йде про те, що ці цінності займають чи то вершину, чи то провідне
місце у всій вертикалі системи цінностей, тобто відбувається ієрархізація цінностей. І в межах цієї
ієрархізації цінності взаємодіють і взаємозумовлюють одна одну.
Щодо ієрархізації цінностей, то польський дослідник Р. Інгарден у своїй статті "Чого не знаємо про
цінності" ототожнює її з рівнями. В основу такої ідентифікації покладена матерія – тобто її "якість",
зазначає К. Шевчук [52: 56-65]. У цьому випадку можна погодитися з думкою дослідниці, адже саме
матерія є провідним моментом, що окреслює інші першоелементи цінностей.
Зважаючи на присутній в нашому суспільстві плюралізм та утворену розгалужену систему цінностей,
людина у ціннісному відношенні перебуває в невизначеному для себе стані, іншими словами – перебуває
в хаосі ціннісних орієнтацій. Прикладом цього є реальність нашої постсоціалістичної держави, коли
частина у суспільстві керується у своєму житті цінностями, що були сформовані колишньою радянською
добою. Ці цінності властиві державі, але в силу чітко сформованої ідеології носили особистісний
характер. Інша частина, сприйнявши хвилю свобод, що були проголошені після утворення української
незалежності, не змогла їх перетворити на особистісні і від усієї демократичної системи цінностей,
поєднавши їх з цінностями радянської доби, утворила свої, що мають негативне забарвлення і не
відповідають суспільним вимогам, а лише зацікавленим особам. До таких цінностей належать
хабарництво, гроші, вигідне знайомство, влада тощо.
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Виникає ситуація, що особи, які дотримуються цих цінностей і в їхній системі вони є домінуючими,
легко знаходять своє місце у соціальній структурі суспільства, а особи, яким вони властиві, але не є
провідними, не можуть себе реалізувати. У зв’язку з цим з’являються різні за своїм змістом культурносоціальні утворення, які не завжди відповідають потребам суспільства. Таке становище пояснюється тим,
що при зміні умов життя, підвищенні соціального задоволення суб’єкта можуть відбуватися досить
істотні зміни в ціннісних орієнтаціях у плані прогресивно-творчої спрямованості. Навпаки, падіння
життєвого рівня, розмивання або втрата соціального статусу, що викликає зростання незадоволення
різними сферами життя, формує споживацькі орієнтації.
У цьому контексті, хотілося б звернутися до праці "Книжечка про людину" Р. Ігардена, в якій
дослідник зазначає, що "реалізація цінностей є головним свідченням людськості ... Людина відчуває
необхідність посідання та пізнання цінностей, а також їх реалізації... Без безпосереднього та інтуїтивного
спілкування з цінностями, без радості, яку дає їй це спілкування, людина глибоко нещаслива" [52: 56-65].
У сучасному соціальному бутті українського суспільства значимість тих цінностей, як бути
потрібним людям, приносити користь суспільству, займатися активною політичною діяльністю, що
раніше високо оцінювалося, а також цінності, які складають, передусім, все цілі людського життя
(реалізація творчого потенціалу, цікава робота), дещо втратили своє значення та набули другорядного
характеру тощо.
Отже, щоб цього не відбувалося, держава повинна взяти на себе обов’язок і сприяти формуванню
ціннісної системи, до складу якої входили б національні, загальнолюдські, художні та інші цінності. До
національних цінностей суспільства, на думку І. Лебедєвої, належать: українська національна ідея,
українська мова, національна самосвідомість, національна гідність, національний характер, історична
пам’ять, патріотизм, Конституція України, державні та національні символи, Державний Гімн,
національна культура (традиції, звичаї, обряди, фольклор, мистецтво, етикет, побут, особистіснонаціональні символи, релігія, здоров’я громадян української нації тощо) [50: 60].
Крім цього, вона зазначає, що такі національні цінності, як національна ідея, почуття національної
гідності, історична пам’ять, рідна культура, мова, традиції тощо носять двоїстий характер: вони сприяють
функціонуванню національних цінностей і водночас становлять зміст самих національних цінностей.
Прищеплення цих цінностей можливе лише через чіткий виховний процес, у ході якого особистість
буде знайомитися із загальнолюдськими цінностями, до яких О. Вишневський відносить такі поняття:
Віра, Надія, Любов, Сумління, Правда, Доброта, Чесність, Справедливість, Щирість, Гідність,
Милосердя, Прощення, Досконалість, Краса, Свобода, Нетерпимість до зла, Великодушність, Оберігання
життя, Мудрість, Благородство [53: 101]. Продовжуючи тему загальнолюдських цінностей, відомий
український філософ І. Надольний, називає їх ще базовими. Дослідник зазначає, що підсумковою
цінністю є благо як єдність істини, добра і міри. Благо виступало вищим життєвим орієнтиром людини,
узагальнювало в собі і вищу мету її існування, і спосіб життя. Усвідомлення себе частиною універсуму,
свого неповторного буття в ньому виражалось у цінностях сенсу і свободи. Пафос перетворення світу
орієнтував людину на користь, а подолання перешкод – на цінність добра. Пізнання об’єктивного і
суб’єктивного світу інших людей формували цінності істини і правди. Пізнання і перетворення світу
обумовлювали ставлення до світу на основі творчості. Цілісний погляд на світ обумовлював, підносив
людський дух до мудрості, а зв’язок з універсумом формував цінності краси і віри [49].
Зважаючи на суцільну політизацію суспільства, можна виокремити як складову системи цінностей і
політичні цінності, які можна ще поділити на етичні (благородство, справедливість, чесність та ін.),
естетичні (краса, досконалість), екзистенціальні, тобто пов’язані з існуванням людини, пошуками смислу
життя (життя, свобода), хоча саме свободу можна віднести і до політичних цінностей, тощо. Цей
внутрішній поділ не має суттєвого значення для розгляду даного питання, але ми зазначаємо його для
того, щоб показати, що весь спектр загальнолюдських цінностей є дуже широким і охоплює цінність
життя людини, її моральне становлення, нескінченні пошуки сенсу існування та створення рукотворних
нетлінних і вічних шедеврів.
Отже, усі перераховані вище цінності утворюють ціннісну систему суспільства, яка є чітко
ієрархізованою і залежить від потреб та інтересів суспільства. Останні формують ціннісну систему
особистості і суспільства загалом.
Нагадаємо, що всесвітньо відомий американський психолог-гуманіст А. Маслоу в минулому столітті,
розглядаючи проблеми цінностей, запропонував таку ієрархію ціннісних потреб:

фізіологічні потреби;

потреба в безпеці;

потреби в любові та прихильності;

потреби у визнанні та оціненості;

потреба в самоактуалізації – реалізації потенційних можливостей, здібностей і талантів людини.
Кожна з потреб має бути більш-менш адекватно задоволена (і це завжди суто суб’єктивно), щоб
не заважати просуванню на більш високий рівень [55: 77-105].
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Ця ієрархія потреб звернула увагу суспільства на певну модель для розстановки пріоритетів у
прагненні забезпечити сприяння розвитку громадян: гарантувати їм необхідне харчування та одяг, певні
умови проживання, безпеку, достойну роботу тощо. Особистості, які самоактуалізуються (за А. Маслоу),
максимально повно втілюють людську сутність.
Формування ціннісної системи на сучасному етапі розвитку українського суспільства ускладнюється
згадуваним нами лімітрофним становищем держави. Адже у державах лімітрофного типу відбувається
діалог цінностей різних культур. У ході такого діалогу народжується і формується нова ціннісна система,
яка стає основою різних, неформальних типів культур, що ми сьогодні і спостерігаємо в середині нашого
суспільства. Цю ситуацію можна пояснити тим, що суспільство у своєму деструктивному стані витісняє
молодь з різних сфер соціального реформування, позбавляючи її активної участі у суспільному процесі.
Крім цього, складність системи цінностей зумовлюється тим, що особливе місце серед факторів, що
впливають на цей процес, належить засобам масової інформації, про свідчать результати наукових
досліджень З цього приводу В. Молодиченко зазначає, що багаторазові емпіричні дослідження,
проведені в Україні та за її межами, відзначають десять найбільш поширених джерел інформації, серед
яких матеріали преси зайняли перші та другі місця [55: 246-254]. Причина такої популярності зрозуміла,
адже засоби масової інформації спрацьовують оперативніше й поширюють виключно ту інформацію, яка
потрібна суспільству.
Висновок. Зважаючи на вищевикладене, варто зауважити, що на формування ціннісної системи
суспільства впливає не лише суспільно-історичний етап, а також і лімітрофне становище держави. Саме
воно породжує біполярність українського суспільства у політичному розвитку й призводить до
суспільної кризи, що негативно відбивається на особистості, яка не може себе реалізувати і не бачить
сенсу своєї діяльності у нестабільній державі.
Подальші напрями дослідження можуть бути пов’язанні із шляхами подолання негативних цінностей
у лімітрофних суспільствах, а також із розробкою системи цінностей в українському суспільстві.
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Матеріал надійшов до редакції 08.11. 2011 р.
Полищук А. С. Система ценностей в лимитрофном обществе.
Рассмотрено понятие "лимитрофность" и особенности лимитрофных обществ. Доказано, что
украинское общество в силу своего общественно-политического и географического положения есть
лимитрофным. Проанализированы проблемы ценностей и формирование системы ценностей в
лимитрофном обществе. Выявлено, что на формирование ценностной системы общества влияет не
только общественно-исторический этап, а также лимитрофное состояние государства. Именно оно
рождает биполярность украинского общества в политическом развитии и приводит к общественному
кризису, который негативно влияет на личность, которая не может себя реализовать и не видит
смысла своей деятельности в нестабильном государстве.
Polishchuk O. S. System of Values in the Limitrophus Society.
The notions "limitrophe" and the peculiarities of the limitrophus societies are considered. It is proved that the
Ukrainian society due to its social-political development and geographical position is limitrophus. The problems
of values and the formation of values system in the limitrophus society are analyzed. It is discovered that not
only the social-historical stage but also the limitrophus country's status influence on the formation of values
system. Namely it produces the bipolarity of the Ukrainian society in the political development and results in the
social crisis which influences negatively upon a personality who can not realize herself and does not see the
sense of her activity in the non-stable society.
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ВПЛИВ НАУКОВИХ СУПЕРТЕХНОЛОГІЙ НА МОРАЛЬ І ДУХОВНІ ЦІННОСТІ КУЛЬТУРИ
У статі розглянуто зв'язок аксіологічної кризи науки з кризою моральних цінностей культури. Криза
науки розуміється не як методологічна чи гносеологічна, а саме як криза смислу і цінностей.
Проаналізовано подвійний характер впливу наукового прогресу на духовні цінності культури. Виявлено,
що поява сучасних наукових супертехнологій призводить до зміни ролі науки у виробничому процесі,
становлення науки як наукового виробництва. Визначено, що інформаційна революція відкриває широкі
можливості для впливу на масову свідомість на величезних відстанях.
Стрімкий розвиток сучасних наукових супертехнологій стає сьогодні не лише складовою частиною
культури, але й смисловим центром постіндустріальної цивілізації. Актуальність теми дослідження ми
вбачаємо, передусім, в необхідності прояснення подвійної аксіологічної сутності наукового прогресу,
який розвивається настільки стрімко, що фактично змінює не лише природне середовище, але й
соціальну реальність, а також саму людину як психобіологічну істоту, індивідуальні духовні, моральні і
ціннісні характеристиками, які їй притаманні.
Крім того, наприкінці XX – початку XXI століття, завдяки стрімкому розвитку Інфо-тех
сформувалися умови для якісно нового етапу у розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури
та інформаційного соціокультурного середовища загалом. Зміни, що відбуваються в світі, безпосередньо
впливають на такі основи існування людини, суспільства і культури, як духовність, мораль, моральна
саморегуляція. Реальність така, що в супертехнологічному суспільстві головний акцент з саморегуляції
людини зміщується в бік регуляції її поведінки, психіки, моралі і навіть біогенетичної природи засобами
сучасних супертехнологій – Генно-тех, Біо-тех, Мед-тех, Інфо-тех.
Розвиток Інфо-тех спричиняє трансформацію інформаційних відносин суспільства, які, в свою чергу,
впливаючи на індивідуальну і масову свідомість, породжують історично нову форму суспільної
свідомості, що безпосередньо залежить від впливу на неї інформаційних потоків. Використання тієї чи
іншої інформації формує нову систему мотивів діяльності і є базою для становлення в суспільстві нових
соціальних груп. Сьогодні інформаційні технології, можливості інформаційного впливу настільки великі,
що безсистемні спроби задіяти в сфері міждержавних інтересів масову свідомість, які практикувалися
раніше, перетворилися у чітко працюючу індустрію. М. Маклюен першим сказав про те, що засоби
масової комунікації стають новими "природними ресурсами", які збільшують багатства суспільства [1].
Таким чином, вплив Інфо-тех, направлених потоків інформації на людину і суспільство, стає
надзвичайно важливим. Тому в роботі використовуються ідеї та концепції соціо-раціональної регуляції
людини за допомогою управління інформаційними потоками. Про це зазначають такі фахівці з теорії
інформаційного суспільства, як Ю. Ф. Абрамов, М. Альєтт, Д. Белл, Н. П. Ващекін, Э. Гідденс,
В. Л. Іноземцев, М. Кастельс, В. О. Ковалевський, Г. Г. Почепцов, А. Тоффлер, А. Турен, Ф. Уебстер,
Ю. Хабермас та ін.
Ученими все частіше порушуються питання, що пов'язані з перспективами і ризиками розвитку
сучасної науки. Проблемам ризиків, пов'язаних з бурхливим розвитком науки, присвячена значна
кількість робіт. Серед них особливо відзначимо праці Дж. Гєлбрейта, В. Канке, С. Кара-Мурзи,
В. Кизими, Н. Кисельова, Н. Кочубей, В. Лук’янця, Ф. Франка, Ю. Хабермаса В. Цикіна, Б. Юдіна, які
стали методологічним і теоретичним підґрунтям наших подальших розміркувань. Цікаві також погляди
постмодерністів Ж. Бодрійара, Ж.-Ф. Ліотара, М. Фуко на трансформації традиційних цінностей і
суспільної моралі, перетворення людини у об’єкт раціональної регуляції.
Метою статті є аналіз можливих соціокультурних наслідків застосування сучасних супертехнологій
у ситуації гострої аксіологічної і моральної кризи як науки, так і культури, коли зростання можливостей
науки випереджає зріст духовності і ціннісної самосвідомості людини і суспільства. Завданням роботи є
вивчення можливостей і наслідків впливу сучасних Інфо-тех як найпотужнішого засобу соціораціональної регуляції на свідомість і психіку людини і суспільства, а також на зміну характеристик
сучасної інформаційної та комунікативної реальності; визначення соціокультурних та антропологічних
ризиків застосування інших сучасних супертехнологій.
Необхідним є також пояснення причин подвійності аксіологічної оцінки фахівцями сучасного етапу
розвитку науки. Для вирішення цього завдання нам знадобиться, передусім, виявити ті підстави, за
якими, з одного боку, можна констатувати стрімкий прогрес науки, а, з іншого боку, її повну
аксіологічну, а значить і смислову дезорієнтацію, яка, на наш погляд, нерозривно пов'язана з моральною,
духовною та ціннісною дезорієнтацією сучасної культури взагалі.
© Семиколенов В. М., 2012
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Методи дослідження включають феноменологічний, системно-функціональний, інтервальний підходи,
а також морально-етичну рефлексію наслідків застосування сучасних супертехнологій, аналіз ціннісного
змісту інформаційних потоків, що створюють сучасну інформаційну реальність. Методологічно доцільним
для даного дослідження є також використання аксіологічного підходу. В даному випадку застосування
аксіологічного підходу – це один із способів виявлення напрямку, в якому рухається не тільки наука, але й
культура, за допомогою аналізу її домінуючих цінностей. Така гносеологічна процедура виглядає, на наш
погляд, повністю коректною, оскільки цінності безпосередньо пов'язані з моральними смислами культури,
які визначають як потреби її суб'єктів, так і напрями розвитку.
Однією із реалій сучасного світу є той факт, що наука настільки суттєво впливає на самосвідомість
культури, що однією з її функцій стає впровадження в культуру нових цінностей, цілей, смислів.
Сьогодні слово науки має такий авторитет в культурі. Однак виникає низка питань. Що реально несе
сьогодні наука людині і людству? Як вона впливає на культуру? Як змінилися мораль і цінності культури
під впливом сучасних суперхтехнологій?
Можливості сучасної науки дуже вражають. В. Цикін звертає увагу на те, що "вибуховий розвиток
індустрії наукомістких технологій здатний кардинально змінити практику перетворення не тільки
фенотипу людини, але і його генотипу" [2: 30]. У той же час, варто пам'ятати, що наука виступає не
тільки засобом пошуку істини, а й потужним засобом реалізації потреб людини і суспільства. Однак
існує нерозривний зв'язок потреб з мораллю, цінностями, картиною світу і поняттям істини.
Р. Гвардіні, вказуючи на небезпеку прагнення різних форм культури розвиватися виключно за своїми
іманентними законами, писав про воцаріння хаосу в роз'єднаному, позбавленому цілісності світі: "Наука
більше не повинна піклуватися про цінності, її справа – досліджувати, незалежно від того, що з цього
вийде; мистецтво існує тільки для самого себе, і його дія на людину його не стосується; споруди техніки
– це твори надлюдини і мають самостійне право на існування; політика здійснює владу держави, і їй
немає ніякої справи ані до гідності, ані до щастя людини. І так – у всьому" [3: 123].
Протистояння гуманізму і науки нерідко спостерігається як розрив між культурою і цивілізацією,
коли певна частина культури – техніка, природознавство, економіка, все, що дає так зване "технологічне"
знання – переживає стрімкий зліт і починає як би самостійне життя, поза контролем з боку людини і у
відриві від гуманітарних цілей і цінностей. Розвиток сучасної цивілізації породжує невідповідність між
тими можливостями, що дає наука, і здатністю людини справлятися з ними. У цій диспропорції
Х. Ортега-і-Гассет вбачає основну трагедію нашої епохи: "На відміну від попередніх цивілізацій, що
гинуть, насамперед, від недосконалості принципів організації, нерозвиненості техніки і т. п., європейська
цивілізація хитається по зворотній причини, ... в наші дні сама людина не витримує. Вона не в змозі йти в
ногу зі своєю власною цивілізацією" [4: 151]. Чим більше зростає цивілізаційна сила науки, тим глибше
стає розрив між наукою, мораллю і світом людських цінностей. Такий стан науки і культури Х. Ортега-іГассет розглядав як парадокс цивілізації світу з одночасною варваризацією його мешканців.
За умов стрімкого технологічного і методологічного розвитку науки, які можна назвати стрімким
прогресом, наука, тим не менш, перебуває в глибокій аксіологічній кризі, кризі сенсу. Стає все менше і
менше зрозумілим – в чому благо, а в чому зло використання сучасних наукових супертехнологій для
людини.
У суперіндустріальному суспільстві, в умовах стрімкого розвитку Інфо-тех, стає складно говорити про
свідомий вибір поглядів, моралі та цінностей. Крім того, варто враховувати специфіку людської свідомості,
на яку вказував ще Е. Фромм. Він стверджував, що поряд з усвідомленими цінностями існують цінності
несвідомі. "Несвідомі цінності, – пише він, – що слугують безпосередніми мотивами людської поведінки, –
це цінності, породжені соціальною системою бюрократизованого індустріального суспільства, тобто –
власність, споживання, суспільне становище, розваги, сильні відчуття і т. п." [5: 285]. Однак варто
зазначити, що людина, яка несвідомо сприймає перераховані Е. Фроммом цінності, породжені соціальною
системою, має для їх засвоєння основу у власній психосоматичній природі, тілесності.
Розвиток нових наукових технологій, як вважає вітчизняний дослідник Л. М. Газнюк, передбачає,
насамперед, поліпшення перспективи життя тіла, підвищення безпеки і комфортності його існування [6:
154]. А. Хорхе, у свою чергу, зазначає, що "потреба в комфорті має психологічну природу чи, краще
сказати, психосоматичну, тобто і фізичну, і психологічну" [7: 23]. Таким чином, коли суспільство
споживання, або інформаційне суспільство, продукує перераховані Е. Фроммом цінності, то вони легко,
без зусиль і будь-якої рефлексії засвоюються і приймаються як благо, оскільки в значній мірі
відповідають людській природі і психосоматиці. Але людська природа не є досконалою, а тому несвідомі
цінності можуть як існувати, так і легко вводитися в підсвідомість за допомогою інформаційних
технологій. Однак це будуть цінності нижчого порядку, що враховують потреби психосоматичної
природи людини і, більше того, гіпертрофують цю природу. Їх сприйняття і дотримання не вимагає від
людини серйозної роботи над собою, духовних і моральних зусиль. Реалізація ж вищих цінностей
потребує подолання нижчих, наявності у людини і суспільства духовної, моральної мети і свідомих
моральних зусиль. Тому вищі цінності не можуть сприйматися несвідомо.
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Таким чином, одну з серйозних небезпек інформаційного маніпулювання психікою і свідомістю
людини ми вбачаємо в тому, що, завдяки рівню розвитку сучасних Інфо-тех, з'явилася реальна
можливість непомітного введення в підсвідомість людини цінностей нижчого порядку. Для прищеплення
ж вищих духовних цінностей Інфо-тех може лише надати можливість (через ЗМІ, телебачення, мережу
Інтернет), але для того, щоб їх засвоїти, від людини потрібні власне бажання і величезні моральні
зусилля, однак прикладати їх чи ні – справа вільного вибору людини, а не рівня розвитку Інфо-тех.
Однак треба враховувати, що живучи в нелінійному світі, людина далеко не завжди здатна
передбачати наслідки своїх дій. Те ж стосується використання соціо-раціональної регуляції людини, яка
здійснюється сьогодні за допомогою Інфо-тех. Тут доречно згадати слова вітчизняного вченого
В. С. Лук'янця: "У контексті нової філософії науки теза про те, що в причинно-наслідкових зв'язках
навколишнього світу може виникати "динамічний хаос" означає, що майбутнє цього світу однозначно не
визначається минулим. Тому горизонт наукового прогнозу будь-яких його причинно-наслідкових
процесів завжди кінцевий" [8: 146].
Людині завжди було притаманне прагнення стати володарем природи, вийти за власні межі, досягти
тілесної і духовної досконалості, а також досконалості у суспільному устрої (звідси й поява соціальних
утопій, і прагнення до революційних перетворень суспільства). Сьогодні, завдяки розвитку
супертехнологій, людство нібито наблизилося до своєї мрії. Але виникло, щонайменше, два серйозних
питання – як втручання людини у хід природних процесів відіб’ється на навколишньому середовищі і з
якою ціллю можуть бути використані ті чи інші наукові відкриття. Звідси випливає ціла низка питань
вже не суто технологічного характеру (чи можливо втілення у практику того чи іншого відкриття), а
морального – чи може людина дозволити собі використовувати отримані знання і до яких наслідків це
може призвести у майбутньому.
Якщо звернутися до сучасних біотехнологій, то є всі підстави говорити, що скоро може настати ера
підкорення людиною самої себе, оскільки сьогодні відкриваються нові технології для того, щоб людина
могла зробити саму себе об’єктом і предметом цілеспрямованого перетворення. Супертехнології, що
з’явилися у біології, роблять можливим той тип керування фізичною і психічною природою людини,
який до сьогодні застосовувався тільки до природничих об’єктів. Наприклад, в результаті розробки
нових напрямків генної інженерії (напрацювання якої, як і саме поняття, досі могло торкатися тільки
рослин і тварин, але не людини) – преімплантаційній діагностиці та в дослідженнях ембріональних
стовбурових клітин, – фактично відкривається шлях до маніпуляцій, пов’язаних з корегуванням фізичних
і психічних властивостей людини ще до її народження [9: 56].
У зв’язку з цим постають наступні питання: Чи є таке ставлення до людини припустимим з етичної
точки зору? Які непередбачені медичні наслідки впровадження цих технологій можуть виявитися в
процесі їх фактичного застосування і що робити з "отриманою" людиною, яка не відповідає всім
очікуванням тих, хто "замовляв" її фізичні і психічні якості? Які кола суспільства і з якою метою можуть
скористатися такою технологічною можливістю "виробництва" бажаної людини і чи можна буде їм
протистояти, якщо виявляться жахливі медичні і моральні наслідки таких експериментів? Однією із
найскладніших проблем у відповідях на ці питання є, на наш погляд, наступне – ці відповіді необхідно
дати набагато раніше, ніж впровадження відповідних технологій стане реальністю соціальної практики, а
його аксіологічне виправдання буде засвоєно суб’єктами культури як моральна норма.
У даному випадку недостатньо суто наукових обґрунтувань користі чи шкоди впровадження
напрацювань біологічних супертехнологій. Не можна також цілком покладатися і на ставлення
суспільства до цього питання, оскільки суспільство у своїй більшості не володіє реальним знанням про
досконалість чи недосконалість таких технологій, а також не завжди спроможне оцінити реальні
антропологічні, психологічні, соціокультурні ризики, що пов’язані з реалізацією можливостей сучасної
науки у практиці. Тому, на наш погляд, потрібна саме філософська рефлексія цієї проблеми.
Головні ризики практики застосування біологічних супертехнологій ми пов’язуємо з двома факторами:
по-перше, з небезпекою їх застосування і їх недосконалістю; по-друге, з морально-етичною стороною
питання ставлення до людини як до предмета цілеспрямованих маніпуляцій, раціональної регуляції її
соціальної і індивідуальної поведінки. Але таке ставлення, фактично, стало нормою вже давно.
Не можна сказати, що в історії людства ніколи не використовувалися засоби регуляції
індивідуальною і масовою свідомістю (а, отже, і поведінкою) людей. Однак ті можливості, які
застосовувалися раніше (ідеологія, культурні, національні, релігійні, моральні цінності тощо), залишали
людині шанс для вільного світоглядного й морального вибору. Що стосується сучасного стану справи, то
об’єднання в єдиний вплив ідеологічного, психосоматичного, економічного, політичного та
інформаційного регулювання, а головне – легалізація самої ідеї регулювання, – створює абсолютно
новий світ. Сьогодні до цього додаються ще й біологічні й гуманітарні супертехнології, що знову
повертає нас до питання про відповідальність ученого за результати своїх досліджень перед людством.
Проблема культурної цінності науки є сьогодні частиною проблеми вибору нової парадигми сучасної
культури. Однак коли говорять про культуру, зазвичай мають на увазі не духовні цінності або правову
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культуру, що складають її фундамент, а насамперед, тип життєдіяльності й світосприйняття, заснований
на науковому пізнанні і технічному прогресі, що ним продукується.
Сучасна криза смислу як науки, так і культури значно відрізняється від кризи початку століття як за
своїм масштабом, так і за своїм характером. В орбіту кризи кінця століття виявилися втягнутими всі
сфери людської життєдіяльності – від виробництва матеріальних благ до творіння культурних цінностей.
Навіть якщо вбачати основну проблему в загостренні екологічної ситуації, то її аналіз неодмінно виведе
нас до всіх інших сфер діяльності, пізнання і культури: очевидна причетність до цього техніки, через неї
і науки, за якою, у свою чергу, стоїть політика, економіка і, звичайно, мораль, ідеологія, цінності.
Суть кризи культури, що мала місце у XX столітті, Х. Ортега-і-Гассет визначив як феномен "життєвої
дезорієнтації", коли людина не знає, чим жити, в той час, як звичні життєві орієнтири, що здавалися
непорушними, втратили свою очевидність і переконливість. Це період зміни традиційної системи
цінностей. Але що пропонується натомість? У такі часи всі людські цінності, від побутових до буттєвих,
або метафізичних, виявляють своє справжнє значення. У переломні епохи кожен наш вибір стосується не
тільки даного моменту, але визначає напрямок майбутнього розвитку як науки, так і культури.
Прагнення людини керувати спостерігається не тільки щодо інших людей, а й щодо суспільних і
природних процесів. Сучасна фундаментальна наука створює грандіозні мегапроекти – Гено-тех, Біо-тех,
Нано-тех, Нано-мед, Інфо-тех, Штучний суперінтелект та ін. Але тут не можна не згадати про те, що
людському буттю на планеті загрожує не сама по собі фундаментальна наука й породжувана нею
індустрія супертехнологій, а жага їхніх творців тотальної влади над глобальною еволюцією фізичного,
хімічного, біологічного й соціального космосів [10: 74]. До цього ж хотілося б додати, що "людське,
занадто людське" в еру супертехнологій перетворюється на головний чинник еволюційних змін
антропокосмосу. Саме тому ми вважаємо за доцільне включення аналізу моральних і ціннісних компонентів в
структуру досліджень супертехнологій на сучасному етапі розвитку науки.
Висновок. Поява сучасних наукових супертехнологій призводить до докорінної зміни ролі науки у
виробничому процесі, становлення науки як наукового виробництва. Завдяки розвитку сучасних Інфо-тех,
суспільство давно відхилилося від природної гармонії не тільки в технократичному, екологічному сенсі,
способі життя, у своїх моральних основах, а й прийшло до ненормальної, штучної ситуації перебування
людини у спрямованому інформаційному потоці. Таким чином, усвідомлюючи всі переваги розвитку Інфотех, не можна не враховувати, що вони несуть з собою не тільки нові рішення і можливості, але й нові
проблеми та ризики. Крім того, інформаційна революція відкриває широкі можливості для впливу на
масову свідомість навіть на величезних відстанях. Цей вплив посилюється процесами глобалізації.
Сьогодні ми спостерігаємо спроби соціо-раціональної регуляції не лише свідомості людини за
допомогою Інфо-тех та інших гуманітарних технологій, а регуляції самої біологічної природи людини,
спроб планування "бажаної істоти" з певним набором фенотипічних і психічних характеристик за
допомогою Біо-, Гено- і Мед-технологій. Саме тому дослідження перспектив і ризиків впливу сучасних
супертехнологій на духовні і, передусім, моральні цінності потребує серйозної філософської рефлексії,
оскільки сама наука неспроможна врахувати всіх наслідків своєї діяльності для подальшого розвитку цих
сфер життєдіяльності суспільства і людини.
Подальші дослідження ми плануємо вести у напрямку вивчення трансформації моральних цінностей
надіндустріального суспільства, оскільки саме вони відіграють головну роль у соціальному замовленні
на нові наукові дослідження.
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Семиколенов В. Н. Влияние научных супертехнологий на мораль и духовные ценности культуры.
В статье рассмотрена связь аксиологического кризиса науки с кризисом моральных ценностей
культуры. Кризис науки понимается не как методологический или гносеологический, а именно как кризис
смысла и ценностей. Проанализирован двойственный характер влияния научного прогресса на духовные
ценности культуры. Выявлено, что появление научных супертехнологий приводит к изменению роли
науки в производственном процессе, становлению науки как научного производства. Обосновано, что
информационная революция открывает широкие возможности для влияния на массовое сознание на
дальних расстояниях.
Semikolenov V. N. The Influence of the Scientific Super Technologies on the Moral and
Spiritual Cultural Values.
The article considers the interrelation of the axiological crisis with the crisis of the moral cultural values. The
scientific crisis is considered as methodological and gnoseological, namely the crisis of sense and values. The
double influence character of the scientific progress on the spiritual cultural values is analyzed. It is discovered
that the appearance of the scientific super technologies causes the change of the science role in the production
process, the establishment of science as the scientific production. It is considered that the informational
revolution opens great possibilities for the influence on the mass consciousness at far distances.
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м. Рівне)
ДУАЛІСТИЧНА СУТНІСТЬ ПРОПОВІДНИЦЬКОГО СЛОВА
У статті розкрито дуалістичне розуміння проповідницького слова, що виявляється у поєднанні
внутрішньої та зовнішньої основ проповіді. Звернено увагу на символічне наповнення змісту
виголошеного тексту, специфіку його розуміння та інтерпретацій. Проаналізовано проповідь як
комунікативне явище, для якого характерним є інваріантний вияв, що викликається потребами адептів
(зумовлюється суб’єктивними чинниками). Визначено, що реалізуючись у конкретних соціальноісторичних умовах, проповідницьке слово постає як культурне надбання суб’єкта, який наповнює його
власним змістом та розумінням.
Людське існування неможливе без мови, мовлення, слова, адже специфічним атрибутом суспільства є
спілкування. Одержана і перероблена людиною інформація не буває безадресною, вона завжди
розрахована на слухача та надсилається йому, хоча може бути і не затребувана або не одержана вчасно.
Проповідницьке слово є носієм інформації, яка відображає поєднання трансцендентного з реаліями
життя адептів. У будь-якому випадку, виголошене слово розраховане на те, щоб адепт сприйняв той
текст, який наділяється символізмом, та у якому ще й відображається інформація, що опосередковано
стосується суспільних норм.
Актуальність дослідження дуалістичної сутності проповідницького слова у нинішній ситуації
зумовлена суперечливими дефініціями цього феномену у контексті аспектів комунікації. Погляд на мовні
семи, що використовує проповідник, з різних точок зору, дає можливість визначити призначення
різноманітних контекстуалізацій у явищі та встановлення ролі, яка їм належить. Наукова новизна
полягає у комплексному підході щодо вивчення феномену проповідницького слово, з’ясування його
сутності, механізмів, за допомогою яких встановлюється зв’язок між наповненим символікою текстом,
який сприймає адепт, та реаліями сучасного світу. Розкриття сутностей, виголошеного проповідником
слова, є метою нашого дослідження.
Перш ніж безпосередньо перейти до з’ясування сутності виникнення проповідницького слова, варто
звернутись до досліджень, що стосуються особливості слова (написаного чи виголошеного усно). Так,
Філон Александрійський вирізнив наявність божественної сутності, яка реалізується як єдине і абсолютне
трансцендентне буття, що є вічним, досконалим, необхідним, необмеженим у часі і просторі [1: 22].
Виключним вважається пізнання буття Бога, його безпосередньої суті. Філософ трактує його як своєрідне
випромінювання, що виступає проявом активності та реалізується за допомогою Логосу – Слова. У такому
випадку, саме слово виступає як прояв вищої сутності, тому проповідницьке слово розглядаємо як
своєрідне явище, що допомагає адепту пізнати сутність абсолюту. Філон Александрійський у вченні про
Логос пояснював три сутності: "внутрішнє слово", "зовнішнє слово", "насіннє слово". У першому вияві, як
зазначає В. Конзьолка [1: 24], слово виступає як віддзеркалення думок та ідей, що є моделями творіння
всього існуючого. У другому розумінні слово трактується Філоном як явище, що наділене божественною
силою, що реалізована та виявляється як своєрідна енергія, за допомогою якої твориться усе. У такому
випадку, можна говорити про нього як про "другого Бога", але відразу зазначимо, що все залежить від його
сприйняття. Третій прояв відбувається у розумінні Логосу як світового розуму, що концентрує у собі
мудрість [1: 24]. У проповіді реалізується внутрішня сутність слова (ідеї, думки), яка виявляється у
зовнішній формі, наповнюється надчуттєвими якостями.
Піддаючи проповідницьке слово аналізу, варто окреслити (спираючись на вчення Філона
Александрійського) взаємозв’язок між внутрішньою сутністю слова та його зовнішнім виявом. Для
більш детального аналізу сутності виголошеного слова, на нашу думку, варто звернути увагу на
трикутник співвідношень та інтерпретувати знання з метою з’ясування сутності досліджуваного явища.
У деякому сенсі проповідницьке слово ми можемо розглядати як Розум, що концентрує у собі внутрішню
силу, тому його можна сприймати як першопричину. Тісно співвідносяться поняття розуміння
виголошеного слова із джерелом істини, оскільки саме зі слова людина черпає мудрість. Проповідь
постає як джерело етичних, християнських істин, які отримує віруючий, підтвердженням цього є:
"Особливе випробування чекає на тих, кому була дана влада над іншими людьми. Одним iз обов’язкiв
будь-якого начальника є дотримання мiж людьми правди. Це означає, що заслуги добрих людей треба
винагороджувати i цiнувати, а безчинства карати й викорiнювати, щоб чеснi люди були у безпецi, а злодiї
та грабiжники не вихвалялися на землi своєю безкарнiстю. З суддiв i можновладцiв Господь спитає, чи не
промiняли вони правду на якийсь прибуток, чи не догоджали вони сильним i багатим i чи не залишали
вони без захисту принижених i знедолених", як зазначив Патріарх Філарет у своїй проповіді "Ніхто
немає закопувати у землю таланти – великі чи малі" [2].
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Присутність у проповіді наведених цитат із Священних писань відображає трансцендентну
специфічність, пояснення чого ми можемо віднайти у працях П. Флоренського [3], С. Булгаковa [4],
О. Лосєва [5], С. Франка [6] та ін. Так, С. Франк вважав, що кожен елемент буття (зокрема, онтологія
слова) – це "вікно", через яке видно світло Абсолюту: "Буття або реальність є моментом більш глибоким
і первісним, ніж поняття мислення або свідомості. Будь-яке "що" – будь-то дух, мислення, свідомість або
воля, або сила, або матерія, або будь-що інше – саме тільки мислене – як зміст певного "дещо", яке не є
визначене [6: 479]. На думку П. Флоренського, слово є сама річ, тому воно завжди є ім’я, яке обґрунтовує
єдину сутність людини і Бога, через ім’я Боже людина немов би торкається до надприродного. А от,
П. Гуревич зазначає, що слово є організмом, з тонкою структурою і складною будовою, що має
властивості, за допомогою яких проповідник здатен вплинути на світогляд реципієнта [7: 194]. У слові
можна визначити первинну сутність, у якій реалізується смисл та відображається сама реальність, тобто,
як вважає С. Франк [6] – трансцендентне, що усвідомлюється людиною у своїй непізнаності. Отже, слово
за своєю сутністю народжується в слові Божому і є його відображенням, хоча й недосконалим. А от,
С. Булгаков [4: 214] уявляє існування слова відразу в двох світах і вважає, що ніхто не здатен осмислити
його загалом. Під час виникнення слова в центрі космічного буття із самого буття вивільнюється його
ідея. Через людину реалізується слово, яке наповнене символами (тобто ідеями).
Символічне навантаження текстів проповіді сприяє виникненню специфічної взаємодії автора тексту і
реципієнта, особливості екзегетики та герменевтики. Така взаємодія реалізується через красномовну
майстерність представника церкви, зокрема, православної, а проповідь у цьому контексті є потужним
засобом духовного впливу на людину та передачі трансцендентної сутності виголошеного слова. Духовні
перетворення й оновлення цивілізації долають відхід людини від Бога шляхом поновлення
трансцендентних підвалин людського існування. Використовуючи вище зазначені думки, можемо
пояснити використання проповідником у виголошеному слові значної кількості запитань та відповідей,
що спонукає до діалогічного розуміння усіх реалій та присутності у них духовної (трансцендентної)
константи. Одним із виявів трансцендентації є використання у проповідях біблійної символіки, яка
впливає на свідомість віруючих та функціонує упродовж багатьох віків, постаючи невіддільним
компонентом духовно-практичного життя українського народу.
Реалізатором ідеалістичної сутності буття етносу є мова. І. Огієнко у своїх працях обстоював думку,
що церква – це душа народу, тому "церква без рідної мови – це церква мертва, недієва, церква буз душі".
У своїх розвідках доводив особливість вжитку рідної мови в церкві, що виступає як Догмат для всього
Православ’я, освячений Св. Письмом, Св. Отцями Церкви та Церковним Переданням. "Ось тому кожна
Православна Церква має свою рідну богослужбову мову: грецьку, грузинську, арабську, коптську,
румунську, російську, і т. ін., цебто і українську" [8: 60]. Як зазначає дослідник, із самого початку
зародження християнства не надавалось привілегій якійсь одній мові, Ісус Христос, посилаючи апостолів
проповідувати Євангеліє кожному народові його рідною мовою, зсилає на них Духа Святого, і тим самим
навчає їх різних мов. Згідно Дії Апостолів: "Всі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити
іншими мовами, як Дух їм додав провіщати… А коли зчинився оцей гомін, зібрався великий натовп
народу і дивувалися, бо кожен з них чув, як учні розмовляють їхньою мовою…" [9: 526]. Апостол Павло
у першому Посланні до Корифян подав цілу свою науку про вагу й конечність живої мови в Церкві. Так
ось, "…коли я молюся незнайомою мовою. То хоч дух мій молиться, але мій розум залишається без
плоду… але в церкві хочу краще сказати п’ять слів розумом моїм, щоб і інших навчати, ніж десять тисяч
слів незрозумілою мовою…" [9: 754]. Таке ж налаштування щодо шанобливого ставлення до рідної мови
кожного народу ми можемо віднайти й у Старому Завіті [9]. Саме завдяки зрозумілим семам проповідник
може розкрити трансцендентну сутність виголошеної інформації.
Проаналізувавши вище зазначене ми можемо говорити про те, що слово реалізує вербальну
комунікативну сутність, тому воно породжує неоднакові емоції, що залежать як від контексту його
вживання, так і від духовного світу особи, яка чує (або читає) його. Слово проповіді обтяжене змістом,
що сприяє різноплановості сприймання національних та загальнолюдських цінностей.
Дуалістичність проповідницького слова виявляється у результаті матеріалізації в конкретних діях
(маємо на увазі норми поведінки особи). Зміст у такому випадку, буде сприйматися реципієнтом
однозначно. Про це свідчить використання шаблонів, що виявляються у вступній та заключній частині
проповіді. Прикладом цього, на сучасному етапі розвитку гомілії, можемо вважати проповіді Патріарха
Філарета, в яких спостерігається використання кліше, що символічно наближає віруючих до
трансцендентного розуміння сутності. Початок: "В iм’я Отця, i Сина, i Святого Духа", і кінець: "Дорогi
браття i сестри! Будемо ж разом дбати про духовне здоров’я майбутнього поколiння, будемо будувати
Царство Боже i пам’ятати слова Iсуса Христа, зверненi до юдеїв: "Вiдбереться вiд вас Царство Боже i
дане буде народовi, який буде приносити плоди його. Амiнь!" [2: 57].
У проповідницькому слові, як уже зазначалось, розглядаємо внутрішню сутність та зовнішнє
оформлення. Щодо зовнішнього змісту, то він тісно пов’язаний з соціальними реаліями, а внутрішня
сутність має сенсотворну особливість, в якій втілено знаковість, символічність, трансцендентність.
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Проповідник намагається наповнити слово змістовністю, щоб адепт розумів сенс виголошеного та
абсолютизованого.
Функціонування проповідницького слова відбувається за обставин повноцінної мовленнєвої
канонічної ситуації, коли мовець і адепт невідокремлені від простору та часу, та однозначно розуміють
виголошені семи. У зв’язку з цим, існує потреба звернути увагу на поняття мови та її види. Так,
О. Шпенглер [10] розрізняв два її різновиди: мову, засобами якої здійснюється вираження, позначення
реалій повсякденного життя; та мову, яка наповнена надприродним смислом і потребує розуміння та
трактування. У нашому випадку саме другий різновид мови використовується у духовній практиці
православних.
У зв’язку з цим, звертаємо увагу на думки О. Лосєва [5], який запропонував застосовувати поняття
"ім’я" та "слово". Слово розуміється у конкретному значенні та за ним закріплюється предмет. Ім’я ж має
особа та воно може мати певну підоснову, ми ж розуміємо у ньому божественну сутність, яка втілена у
слові проповідника та виявляється закодованою інформацією.
На сучасному етапі розвитку проповідницького слова основною його ознакою, як вважає
І. Богачевська, є використання слова з численними конотаціями, що часто призводить до неприпустимої
розмитості його меж, тому зрозуміла проблема тлумачення [11]. Виголошування тексту потребує
скрупульозності, оскільки при цьому здійснюється спроба проникнути до душі іншої людини, збагнути її
задум, а також пояснити трансцендентну сутність тексту зрозумілими семами.
Розглядаючи сенсотворне тлумачення внутрішнього змісту виголошеного слова, необхідно
враховувати умови створення конкретного тексту, що давало можливість, за Ф. Шлейєрмахером,
збагнути його смисл. Кожний письмовий текст одночасно фіксує об’єктивні реалії, використовує знаки
мови та інтерпретовані суб’єктивні особливості конкретного автора. Адресат має розуміти той смисл, що
прихований за зовнішнім змістом. Тому, згадаємо твердження М. Гайдеггера [12], про те, що розуміння в
онтологічному плані є характеристикою людського буття.
Творцями смислів, що виражаються у слові, є служитель духовної сфери, який використовуючи
засоби природної мови, намагається опредметнити духовну діяльність людини. Використані у проповіді
словесні лексеми виділяються із широкого вжитку та адаптуються до духовних реалій, таким чином у
них починають фіксуватись внутрішні сутності, що втілюються у трансцендентне. Це свідчить про те, що
вже відбувся процес переорієнтації слова від позначень буденних реалій і до наділення його
символічним змістом у релігійному контексті.
З цього приводу, К.-Г. Юнг [13: 91] твердив, що символом ми вважаємо термін, назву чи образ, у
якому втілюється загальновживане та додаткове значення, останнє ж відтіняється невизначеністю. Його
значення перебуває за межами номінального розуміння, тому важко визначити та пояснити сутність
висловленого.
Аспекти взаємозв’язку слова і символу можна розуміти у співвідношенні (як зазначає І. Богачевська
[11]) архетипу і символу. Як вважає дослідниця, наповнюючи слово конкретним змістом, суб’єкт
водночас означає певну інформацію та переходить до символотворення. У такому сенсі, з однієї сторони,
слово постає означенням чи знаком, номінацією, а з іншої – символом, який зароджується в цьому слові.
Обов’язковим етапом такого перетворення буде повторення слововжитку того самого наповнення, що
призводить до звикання і утвердження нового поняття, яке знаменує символ.
Розглядаючи смислове поле проповіді, звертаємось до трактування поняття "логос", що аналізується
ще з античності. У первинному розумінні – розум, правдиве знання, яке нічим не спотворене, оскільки
приховане від відчуттів людини. Таким знанням є уявлення про присутність абсолюту у виголошеному
тексті та його причетність до особливостей соціальних реалій, можемо зазначене віднайти у цитаті:
"Влада Христа – це не владний тон, а сила впливу на душi й серця людей. Його слово проходило в
глибину душi i пiдкоряло людську совiсть. Такий вплив слова, сповненого Божественною силою, слова
вiд Духа Святого...". Віднаходимо підтвердження аналізу присутності божественної суті у житті людини:
"Є й iнший вид влади – це посада, поєднана з правом керувати людьми. Iснує духовна i свiтська влада.
Християнин, який одержав ту чи iншу владу, повинен мати здоровий глузд та добру совiсть. Без розуму
начальник буде помилятися як слiпий; а без доброї совiстi буде розоряти, а не творити суспiльство.
Чимало бiд у нашому суспiльствi iснує з тiєї причини, що начальники не мають розуму. Деякi правдами i
неправдами домагаються державних посад, а державного розуму не мають. Вiд таких начальникiв
користi державi не буде – однi непорозумiння. Iншi начальники мають розум i знають, як управляти, але
не мають доброї совiстi. Вiдсутнiсть її призводить до зловживання владою. Коли у того, хто надiлений
владою, немає стримуючого принципу, тобто совiстi, вiн легко може стати на шлях злочину" [2: 121].
Такі підтвердження вияву логосу спостерігаємо у виголошених проповідях представників православної
церкви на Україні.
Слово як знак, поняття, термін, категорія характеризується практично невичерпними рисами
існування. Будучи конкретним в актуальному вжитку, відображає значний тягар загального і долучається
до об’єктивної істини та суб’єктивної правди. Г. Гадамер слушно зауважував, що окреме слово входить
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до зв’язного тексту та до свого контексту. І той же текст, з іншого боку, будучи реалізацією певної миті,
належить до душевного життя автора як частина цілого [14: 72-73]. У такому випадку варто розглядати
слово з точки зору екзистенційного, герменeвтичного аспектів.
Уже згадувалося, що слово у релігійному культі виступає як поняття, образ і знак. Кожен знак має певне
значення, вживається для позначення чи ідентифікації певного об’єктивного змісту. У слові відображається
значення, яке розуміє людина, але кожне отримане слово пропускається через суб’єктивну інтерпретацію.
Це свідчить про те, що кожен реципієнт вкладає свій зміст у слово як форму. Такий зміст характеризується
рівнем особистої культурної практики, в якій діалектичним є матеріальне та духовне.
Навколишнє середовище, через слово, втручається до духовного світу людини, що по-різному
означується. Сприйняте адептом слово відбивається у його душі, якщо проповідник має здатність
(ораторську майстерність) пояснити внутрішню сутність, в якій міститься відгомін трансцендентного.
Розглядаючи сутність слова, з позиції герменевтичного аналізу, звертаємось до тверджень про
виявляння зовнішньої та внутрішньої сутностей проповідницького слова. Такі реалії аналізуються з
позиції природи слова, як вважає Т. Возняк, ідеї Св. Августина про первісне слово: "Бог, який породив,
(...) усі речі, що він мав у своїй суті; і Богом є Саме Його Слово, котре Само є нічим більшим чи меншим
у сутності, ніж у Ньому, хто, не брехливо, але правдиво, породив Слово". Подібним чином М. Гайдеггер
феноменологічно трактує поезію як "установлення буття за допомогою слова" [4: 205]. У такому випадку
необхідно звернутись до аналізу первісних сутностей слова. Стосовно цього, Г. Гадамер підкреслює, що
слово у християнстві, а відтак і у православному його вияві, відноситься до акту дива – творіння,
спасіння. "Найвеличніше чудо мови не в тому, що слово стає плоттю й набуває зовнішнього буття, а в
тому, що виходить назовні, й віднаходить себе у зовнішньому виявленні, і це завжди є словом (...)" [12:
389]. Отже, первісна сутність Слова може бути віднайдена у внутрішній сутності, вона ніколи не
належить конкретній мові, а є загальною, оскільки вміщує істину. Як вважає філософ, внутрішнє слово
єдиносутнє мисленню про Бога. Тобто мова йде про пошук і знаходження (внутрішнього) слова як
істини. "Пізнання – це лише призма, де заломлюється світло істини, однієї-єдиної" [12: 389]. Процес
віднаходження внутрішнього слова (істини), згідно вчення Св. Августина можливий у результаті
пізнання людиною, яка має власні уявлення сутностей виголошеної думки.
Герменевтичний спосіб віднайдення внутрішнього слова (істини) обумовлюється людяністю. Людина
може знайти спільну мову з іншою людиною, якщо вона потребуватиме істини, а не перемоги над
опонентом. У такому випадку, промовцем істини є проповідник, що намагається донести до адепта
вміння слухати і розуміти іншого – це призводить до здатності спільного знаходження внутрішньої
сутності слова, що є сутністю духовного.
Проповідницьке слово – не просто фіксація якоїсь реалії об’єктивного чи суб’єктивного походження,
а засіб встановлення взаємодії, обміну інформацією, підтвердженням цього слугує наступна теза: "Для
того, щоб вигнати зi своєї душi морок сумнiву в словах Божих, коли вiдчуємо в собi протирiччя з
якимось догматом вiри, треба звернутися до Бога з молитвою, як той батько, що привiв до Христа
бiснуватого сина. "Вiрую, Господи! Допоможи моєму невiрству". I Господь, знаючи нашу щирість,
пошле нам свiтло вiри" (Недiля 4-та посту (Мк. 9, 17-31) [2: 304]. Слово ніколи не буває однозначним, у
нього є своя генеза, умови появи та специфіка застосування (вживання) досить непроста, адже для
кожного слова є своє поле розуміння, тобто проповідник має чітко розуміти до якої саме аудиторії він
звертається. Сприйняття виголошеного може бути у прямому, первинному значенні або у символічному.
Під символічним полем розуміють використання зразків мови, які наділені релігійною особливістю.
Саме у цій знаковій системі, можна визначити різноманітні вербальні та невербальні засоби передачі
символічно-закодованої інформації про трансцендентне. У такому контексті мову проповіді, що є однією
із елементів системи, можна розглядати з семіотичної точки зору як закодовану знаково-символічну
систему. Підґрунтям виникнення такої системи є національна мова (знакова), яка зрозуміла для віруючих
і виконує в релігійному спілкуванні когнітивну та комунікативну функції.
Аналізуючи проповідницьке слово варто відзначити, що у більшості випадків існує ідеалістичне
відношення до слова, що характеризується, на думку А. Колодного [8], такими рисами: буквалізоване в
інтерпретації мовного знаку; консервувально-охоронне ставлення до сакральних текстів; нерозрізнення
деяких знаків і того, що ними позначається.
Різні тенденції пояснення специфіки виникнення явища віднаходимо у працях Ю. Кімельова та
К. Ясперса. По-перше, це стосується досліджень, які пов’язані з логічним аналізом використаних у
проповіді висловлювань, що втілені у логіко-позитивістській теорії змісту і працях "Віденського гуртка"
з лінгвістичної філософії М. Шліка, Р. Карпана. Фактично, дотримуючись такої тенденції, варто
аналізувати явище, що являє собою найрадикальнішу критику релігії у сучасній західній філософії [15:
29-61]. По-друге, православна проповідь набуває всеосяжного осмислення з філософської точки зору. У
такому розумінні, слова-символи представляють шифр трансценденції: "… Шифри не є підношенням
чого-небудь. Це не знаки, які вказують на що-небудь. Але в них самих представляється те, що не може
бути репрезентоване тим способом" [16: 168]. Саме завдяки використаним засобам природної мови
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створюються усі умови для пізнання адептом трансцендентної сутності виголошуваного тексту.
Позамовна ситуація, що спричинена позамовним середовищем, соціокультурна ситуація мають важливе
значення у момент виголошення слова та впливають на пізнання адептом його внутрішньої смисловосакральної сутності. У такому випадку контекстуальна характеристика проповідницького слова включає
когнітивний стан носіїв мови. Як вважає К. Осборн, висловлене не існує саме по собі, а є актом
рефлексії, що здійснене конкретними людьми [17: 170]. Отже, якщо ідентифікувати рефлексійні наміри,
необхідно проаналізувати контексти вжитку, потреби, бажання, почуття і наміри носіїв мови.
Розглядаючи проповідницьку діяльність як своєрідну систему, можна виділити різні її елементи, які
нерозривно взаємопов’язуються із психолого-пізнавальною природою явища. Однією із частин – віра у
висловлене та психологічне сприймання інформації, виголошеної проповідником незалежно від ступеня
її доказовості. Елементи сумніву у такі моменти відсутні, проте можемо виділити наочно-образний зміст,
що характеризується чіткими абстрактно-логічними компонентами з інтуїтивно-містичним змістом.
Підтвердженням цього можуть слугувати слова Патріарха Філарета: "Чим був хрест в очах людей? Це
було знаряддя найбiльш жахливої i ганебної смертної кари. На хрестi розпинали найбiльших злочинцiв, i
то – тiльки з рабiв i людей низького суспiльного стану. Людська жорстокiсть придумала таке знаряддя
покарання, яке завдавало людинi найтяжчих фiзичних мук i моральних страждань. Розiп’ятий на хрестi
повiльно вмирав, виставлений на всенародний глум. Про таке жахливе знаряддя смертi люди боялися
навiть думати, а не те що говорити. Тому проповiдь про хрест як про прапор спасiння, вважалася
безумством i божевiллям. Але саме це жахливе знаряддя смертi Бог обрав для спасiння свiту i як вияв
Своєї могутностi" [2: 614]. Символ хреста інтерпретується як вияв морального страждання, результатом
якого може стати спасіння.
Носії релігійного вірування у когнітивному стані приймають контекст виголошеного слова, при
цьому природні засоби мови, які у ньому використані, виступають інтерпретацією релігійного досвіду в
контексті окремої трансценденції, що впливає на адепта лише в тому випадку, коли є момент
індивідуально-конкретного переживання, яке виявляється у смисловому навантаженні проповіді. У
даному контексті можемо навести тезу: "Люди шанували Бога, але не знали Його. I в наш час багато
людей вiрять у Бога, чи то в єдиного, як юдеї чи магометани, чи у багатьох богiв, як язичники. Але всi
вони не знають Бога, тому що людина без допомоги Бога не може пiзнати Бога. Люди можуть частково
пiзнавати iстинного Бога лише через вивчення Його творiнь, в тому числi й людини" [2: 153]. Тобто,
пізнання ідеї (внутрішнього слова), можливе за умови наділеності тексту трансцендентними сутностями,
які потребують інтерпретації представника духовенства.
Використання системи знаків у проповіді є інваріантним, що виражається у конкретній
комунікативній ситуації. Спираючись на семіотичний підхід, під час аналізу знакової системи
досліджуваного явища, можемо виявити наступні характеристики, що присутні у виголошеній проповіді
та виступають інструментом передачі духовної інформації та виявляються у наступному: а) системі
засобів спілкування, що мають здатність передаватись по комунікативних каналах та уможливлюють
аналіз слів-знаків, фраз тощо; б) системі явищ, до яких відносяться фрагменти мови, які знаходяться на
межі мови та позалінгвістичної дійсності; в) системах, між якими відбувається спілкування, тобто між
комунікантами або інтерпретаторами.
Спираючись на дослідження К. Огдена та Дж. Рігароса [18], з метою розгляду сутності відношень між
виголошенням та сприйняттям інформації, звертаємось до схеми "Трикутника співвіднесень".
Використовуючи таку схему можемо зафіксувати у графічному зображенні елементи, що репрезентують
три різні системи комунікації. Так, між АВС-вершинами трикутника виникають відношення між
спілкуванням, які наступним чином можемо інтерпретувати:

С

А

В

А – символ, фактично – це слова природної мови,
які використовує проповідник;
В – кого стосується символ (референт);
С – посередник між символом і референтом.

Цим посередником ми можемо вважати священнослужителя, що намагається передати адепту смисл
висловленої інформації про предмет. Суцільні лінії трикутника вказують на відношення між символом та
предметом, що виникають завдяки посередництву думки. Священик є таким посередником, завдяки
якому реципієнт отримує зовнішній вияв слова, що має внутрішнє смислове навантаження. Так, у словах:
"Дiєю благодатi Божої прийшло до Бога багато наших сучасникiв. Серед них – i молодь, i дорослi, i
люди, що стоять на порозi смертi. А ще недавно вони заперечували iснування Бога, говорили, що релiгiя
– це опiум для народу. Благодать Божа може переродити людину. Це її мав на увазi Господь, коли сказав,
що Бог може iз камiння (тобто з огрубiлої i затьмареної людини) створити дiтей Аврааму – спадкоємцiв
Царства Божого. I ми бачимо, як Господь на наших очах колишнiх атеїстiв перероджує у людей
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вiруючих" [2: 715]. Віруючий може осягнути сутність Абсолюту незалежно від того в який час життя
людини це сталось. Висловлений текст проповіді варто сприймати як ланцюжок знаків, які здатні
сприйматись на чуттєвому рівні і виступають у процесі спілкування і мислення адептів представником
трансцендентного об’єкта. Аналізуючи проповідь як комунікативно-семіотичний і знаковий процеси,
можна виділити такі компоненти: знаковий засіб, значення, інтерпретатор, інтерпретант.
Отже, у такому розумінні знаковим засобом виступає проповідь, значенням – її текст,
інтерпретатором – проповідник, що сприяє сприйняттю суцільного знакового тексту та інтерпретанта –
як адепти інтерпретують систему знаків, використаних у проповіді, тому можна вважати, що у будьякому випадку висловлене слово є знаком, що вказує віруючому на його символічність.
Людське слово постає самостійною модусною конкретизацією духовно-практичної людської сутності.
Воно не функціонує у відриві від мови в її трансцендентності, його не можна з мови вилучити, але не
можна й знехтувати специфікою його реальності. Фіксуючи якийсь об’єкт або процес, аспект світу
наявного чи уявного, слово неначе схоплює реалізує конкретне знання, в якому фіксується розвиток
людини і суспільства. Це знання може бути передане іншим людям – сучасникам або нащадкам,
землякам чи представникам сусідньої країни або й зовсім далекої культури.
Ми уже звертали увагу на особливості проповіді як комунікативного явища, але необхідно ще раз
підсумувати, що це є механізмом, за допомогою якого встановлюється зв’язок між наповненим
символікою текстом та сучасним світом. Проповідництво – це постійно діючий динамічний процес
взаємозв’язку проповідника та аудиторії. Можна описати три етапи виникнення та інтерпретації
проповідницького тексту: розуміння пропонентом основних понять тексту; "деконтекстуалізація" –
абстрагування, сприйняття основних знаків; контекстуалізація, тобто застосування слова [17: 563]. У
виголошеній проповіді застосовуються уривки із Священних писань, тому контекстуалізація – важливий
елемент для роз’яснення основних засад віровчення, як ось, наприклад: "Один законник, спокушаючи
Iсуса Христа, запитав Його: "Учителю, яка заповiдь найбiльша в законi? Iсус сказав йому: "Полюби
Господа Бога твого всiм серцем твоїм, i всiєю душею твоєю, i всiєю думкою твоєю (Втор. 6, 5). Це є
перша i найбiльша заповiдь. Друга ж подiбна до неї: люби ближнього твого, як самого себе (Лев. 19, 18).
На цих двох заповiдях утверджується весь Закон i Пророки (Мф. 22, 36-40)" [2]. У тестах різних
проповідей завжди акцентується увага на присутності надприродного, тобто Бога, а тому, у теологічному
розумінні, виголошені слова контролюються Божественною силою. З цього приводу Г. Осборн
висловлює думку, що хоча і Дух допомагає у розумінні слова, але він не диктує як інтерпретант
інтерпретує символи [17: 564]. У такому випадку, розуміється внутрішня сутність слова, яка осягається
не одразу. Сила виголошеного слова може, як вважає Г. Осборн, залежати від досвіду
священнослужителя і якщо у нього недостатньо досвіду, практичних навиків, проповідницької
діяльності, то і виголошене слово не зможе у певній мірі донести адепту внутрішню його сутність.
Найважливіше в контекстуалізації – знайти взаємовзв’язок релігійних текстів із сучасними
особливостями розвитку суспільства. Таким чином, можна пояснити індивідуальні особливості
пропонента. Оригінальний контекст переходить у рецепторний контекст зворотною трансформацію або
прямою, що взаємопов’язується із загальними нормами.
Схематично процес контекстуалізації можна зобразити так на рис. 1.
зворотна трансформація

пряма трансформація
загальні норми
Рис. 1. Процес концептуалізації.

У такому випадку контексти включають у себе два аспекти: соціально-культурний та сам контекст
[17: 52].
При зворотній трансформації інтерпретатор знаходить транскультурний елемент, результатом якого є
загальні істини. Цілі прямої трансформації – пошук паралельних ситуацій. Також, вартий уваги опис,
зроблений Г. Осборн, шестигранного процесу контекстуалізації [17: 559]:
Поверхневе значення
конкретна контекстуалізація
(семіотичне обрамлення)
(індивідуальне)
Глибинна структура
(змістове наповнення)

загальна контекстуалізація
(загальне)

Оригінальна ситуація
(історичний фон)

паралельна контекстуалізація
(проведення паралелей)
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У такому випадку, проповідницьке слово має мовну субстанцію, що активно залучається до
комунікаційного процесу та утворює соціально-стратифікаційну систему, що детермінує організацію слів
у певні блоки-цілісності, в яких відтворюється специфіка тих суб’єктів, які слухають виголошений текст.
Онтологія (буттєвість) слова проповіді зумовлена актуалізацією суб’єктивного чинника, реалізується
в культурному надбанні суб’єкта, який наповнює його власним змістом та баченням, розумінням. Саме з
причини суб’єктивної забарвленості слово може неоднозначно сприйматися партнерами і для його
адекватного розуміння потрібні додаткові процедури. Суб’єктивна зумовленість у тлумаченні слова
виявляється у однозначному розумінні значення, виголошеного суб’єктами мовної (чи мовленнєвої)
взаємодії.
Підсумовуючи вище зазначене, можемо стверджувати, що сутнісна особливість виголошеного
проповідником слова реалізується через дуалістичне його розуміння. Це випливає із твердження про
внутрішню та зовнішню основу проповіді, яка втілюється через наділення тексту певними властивостями.
По-перше, варто зазначити, що у досліджуваного явища необхідно вирізняти зовнішній вияв, який
здійснюється у застосуванні мовних знаків (української мови, зокрема) як особливих семіотичних систем,
що дозволяють передати певну інформацію, яка розрахована на реципієнта та має соціокультурне
спрямування. По-друге, визначаємо внутрішню сутність (згідно Філона), яка на нашу думку, реалізує сенс
виголошеного слова, яке наповнене смисло-символічним значенням та пов’язується з абсолютом, що
завжди присутній у ньому. У такому розумінні, священнослужитель виступає посередником між тим
символом та адептом, який його сприймає, тому у текстах проповідей ми віднаходимо роз’яснення
символічно наповненої інформації в індивідуальній інтерпретації представника церкви.
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Мельничук Ю. И. Дуалистическая сущность проповеднического слова.
В статье раскрывается дуалистическое понимание проповеднического слова, что выражается в
сочетании внутренней и внешней основ проповеди. Обращается внимание на символическое наполнение
содержания произнесенного текста, специфику его понимания и интерпретаций. Проанализирована
проповедь как коммуникативное явление, для которого характерно инвариантное проявление,
вызываемое потребностями адептов (предопределяется субъективными факторами). Выявлено, что
реализуясь в конкретных социально-исторических условиях, проповедническое слово выступает как
культурное достояние субъекта, который наполняет его собственным содержанием и пониманием.
Melnychuk Yu. I. The Dualistic Essence of the Preaching Word.
The article deals with the dualistic understanding of the preaching word that appears in the combination of the
internal and external bases of the sermon. The attention is paid to the symbolic content of the pronounced text,
the specific of its understanding and interpretations. The sermon is analyzed as a communicative phenomenon
for which the characteristic is the invariant expression caused by the adherents' needs (conditioned by the
subjective factors). It has been discovered that realizing in the specific socio-historical conditions the preaching
word appears as a subject's cultural heritage, who fills it with his own meaning and understanding.
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(Житомирський державний технологічний університет)
ПИТАННЯ ІСТОРИЧНИХ ТИПІВ ГАРМОНІЇ У СХІДНИХ СЛОВ’ЯН
Зроблена спроба аналізу історичних типів гармонії східних слов’ян. Доведено, що в євразійській
культурній традиції основою сприйняття гармонії є спільнота. Визначено, що через розвинуте
відчуття колективізму євразієць починає процес самоусвідомлення, самореалізації. В його внутрішньому
світі у співвідношенні почуттів, розуму, волі велику роль відіграють відчуття. За допомогою ідеології
відбувається процес становлення гармонії у євразійській культурній традиції. Тому досягнення гармонії
євразійцем відбувається через рух від ідеології до колективізму та індивідуалізму. В українській
культурній традиції базою гармонії є індивід. Пізнаючи самого себе, він починає усвідомлювати свою
належність до роду. Індивід поступово виходить на рівень персоналізму. Персоналізм – це визнання
неповторної індивідуальності, яка одночасно є складовою роду, нації. Коли ж індивідуальність здатна
через своє життя представляти свою націю, культуру, вона виходить на рівень монадної людини.
Українець сприймає гармонію через індивідуалізм, персоналізм, монадність. Доведено, що всі народи
мають прагнення до гармонії, але кожен із них досягає результату у зручній для нього формі.
Постановка проблеми. Загальнолюдські цінності формуються завдяки діяльності всіх народів земної
кулі. Кожен із народів вносить щось із своєї неповторної індивідуальності у загальнолюдські цінності.
Тому велику роль грає те, як будуть гармонізовані всі ці внески різних народів у єдине ціле. У кожного з
народів існує свій шлях становлення гармонії в суспільстві та житті людини. Важливим є розуміння
сучасним світом, що гармонія притаманна національним традиціям всіх народів, єдине, що шлях до цієї
гармонії у кожного з народів свій.
Аналіз останніх досліджень. Вчені ХХ ст. по-різному оцінюють гармонію та процес її виникнення і
розвитку. Так, Альфред Норт Уайтхед [1: 21] вважає, що основою гармонії є краса космічного
походження. Філософ Жан Марітен [1: 197] стверджує, що основою гармонії є божественна благодать. За
філософом Джоном Дьюї [1: 198], гармонія виникає внаслідок єдності у багатоманітності. Основою такої
єдності є динамічна взаємодія протилежностей, а її наслідком – творення індивідуального цілісного
завершеного досвіду.
Андре Ламуш [2: 12], аналізуючи теорію гармонії, виділяє три основних поняття: ритм, простота,
гармонія. Кожне з цих понять відіграє свою роль у теорії гармонії. Сама ж гармонія є основою буття, яка
дозволяє поєднати без протиріч єдність у багатоманітності.
Філософ Шарль Лало [1: 199] виділяє три форми гармонії: досягнуту, відшукувану, втрачену.
Досягнута гармонія на рівні інтелекту реалізує прекрасне; на чуттєвому рівні в індивіда досягнута
гармонія викликає відчуття витонченості, граційності. У діяльності індивіда ця гармонія приводить до
грандіозних дій. Відшукувана гармонія реалізується на рівні інтелекту – піднесення, чуттєвому рівні –
трагічне, на дієвому рівні – драматичне. Основні характеристики втраченої гармонії: дотепність на рівні
інтелекту, гумор відчуттів, комічне на дієвому рівні.
Е. Касірер [1: 197] вважає, що гармонія – це постійне балансування між протилежностями, як у
зовнішньому, так і внутрішньому житті індивідуальності.
А. Ланге [1: 120] стверджує, що гармонія внутрішнього світу індивідуальності виникає із гармонії
сфер. Девітт Генрі Паркет [1: 13] головним принципом гармонії вважає єдність у багатоманітності.
В. Т. Мещеряков стверджує, що гармонія забезпечується в системі завдяки її цілісності та високому
динамізму, який породжує симетрію та ритм в її розвитку.
В. П. Шестаков виділяє три типи гармонії: математична, естетична, художня. Сама ж гармонія у
суспільному житті виступала як ідеал, через який іде поєднання особистого та суспільного.
У А. Ф. Поліса [3: 177] гармонія виступає як форма співвідношення й взаємодії протилежностей.
А. Ф. Лосєв [4: 6] виділяв два види гармонії. Одна із них іде від безладу, хаосу через боротьбу до
гармонії. Друга базується на насильстві і не втілює в житті живих протиріч.
А. А. Мілтс, [5: 5] пояснюючи поняття гармонії, стверджує, що гармонія включає в себе єдність
суспільства і людини, яка базується на взаємній пропорційності, співмірності, рівновазі.
Мета дослідження. Культурні традиції народу розкривають досягнення гармонії індивідом та
суспільством. На цій основі проводиться аналіз історичних типів гармонії, які характерні для східних слов’ян.
Важливим є зрозуміти, що спільного та які відмінності є в українському й російському типах гармонії.
Розуміння українського та російського типів досягнення гармонії дозволить краще розібратись у тих впливах,
які є домінуючими в процесі розвитку та становлення культури, індивіда, суспільства у східних слов’ян.
Однією з основ, що творить російський або український тип гармонії, є цінності. Однак існують
цінності, які є важливішими для будь-якого суспільства – це власна ідентичність та безпека. Коли
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звернутись до українського суспільства, то є доволі різні уявлення про українську ідентичність, хоча
прагнення до безпеки об’єднує більшість українців.
Великий вплив на формування цінностей українського суспільства мали візантійсько-євразійські,
українські модерні, споживацькі цінності. У житті індивіда українського суспільства вони взаємодіють і
впливають одні на одних. У той же час при формуванні історичних типів гармонії та світогляду індивіда
одні стають домінуючими, інші – другорядними.
Вирішення проблем цінностей в Україні та відмінностей між двома історичними типами гармонії
українського суспільства лежать у двох площинах – це розвиток гуманізму в носіїв цих двох цінностей та
повернення українського суспільства до своєї національної ідентичності.
Виклад основного матеріалу. Коли звернути увагу на Росію, то очевидним стає, що вона займає
межове місце знаходження між Європою та Азією. Значить повинні бути свої особливості у Росії в
гармонійній побудові суспільства. Причому вона повинна включати у себе як уявлення про гармонію
Азії, так і Європи.
Для того, щоб розібратись, що ж за гармонія панує у євразійському суспільстві, та як це призводить
до взаємодії науки, віри, мистецтва – спробуємо проаналізувати російський світогляд, зрозуміти всю
його унікальність і неповторність.
Вперше таку спробу зробив у 1861 році у своїй праці "Дві російські народності" видатний український
філософ, історик М. Костомаров. Він звернув увагу на ті чинники, які вважав впливовими: географічні умови
та історичні обставини. Аналізуючи географічні та історичні умови життя євразійської спільноти, він робить
такі висновки. У росіян колективне грає провідну роль у світогляді та способі життя. У співвідношенні
почуттів, розуму, волі перевага надається відчуттям. Розум у російському світогляді використовується для
пояснення та підтримки почуттів, а воля індивіда все це реалізує. Таке поєднання почуттів, розуму, волі у
світогляді індивіда схиляє його до ідеологічного пізнання самого себе та оточуючого світу. Як же такий
синтез емоцій, розуму, волі призводить до гармонії євразійського світогляду?
Поєднання почуттів, розуму, волі з перевагою відчуттів зменшує диференціації у світогляді індивіда. У
свою чергу, це з’єднує духовний світ росіян з духовним світом народів Сходу. "Ідеал нірвани вбачають деякі
мислителі також і в душі росіян. Наприклад, ... "Хто завжди діє, той творить і нищить одночасно ... Не думати
і не діяти – значить, зійти з дороги призначення, тому витворові добра і зла …" [6: 191]. При поєднанні
почутів, розуму, волі з перевагою відчуттів у світогляді індивіда зменшується схильність до уявлення про
межу, середину в житті індивіда. "... Такими ... словами малює росіян Шубарт: росіянинові є "середина" не по
душі. … Росія – це край необмежених життєвих можливостей. В Росії гонять за собою почування..." [6: 180].
У співвідношенні розуму, волі, почуттів великий вплив у євразійському національному характері
править чуттєвий світ. Але відчуття, які панують над розумом, волею, не гарантують становлення
гармонії. У такого індивіда відбувається постійний перехід від однієї крайності до іншої, яка не
закінчується становленням рівноваги.
Причому, почуття, розум, воля виконують свої функції в житті індивіда. Індивід через почуття сприймає
оточуючий світ та себе. Саме ідея може гармонізувати співвідношення почуттів, розуму, волі у житті
індивіда, надаючи перевагу при цьому почуттям. Вона дає індивіду систему суспільних норм і правил.
Велику роль при цьому має грати колективізм як одна із найвпливовіших ознак національного
характеру. Саме через колективізм індивід починає сприймати ідеї євразійської спільноти. Ідея ж у житті
індивіда – це оформлення існуючого світу в думці, та становлення мети і засобів подальшого
перетворення світу. "Ідея – форма осягнення дійсності в думці, яка включає усвідомлення мети і способи
подальшого пізнання й перетворення світу" [7: 236]. Для окремого індивіда ідея втілюється в
організацію, яка здатна через свою структуру і лідера організувати все суспільство для реалізації
поставленої мети. Прагнення до поєднання об’єктивного і суб’єктивного у житті індивіда приводить його
до ідеології. "Ідеологія (від ідея і ... логос) – система політичних, правових, етичних, художніх,
філософських, релігійних поглядів; суспільна свідомість" [8: 269]. На цій основі формується суспільна
свідомість, яка прагне гармонізувати почуття, розум, волю окремого індивіда. Важливим є те, до якої з
культурних традицій раціональної або ірраціональної належить ця суспільна свідомість та її ідеологія.
Так ідеологія Росії, що отримала назву "Москва – III Рим", створена була у 1524 році ченцем
Філофеєм. Основою її була ідея універсальності Московського православ’я. Така ідеологія по своїй суті є
ірраціональною і має найбільше шансів реалізуватися в тій культурній традиції, де у співвідношенні
почуттів, розуму, волі домінуючу роль грають почуття.
Так як ця ідеологія відповідає євразійському національному характеру, вона легко сприймається
російською свідомістю. Головне для індивіда, щоб євразійська ідеологія стала основою його світогляду.
А для її реалізації індивід повинен бути вихований у колективістському світогляді. Національний
світогляд, який спирається на колективізм, виховує індивіда у фаталізмі. Його життя залежить від
колективу, тобто, практично все вже сплановано і щось змінити дуже складно. У релігійних уявленнях
такий фаталізм призводить до панування у світогляді індивіда уявлень про терпіння та упокорення долі.
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"… Соловйов і Бердяєв. Згідно з їх (росіян) віруванням, ласка Божа не вимагає постійних актів і тому
росіянин хоче в житті … "терпіти і переносити..." [6: 191].
У світському житті фаталізм у поєднанні з ідеологією, яка проголошує універсальність Московського
православ’я, породжує особистість, яка вірить у свою богообраність і готова реалізовувати це
призначення через активізацію своєї волі. Причому, такий індивід вважає, що історія людства є
визначеною. Центром реалізації свого призначення, при визначеній долі світу, стає не індивід, а
спільнота. А керує цією спільнотою держава. Тому в російському світогляді велику роль грає
колективізм. Саме через колектив індивід починає більш систематизовано сприймати існуючий світ та
роль свого суспільства у ньому. Через діяльність у колективі індивід по-іншому починає сприймати себе
та усвідомлювати свою роль у суспільстві. Все це призводить до поступового усвідомлення самого себе.
Це шлях самоусвідомлення індивіда, де у співвідношенні почуттів, розуму, волі вирішальну роль грають
відчуття. За допомогою ідеології, яка, в основному, носить державний характер, у світі індивіда виникає
гармонія між почуттями, розумом, волею. Саме ідеологія стає основою дієвості індивіда, вихованого у
євразійський культурній традиції. А центром реалізації цієї ідеології є колективізм. Таким чином,
починає формуватись, розвиватись ідеологічна гармонія, яка стала основою російської культури. Саме
вона змогла розвивати гармонію у світогляді російської нації. Шлях окремого індивіда при реалізації
ідеологічної гармонії іде через: ідеологію, колективізм, індивідуалізм.
Причому, незважаючи на зміну системи російської державності: чи то Російське самодержавство, чи
Радянський Союз, чи Російська Федерація – ця гармонія є основою всіх цих систем, а також базою
світоглядних уявлень більшості росіян. Це є ідеологічна гармонія.
Як же може існувати схожість між атеїстичним світоглядом радянської людини та московськоправославним світоглядом представника Російської імперії?
Тут треба згадати, що з діалектичної точки зору знання неможливі без віри, віра неможлива без знань.
"Вірити можна тільки тоді, коли знаєш, в що потрібно вірити, і знати можна тільки тоді, коли віруєш, що
об’єкт знання дійсно існує" [4: 106]. А так як російський світогляд, як стверджував Костомаров, сприймає світ
чуттєво, то поступово любов до віри замінюється обожненням знань, як наслідок вони стають догматичними.
Атеїстичний світогляд росіянина в такому випадку стає догматичним. "Атеїзм є вид догматичного богослов’я
і є предметом історії релігії. Потрібно вірувати в знання, сподіватися на знання, любити знання, а не просто
знати знання, щоб бути справжнім безбожником" [4: 106]. Атеїстичний світогляд є основою матеріалізму.
Саме поняття матерії виступає у філософії як абстрактне поняття, причому це поняття абсолютизується,
ставиться у центр цього світогляду. Всі явища та процеси пояснюються тільки як прояви матерії, фактично
матерія обожнюється. "Матеріалісти вірять в чудове, надприродне втілення – трохи – трохи тільки не батька, а
поки тільки якоїсь – то глухої і сліпої матері – матерії – втілення в якесь ясне і осмислене слово, в реальні речі,
причому матеріалістичний догмат вимагає, щоб була "сила і матерія", щоб був рух, а не просто мертві речі ...
подібно як і в християнській релігії ..." [4: 115].
Таким чином атеїстичний світогляд став основою нової релігії, але протилежною християнству, тому що
матеріалістичний світогляд є безособистісним. Абсолютизована матерія стає тією основою, завдяки якій
розвивається світ. Відповідно відсутність особистості у цій системі приводить до зникнення і поняття життя,
світом керує не живе явище, а матерія. "Так матеріалістичне вчення про матерію, закони природи (діючих в
речах) і рух є звироднілість християнського вчення про трійцю осіб Божества і про втілення Сина Божого –
звироднілість, яка проте в такій же мірі міфологічна і догматична, як і будь-яка релігійна догма" [4: 115].
Тому, коли російське самодержавство вступає у період кризи, починаються пошуки нової ідеї, чи
модернізації старої. Цей процес відбувається через революцію та війну. Як наслідок модернізується стара
ідея, тільки замість богообраності пропонується ідея, заснована на реалізації комунізму. У процесі
діяльності влади з’являється єдина правильна марксистсько-ленінська ідеологія. Організовує все
суспільство на реалізацію цієї ідеології більшовицька влада.
Індивід при сприйнятті ідеологічної гармонії у системі почуття, розуму, волі надає перевагу
почуттям. Але чуттєвий світ обмежується рамками за допомогою ідеології. Саме ідеологія спрямовує в
необхідному для неї напрямку той динамізм, який породжується почуттями. Відчуття стають гарною
основою, яка об’єднує колектив і підпорядковує йому індивідів. Тому світогляд росіян більш схильний
до колективного сприйняття. Він здатен розбиратись в колективних переживаннях, гарно розпізнає
емоційний стан і може керувати цим колективом. Тому пізнання гармонії росіянами відбувається через
колективне до індивідуального.
Цікавим є положення України. До якого з типів гармонії ближча Україна? Чи створює вона свою
особливу гармонію? Щоб відповісти на всі ці запитання, ми звернемося до короткого аналізу
національного характеру українця. Зрозуміло, що перша спроба національної характеристики українців
належить М. Костомарову. У своїй праці "Дві російські народності" він стверджував, що характерною
рисою українців є індивідуалізм, толерантне ставлення до чужих традицій, ідеалістичність та
мрійливість, велика любов українців до природи, шанування прав особистості та несприйняття тиранії.
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З даної характеристики випливає, що українець є індивідуалістом з розвиненим чуттєвим світом та
цінуванням особистої свободи. Ці риси національного характеру можуть бути як позитивними, так і
негативними. Індивідуалізм в українців прагне до самовияву, до творчого розвитку, і через цей процес
іде становлення власного "я". "Згідно з наскрізь індивідуалістичною філософією, Сковорода вважає, що
найвищою й останньою ціллю земного життя людини є особисте щастя, … Правда, щастя формулює
Сковорода в ідеалістичний спосіб: "бути щасливим значить не що інше, як тільки самого себе віднайти,
самого себе пізнати" [6: 61]. Тому одна з основ українського світогляду – це пізнання самого себе,
зосередженість на своєму внутрішньому світі. Такі підходи у світогляді індивіда посилюють
індивідуалізм і є основою інтровертності. Індивід, пізнаючи себе, починає розуміти, що в нього є
позитивного, а що негативного, він вчиться все це зрівноважувати та ним користуватись. Він також
розуміє, що його задатки, які при його плідній роботі стануть здібностями, отримані через його предків,
тобто рід. Поступово він усвідомлює самого себе неповторною індивідуальністю, яка є частиною роду.
Індивід відчуває, розуміє належність та відповідальність перед своїм родом. Тому у нього розвивається
повага до всіх представників свого роду, він вчиться їх сприймати такими, якими вони є. Також він з
повагою ставиться до своїх батьків. Повага до роду і своїх батьків стає одним із варіантів, який посилює
самоповагу. Зневага до роду і своїх батьків призводить до зневаги самого індивіда. Такому поєднанню
індивідуальності з родом сприяли в українському суспільстві природні умови.
Так, у Греції м’які кліматичні умови дозволяли індивіду розраховувати на самого себе та отримувати
бажаний результат. Тому індивідуалізм у еллінів розвивається дуже активно. Хоч українська природа є дуже
багатою, але природні умови набагато суворіше ніж у еллінів, тому визнається неповторність індивіда з
розумінням його належності до роду. Всі ці явища призводять до того, що український індивідуалізм стає
ближчим до персоналізму тому, що, зберігаючи свою неповторну індивідуальність, він сприймає її як частину
роду. Саме з таких родів складаються громади, які є добровільними об’єднаннями. Добровільне об’єднання
цих громад створює державні структури з виборними князями або гетьманами.
При створенні держави це також проявляється. Князя та пізніше гетьмана обирала громада, і він
повинен був відповідати її вимогам. "Послідовно громада в українців – це добровільне товариство
людей"... в українців "хто хоче, належить до громади, а не хоче, виходить із неї"... в Україні із зарання
історії "народна воля стоїть понад князівським правом". Тому що "потреба князя ... була неминуча, його
вибирали", але "коли він не задовольняв тих потреб народу, для котрих його було треба, або ж коли
надуживав своєї влади, чи значення, його проганяли" [6: 22].
З іншого боку, український індивідуалізм, не пов’язаний з традиціями, ставить на перше місце своє
власне "я", що породжує анархію та некерованість українського суспільства. Такий індивідуалізм
приводить до того, що в особистості в співвідношенні між розумом, волею та відчуттями на перше місце
виходить чуттєвий світ. Тому така людина миттєво спалахує, миттєво згасає, звертає увагу на всякий
дріб’язок. На перше місце ставить свої амбіції, не здатна до важкої та організованої праці. Так
В. Липинський у своїй праці "Листи до братів – хліборобів" писав: "Надмірною чутливістю, при
пропорційно заслабій волі та інтелігентності, пояснюється наша легка запальність і скоре охолодження;
пояснюється теж дразливість на дрібниці і байдужість до дійсно важних речей, яких відрізняти від
дрібниць не вміємо. Всі наші одушевлення зі слізьми, молитвами і "всенародними" співами проходять
так само скоро і несподівано, як скоро і несподівано вони появляються. Виявити наше хотіння в ясній і
тривалій ідеї та закріпити його витривалою, здержаною, довгою, організованою, послідовною і розумною
працею нам трудно тому, що увага наша, некерована віжками волі й розуму, весь час розпорошується під
впливом нових емоціональних подразнень, які нищать попередні. Досить, наприклад, подразнити чиюсь
амбіцію або дрібне хотіння, щоб він під впливом цього дрібного подразнення, забув про ідеали та
хотіння, рішаючи іноді про буття цілої нації..." [6: 37].
З вищесказаного ми бачимо, що однією із рис українського національного характеру є персоналізм,
він формується на оcнові індивідуалізму, який на рівні почуттів, розуму, волі сприймає себе
неповторною складовою роду, громади. Персоналізм – база творчого розвитку особистості та цінування
її свободи. Індивідуалізм, який орієнтується на надмірну емоційність, та не відчуває спорідненості з
родом і громадою, здатен гіперболізувати власне "я".
Тому через індивідуалізм та розумінням самого себе починається становлення індивіда в
українському суспільстві. Коли індивід розуміє самого себе, свій рід, суспільство та свою роль у ньому,
він поступово виходить на рівень персоналізму. Наступний рівень, на який може вийти індивід, це коли
він через своє життя може реалізувати свою культуру та націю, де проявом цього є окрема
індивідуальність – "монадна особистість, тобто особистість, що здатна репрезентувати свою націю, свою
культуру, свою епоху і тим самим маніфестувати індивідуальну іпостась універсального досвіду" [9:
468]. Таким чином особистість може пройти через такі етапи: індивідуалізм, персоналізм, монадність.
В українському суспільстві індивідуальність, яка прагне поєднати у єдине ціле власні емоції та розум
і реалізувати їх поєднання через свою волю, у своїй більшості наближає свій світогляд до принципів
Софійного християнства або філософії серця. Але особистість, яка виховується у таких традиціях, пізнає
35

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 61. Філософські науки

саму себе, відповідно, по ходу самопізнання вона починає розуміти та відчувати, що належить до свого
роду, а рід є складовою нації.
Саме через цей індивідуалізм та цінування особистості з усіма його позитивними та негативними
наслідками, українці складають єдність з Європою. Проте в українському світогляді є свої особливості,
які відрізняють український світогляд від європейського. Український світогляд передбачає гармонію
почуттів та розуму через філософію серця. Вважається, що без почуттів, які базуються на любові, розум
не може бути просвітленим та творити добро.
Європейський світогляд реалізує гармонію через співвідношення між розумом, відчуттями, волею, де
домінуючу роль грає розум. Тому європейський світогляд можна назвати раціоналістичним, бо він стає
основою розвитку індивідуальності. Український світогляд є інтуїтивним. Він базується на поєднанні
почуттів та розуму в єдине ціле у житті індивідуальності. Тому український індивідуалізм є творчим та
дієвим, у нього існує прагнення до гармонії та захоплення нею.
У той же час професор В. Янів звертає увагу на те, що в українців переважає захоплення та замилування
гармонією. "Коли йде про замилування до гармонії, то ця риса досить характерна для України. До ідеалу
гармонії чи не найбільше мали розуміння стародавні греки зі своїм змаганням до калакаготії, до
врівноваженості, до поміркованості. Порівняння України до Еллади досить розповсюджене як серед чужинців
(Гердер), так і серед нас самих. Коли видатний національний поет Є. Маланюк звертається до України: "О моя
степова Еллада", то це коріниться десь глибоко у нашім переконанні..." [6: 192].
Характерною рисою української індивідуальності є толеранція з її прийняттям та розумінням чужих
традицій. Прагнення знайти компроміс між ворогуючими сторонами та великі емоційні переживання при
невдачі. Все це є також тим самим проявом прагнення до гармонії. "... Певна м’якість, що переходить у
ніжність, толерантність, поступливість – це риси, які складаються на комплекс прикмет, для яких
домінантною є саме туга за гармонією. Зазначена природна толерантність українця, в основному,
проявляється у нас у політичному житті, хоч це твердження, може, звучить парадоксально. Річ у тому,
що в нас відомі нарікання на партійну гризню, проте в нас аж ніяк партійні спори не є більші, ніж серед
інших народів; коли ж ми, однак більше боліємо з приводу цих спорів, то це є доказом нашої природної
толеранції і змагання до погодження усіх" [6: 192].
В українців, як і в європейців, існує прагнення до гармонії. Але в українському національному
характері переважає захоплення гармонією. Це захоплення гармонією відрізняє їх від європейської
гармонії контрастів. Коли в європейській гармонії контрастів іде становлення рівноваги між трьома
основними силами індивіда – розумом, волею та почуттям, то в українській гармонії перевага безперечно
надається відчуттям. Хоча наші відчуття не займають такого положення як у східних народів. Крім того
на відміну від народів Сходу в нас існує доволі широке розмежування між розумом, волею та відчуттям.
Коли ж звернутись до історії, то в українській культурі XVII-XVIII століть ще не видно порушення
рівноваги між розумом, волею та відчуттям. Тому ми можемо припускати, що порушення цієї рівноваги
відбувалось в Україні в останні століття, а не в давнину: "За точнішого аналізу важко було б, наприклад,
ствердити, що з’ясована гармонія українця є гармонією контрастів, що вона випливає з ідеальної
рівноваги між трьома психічними силами. У нас, незаперечно, почування іде перед розумом і волею. У
нас туга за гармонією є радше виявом бажання спокою, виявом браку вольовитості, а не виявом гострого
напруження між сильно розвиненими компонентами волі, розуму й почувань... Україна психологічно є
складовою частиною Заходу, але рівночасно у нашій психіці виразно відбивається межовість, перехід.
Межовість, яку відчуваємо і з одночасної переваги почувань, характерної для сходу, – цю межовість
бачимо теж в насадженні почувань, розуму і волі. У нас почування, хоч і займають центральне місце у
світогляді, проте не кидаються у вічі … з другого боку ні воля, ні розум у своїй нерозчленованості не
скотилися по похилій площині так низько, як у східних народів... Якщо брати до уваги, що на культуру в
європейському розумінні мусить складатися поруч почувань, теж розум і творчий акт волі, то наша
культура XVII-XVIII ст.., ... повністю підтвердить сказане. Як бачимо, захитання рівноваги між
почуваннями, розумом і волею збільшилось у нас, мабуть, в останніх сторіччях, а не в давнину, отже з
цього погляду ми радше віддалились від Європи" [6: 193].
Коли зміни у рівновазі між розумом, волею та почуванням в українському світогляді відбулися за
останні століття, то як же відбувався процес становлення гармонії між розумом, волею та почуттям в
українців у давнину? Що ж було основою цієї гармонії?
Щоб дати відповідь на це запитання, треба зрозуміти, які ж були особливості розвитку українського
суспільства та світогляду ХІ століття. Українська держава, Київська Русь, розташовувалась на кордоні
великого степового океану. Саме цей степ ніс невідомий хаос. У цьому хаосі, який був загрозою для
українського суспільства, на перше місце виходила войовничість, тобто чуттєвий світ.
Так, доктор філософських наук, професор С. Кримський, стверджує: "Київська Русь, і, відповідно
Київська держава, народилась на березі великого степового океану. Уявіть собі Великий степ, що
починається біля Великої Китайської стіни – степи Монголії, степи Середньої Азії, степи Прикаспію,

36

І. А. Нагіленко. Питання історичних типів гармонії у східних слов’ян

степи Уралу і степи України та Угорщини, він закінчується біля Альп. Великий степ, що охоплює два
континенти! Цей степ був етнічним казаном, що весь час "вихлюпував" хвилі навал кочівників" [10: 28].
Протиставити такому хаосу можна було порядок, який перевірений практикою, тобто гармонією, що
здатна через практичне життя людини реалізувати рівновагу між розумом, волею та почуттям. Що ж
повинно стати основою такої гармонії? Основою такої гармонії повинна стати мудрість, але мудрість, яка
не тільки здатна теоретично пояснити існуючий світ, а й практично її реалізувати. Така мудрість
орієнтуватиметься на різноманіття світу, його поліфонічність. Вона буде спрямована на пошук не істини,
а правди. Це практична філософія, яка реалізовуватиметься через діалектичний метод. У результаті у
такої гармонії особливе ставлення до світу, природи. І воно присутнє в українському світогляді, як
стверджує М. Костомаров. Можна припустити, що основа української гармонії орієнтується на софійну
мудрість. "Античні греки дійшли такої думки – є два типа мудрості. Є мудрість, яка в голові – "Логос", є
мудрість, яка в бутті, в речах – це "Софія" [10: 28].
Цікавим є те, як же ця софійна гармонія сприймає існуючий світ, та як вона реалізується в цьому світі?
Для Софійної гармонії світ – це книга. Тому питання світу іде як освоєння книги. У світі, як у книзі,
кожна подія, кожне слово має своє значення. Треба навчитись розуміти божественний, прихований зміст
світу, і тоді людина здатна розвивати гармонійну сутність світу. "... Світ – це книга. Світ читається, як ми
читаємо книгу. У книзі кожний розділовий знак, кожне слово щось значить. Так само й у світі речі мають
деякі приховані, божественні смисли і приєднання до цих змістів надає радість буття. І дає, так би
мовити, залучення до певної життєвої благодаті. Тому світ – книга..." [10: 28].
Але для того, щоб зрозуміти божественну природу світу, людина повинна вийти на рівень
боголюдини. Таким втіленням бога та людини є Ісус Христос. Перехід на рівень боголюдини відбувався
у ті часи через гармонію розуму, волі та почуттів у житті людини. Цей процес починається зі свободи
виробу людини. Або людина іде за покликом благодаті, яку представляє Ісус Христос, або ні. "Закон бо
через Мойсея був даний, а благодать та правда з’явились через Ісуса Христа" [11: Івана 1.17].
Спочатку відбувалось чуттєве сприйняття образу Ісуса Христа, так з’являлась теза в українському
світогляді. Основою цієї тези є любов до ближнього та Бога. "Ми любимо його, бо Він перше нас полюбив. Як
хто скаже "Я Бога люблю", та ненавидить брата свого, той неправдивець. Бо хто не любить брата свого, якого
бачить, як може він Бога любить" [11: Перше соборне поєднання Св. Апостола Івана 4.19,20].
Поступово у цей процес включається розум та йде осмислення ідеалу боголюдини. "Ми знаємо, що
Син Божий прийшов, і розум нам дав, щоб пізнати Правдивого, і щоб бути в правдивому Сині його, Ісусі
Христі" [11: Перше Соборне послання Св. Апостола Івана 5.20].
Але почуття та розум протиставляються один одному. На базі цього протиріччя появляється антитеза.
У цій антитезі розум хоче домінувати над почуттям. І тільки тоді, коли у протиставленні між розумом та
почуттям починає активно діяти совість, саме тоді відбувається становлення гармонії між розумом і
почуттями, яка реалізується через волю індивіда.
Приблизно так реалізовувалась Софійна гармонія в житті української особистості. На рівні суспільства ця
система реалізації Софійної гармонії закріплювалась у традиціях як церковних, так і світських.
Прагнення реалізувати таку гармонію вимагає від людини постійної напруги, подолання протиріч у
своєму житті та становлення і утримування рівноваги між розумом, волею та відчуттями. "Ці протиріччя
є характеристичні в житті людини, коли вона переходить у своїм житті різні фази, різні напруження між
... раціоналізмом, емоціоналізмом чи волюнтаризмом, щоб, врешті, дійти до повної гармонії..." [6: 179].
Це прагнення до софійної мудрості як основи гармонії та порядку, яке іде через напругу та постійну
творчу діяльність, відображається не тільки в особистості, а й в українській культурі ХІ століття. Так,
найголовніший храм Києва є Софія Київська. Цікавим є те, що християнська свята Софія появляється
тільки у XV столітті. "... Звичайно християнські церкви присвячуються або святу (Різдва, Стрітення,
Великодня...) або якому-небудь святому (Павлу, Миколаю, Петру ...). А такої християнської святої як
Софія до XV століття не було. Це просто образ мудрості..." [10: 27].
Київська Софія – Оранта відрізняється від всіх інших зображень Богородиці. Вона виступає у ролі
войовниці, яка об’єднує в собі волю та силу. Навіть молитва виступає тут у вигляді магічної дії: високо
підняті руки, які вона тримає за грішне людство. Внаслідок цього змінюється ставлення до світу, він
перестає бути простором, на який можна просто дивитись, він стає часом, в межах якого треба діяти.
Оформлюється такий світогляд у книзі митрополита Іларіона "Про Закон Мойсеєм даний і про Благодать
та Істину в Ісусі Христі втілених". Саме у цьому творі починає формуватися український християнськопатріотичний світогляд, який через церкви розповсюджується серед народу і стає основою формування
індивідуальності.
Митрополит Іларіон зміг сформувати християнсько-патріотичний світогляд, в основі якого лежали
такі погляди:
а) закон був даний Богом для того, щоб приготувати людство до приходу Благодаті;
б) з приходом Благодаті людство почало розвиватись на принципах любові і отримало за допомогою
Благодаті рівні можливості для неповторного розвитку кожного з народів;
в) реалізується Благодать через духовний світ етносу й особистості. Створення духовного світу
відбувається через гармонізацію емоцій та розуму особистості. Для Київської Русі XI ст., з точки зору
37

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 61. Філософські науки

митрополита Іларіона, основою гармонізації емоцій та розуму, творення духовного світу етносу і
особистості є Софія – практична мудрість.
Реалізується український патріотично-християнський світогляд через Іларіонове розуміння і
сприйняття на рівні почуттів – любові, на рівні розуму – творчості, на рівні волі – свободи вибору
індивіда. Основою реалізації цього патріотичного світогляду є індивід. З точки зору Іларіона, спочатку
сприйняття християнської ідеї відбувалось через почуття особистості, вирішальну роль у яких повинна
була зайняти любов. Особистість, спираючись на почуття любові, поступово змінює своє ставлення до
оточуючих людей, дійсності та самого себе.
Важливе значення грає Іларіонівське розуміння Благодаті як божого дару, що дається всім народам.
Одночасно Благодать виступає не тільки як божественний дар, а й створює рівні умови для реалізації
неповторної суті кожної особистості. "І те іудейське оправдання було убогим, заздрощів ради і не
поширювалося на інші народи, а в одній тільки Іудеї було. Християнське ж спасіння благодатне і щедре і
шириться на всі краї земнії" [12: 53]. Тому сприйняття Благодаті відбувається в особистості через любов
як одну з основ почуттів. Центром цієї любові в людині стає серце. Саме воно є тим світильником, який
освітлює розум і створює з особистості гармонійну цілісність, яка здатна реалізувати добро в житті. "Бо
чим серце наповнене, те говорять уста. Добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина
зо скарбу лихого виносить лихе" [7: Євангелія від Матвія 12.34,35].
Що ж це повинна бути за любов? З погляду Іларіона це повинна бути божественна любов, яка
захоплювала всі відчуття людини, яка сприймає Благодать як реальний прояв божественної любові.
Осмислення і розуміння божественної любові наближає індивіда до свободи волі. Сама ж "свобода волі –
означає не що інше, як здатність приймати рішення зі знанням справи" [13: 73]. Вільний вибір може бути
тільки тоді, коли він усвідомлений. Одночасно реалізувати якийсь процес, явище можна, коли ти його не
тільки розумієш, але і віриш у нього. Тому з точки зору митрополита Іларіона становлення гармонії в житті
особистості відбувається через синтез почуттів та розуму, основою якого в епоху середньовіччя є
Благодать. Центром цього синтезу стає серце людини. Прикладом такої особистості у митрополита Іларіона
є Володимир Великий. "...і зійшло на нього благословення Всевишнього, – споглянуло на нього
всемилостиве око благого Бога і возсіяв розум у серці його, щоб зрозуміти суєту ідольської омани,
відшукати єдиного Бога, який сотворив усяке створіння – видиме і невидиме" [12: 101]. Коли Благодать
возсіяє в серці людини, вона буде освітлювати розум людини, керувати її волею, тобто гармонізувати
внутрішній світ людини. Але для того, щоб реалізувати цю гармонію в світогляді особистості, необхідно її
зрозуміти і осмислити людині. А в реальному світі її можна реалізувати на основі свободи волі особистості.
Як це було у Володимира Великого. "Тільки від благого розмислу і гостроти розуму ти збагнув, що Бог є
єдиним творцем невидимого і видимого, і що послав до людей спасіння ради возлюбленого Сина Свого" [8:
115]. Після осмислення та розуміння ідеї божественної любові особистість виходить на рівень творчості.
Тобто через своє життя і за допомогою волі вона починає реалізовувати своє призначення.
Таким чином, в епоху середньовіччя формується основа українського світогляду, який центром
реалізації робить окремого індивіда. Саме через почуття індивіда (любов, ненависть, байдужість), розум
(осмислення самого себе), творчість, а також волю відбувається реалізація Софійного християнства.
Світогляд українського індивіда через почуття дозволяє орієнтуватися у людських стосунках,
пов’язаних з емоційним світом індивіда. Розум індивіда, який узгоджується з чуттєвим світом, може
орієнтуватись на мораль і совість, це дозволить підняти розум до рівня інтуїції. Воля такого індивіда
буде відображенням цілісності почуттів та розуму. Відповідно такий індивід буде цілеспрямованим,
іноді до впертості, бо він відчув та зрозумів своє призначення.
Щоб досягти такого рівня взаємодії почуттів, розуму, волі, йому необхідно пізнати самого себе, це є
однією із складових індивідуалізму. Пізнаючи себе, індивід починає сприймати себе з усіма позитивами і
негативами, практично саме так формуються його найвищі цінності. Він починає відчувати і розуміти,
що його індивідуальна неповторність є проявом та частиною роду. Тому що на п’ятдесят відсотків його
здібності формуються по лінії матері, на п’ятдесят – по лінії батька. Для нього найкраще, коли він
любить і розуміє свій рід. Тоді він знає всі позитивні та негативні сторони представників свого роду,
значить може розбиратись у своїх задатках, може ними керувати та розвивати їх до рівня здібностей,
таланту. Індивід, який любить та поважає свій рід, з пошаною ставиться до самого себе, будь-яке
нерозуміння свого роду та зневага до нього призводить до нерозуміння та зневаги самого себе.
Поступово, пізнаючи самого себе, людина починає розуміти та любити свій рід, вона виходить на рівень
персоналізму. У свідомості такої індивідуальності крім його неповторності з’являється любов та
розуміння свого роду, рідної мови, рідного краю та батьківщини.
Персоналізм – це визнання неповторної індивідуальності, яка одночасно є складовою роду, нації.
Знаходячи свою нішу в колективній системі, яка відповідає його здібностям, індивід зберігає свою
індивідуальність, розвиває свої здібності та одночасно працює на загал, поважаючи та розуміючи його.
При цьому, тільки коли індивідуальність зможе через своє життя реалізувати свої цінності, цінності роду
та нації, вона виходить на найвищий рівень та складає єдність з суспільством. Це і буде гармонія, яка в
українському суспільстві реалізовувалась через Софійне християнство, а пізніше філософію серця. Тому
сприйняття українцями гармонії відбувається через індивідуальне до колективного.
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Висновки. Зроблено спробу проаналізувати культурні традиції та світогляд східних слов’ян, зокрема
росіян та українців. Показано, що у євразійців та українців є прагнення до гармонії. У кожній з цих
культурних традицій є свій варіант досягнення гармонії. В євразійській культурній традиції центром
реалізації гармонії стає не індивід, а спільнота. На цій основі у російському світогляді велику роль грає
колективізм. Саме через колектив індивід починає більш систематизовано сприймати існуючий світ та
роль свого суспільства у ньому. Через діяльність у колективі індивід по-іншому починає сприймати себе
та усвідомлювати свою роль у суспільстві. Все це призводить до поступового cамоусвідомлення
індивіда, де у співвідношенні почуттів, розуму, волі вирішальну роль грають відчуття. За допомогою
ідеології у світі індивіда виникає гармонія між почуттями, розумом, волею. Саме ідеологія стає основою
дієвості індивіда, вихованого в євразійській культурній традиції. А центром реалізації цієї ідеології є
колективізм. Таким чином, починає формуватись, розвиватись ідеологічна гармонія, яка стала основою
російської культури. Вона змогла розвивати гармонію у світогляді російської нації. Окрема особистість
при реалізації ідеологічної гармонії проходить наступні етапи: ідеологія, колективізм, індивідуалізм.
Індивід при сприйнятті ідеологічної гармонії у системі "почуття – розум – воля" надає перевагу почуттям.
Але чуттєвий світ обмежується межами за допомогою ідеології. Саме ідеологія спрямовує в необхідному для
неї напрямку той динамізм, який породжується почуттями. Відчуття стають гарною основою, яка об’єднує
колектив і йому підпорядковує індивіда. Тому світогляд росіян більш схильний до колективного сприйняття.
Він здатен розбиратись у колективних переживаннях, гарно розпізнає емоційний стан колективу і може ним
керувати. Тому пізнання гармонії росіянами відбувається через колективне до індивідуального.
В українській культурній традиції центром реалізації гармонії стає індивід. Пізнаючи самого себе, він
починає усвідомлювати свою належність до роду. Індивід поступово виходить на рівень персоналізму.
Персоналізм – це визнання неповторної індивідуальності, яка одночасно є складовою роду, нації. Коли ж
індивідуальність здатна через своє життя представляти свою націю, свою культуру, вона виходить на рівень
монадної людини. Українець сприймає гармонію через індивідуалізм, персоналізм, монадність. Український
варіант сприйняття гармонії відбувається через індивідуалізм до колективізму. Тому українець сприймає
існуючий світ як цілісний, де все є взаємопов’язаним, він глибоко орієнтується у людських стосунках,
пов’язаних з моральністю, симпатіями, бачить у кожному індивіді його здібності як позитивні, так і негативні.
Таким чином, ми бачимо, що у кожного з народів, що входять до складу східних слов’ян, існує свій
шлях досягнення гармонії, і кожен із них робить свій внесок у гармонізацію відносин на земній кулі.
Аналізуючи два історичні типи гармонії й ті культурні цінності, які їх створюють, автор прагнув
зрозуміти, яким чином толеранція може дозволити реалізуватись українському типу гармонії в Україні.
Осмислити головні цінності цього світогляду, механізми реалізації їх у суспільстві. Визначити, як
цінності впливають на формування та розвиток соціальної структури суспільства, яка включає культуру,
політику, економіку, а також культурні традиції, що стають основою світогляду індивіда та суспільства
України. Показати відмінності між євразійськими та українськими цінностями, і як через гармонію,
гуманізм, толеранцію вони можуть бути вирішеними. Розкрити, як відбувалась взаємодія між
українськими та євразійськими цінностями в українському суспільстві, які це мало наслідки для цього
суспільства, які породило проблеми, а також, які існують шляхи вирішення існуючих проблем та
подальшого розвитку цих цінностей у межах українського суспільства.
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Нагиленко И. А. Вопросы исторических типов гармонии у восточных славян.
Делается попытка анализа исторических типов гармонии восточных славян. Доказано, что в
европейской культурной традиции основой восприятия гармонии есть сообщество. Определено, что
через развитое чувство коллективизма евразиец начинает процесс самосознания, самореализации. В его
внутреннем мире в соотношении чувств, разума, воли большую роль играют чувства. С помощью
идеологии происходит процесс гармонии в евразийской культурной традиции. Поэтому вариант
достижения гармонии евразийцем осуществляется через движение идеологии к коллективизму,
индивидуализму. В украинской культурной традиции базой гармонии является индивид. Познавая самого
себя, он начинает осознавать свою принадлежность к роду. Индивид постепенно выходит на уровень
персонализма. Персонализм – это признание неповторной индивидуальности, которая одновременно
является составной рода, нации. Когда же индивидуальность способна через свою жизнь представлять
свою нацию, культуру, она выходит на уровень монадной личности. Украинец воспринимает гармонию
через индивидуализм, персонализм, монадность. Доказано, что все народы имеют стремление к
гармонии, но каждый из них достигает результат в той форме, которая удобна для него.
Nagilenko I. A. The Questions of the East Slavs' Historical Types of Harmony.
The author tries to analyze the questions of the East Slavs' historical types of harmony. It is proved that the basis
of the harmony perception is a community in the European cultural tradition. It is discovered that through the
developed sense of collectivism the Eurasian begins the process of self-awareness, self-realization. In his
spiritual world in the correlation of feelings, mind, will feelings play the main role. Through the ideology the
process of harmony takes place in the Eurasian cultural tradition. Thus the variant of reaching the harmony by
the Eurasian is realized through the ideology movement to the collectivism, individualism. In the Ukrainian
cultural tradition the basis of harmony is an individual. Perceiving himself, he starts cognizing his belonging to
the race. The individual gradually reaches the level of personalism. Personalism is the acknowledgement of the
unique individuality which is at the same time the counterpart of the race, nation. When the individual can
through his life represent his own nation, culture, he reaches the level of monadic personality. The Ukrainian
perceives the harmony through the individualism, personalism, and monadity. It is justified that all the folks
have the desire of harmony, but each of them reaches the result in that form convenient for him.
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ З ХІМІЇ В ПРОЦЕСІ
ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ "ОСНОВИ ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ" У СТУДЕНТІВ-ЕКОЛОГІВ
У статті викладено методику формування предметних компетенцій з хімії у студентів екологічних
спеціальностей при вивченні теми "Основи хімічного аналізу" у процесі викладання дисципліни "Хімія з
основами біогеохімії". Розкрито зміст предметних компетенцій з хімії, що формуються в темі.
Визначено узагальнений зміст їх складових (початкового предметного досвіду, предметних ціннісних
орієнтацій, теоретичних знань, способів діяльності, знань "яким бути", інтелектуальних та
експериментальних умінь, особистісних рис). Розроблено компетентнісний зміст лекції, самостійної
роботи студентів та лабораторних занять.
Компетентнісний підхід як концептуальний орієнтир вітчизняної освіти передбачає розробку
теоретичних і методичних засад формування предметних компетенцій з навчальних дисциплін у
студентів [1]. Вітчизняними і зарубіжними науковцями в галузі педагогіки нині розроблено умови
(В. Бондар, А. Грабовий, Т. Григорчук, А. Митяєва, Ю. Пестерєва, І. Родигіна, О. Савченко, С. Трубачева
та ін.), принципи, методи (С. Бєлова, А. Вербицький, Е. Зеєр, І. Єрмаков, Т. Кобильник, В. Лобода,
А. Митяєва, М. Пироженко, О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун, В. Рибальський, І. Родигіна,
А. Сидоренко, А. Соломатін, Ю. Сурмин та ін.), етапи (А. Грабовий, К. Платонов, С. Трубачева,
П. Хоменко, Г. Циммерман, Г. Удовиченко та ін.) та критерії діагностики компетенцій (Н. Байдацька,
А. Давидов, Е. Клейман, О. Локшина, О. Петращук, В. Петрук, С. Раков та ін.). Практична реалізація цих
надбань у вищих екологічних навчальних закладах вимагає оновлення методичних підходів до вивчення
усіх тем навчальних дисциплін, зокрема й – "Хімії з основами біогеохімії". Це й зумовило мету нашого
дослідження.
На вивчення теми "Основи хімічного аналізу", що утворює окремий змістовий модуль, відводиться 17
годин, з них: 2 години – лекція, 8 годин – лабораторні заняття, 7 годин – самостійна робота. Вона
базується на предметному досвіді студентів, набутому в загальноосвітній школі та внаслідок вивчення (у
межах хімії вищої школи) змістового модуля "Хімія елементів" і теми "Гомогенні системи". Тема
"Основи хімічного аналізу" має велике практичне значення для майбутніх фахівців у галузі екології,
оскільки формує в них методологію хімічного дослідження стану довкілля.
Зміст предметних компетенцій з хімії, що формуються в темі "Основи хімічного аналізу":
1. Використання нормативних навчальних елементів (аналітична хімія (якісний і кількісний аналіз),
класифікація методів аналізу, якісні (аналітичні) реакції, вимоги до них, групові та специфічні реагенти,
аналітична класифікація катіонів та аніонів, дробний та систематичний аналіз, хімічні, фізичні та
фізико-хімічні методи кількісного аналізу, стандартні та стандартизовані розчини, титрування, точка
еквівалентності, калібрувальний графік, використання хімічного аналізу в екологічних дослідженнях) для
пояснення сутності та закономірностей проведення аналітичних досліджень стану природного та
техногенного навколишнього середовища.
2. Володіння методологією хімічної науки як основи екологічних досліджень:
– загальнонауковими методами: висування гіпотез, аналізу й синтезу, абстрагування, узагальнення,
моделювання, спостереження, експерименту та ін.
– спеціальними методами: якісний та кількісний аналіз.
3. Виявлення взаємозалежності між структурою і властивостями хімічних елементів, їх іонів,
неорганічних та органічних сполук для встановлення складу об’єктів довкілля.
4. Володіння технікою хімічного експерименту та застосування сучасного хімічного обладнання з
метою набуття досвіду, необхідного для вивчення об’єктів навколишнього середовища (води, ґрунту,
повітря та рослинницької продукції).
5. Дослідження складу об’єктів довкілля як необхідної умови об’єктивної оцінки їх якості.
6. Здійснення розрахунків на визначення: концентрації досліджуваних речовин в об’єктах живої та
неживої природи; маси наважки; об’єму розчинника наважки; об’єму осаджувача наважки; масової
частки речовини в досліджуваному зразку; фактору перерахунку; статистичних і графічних обробок
результатів дослідження: побудова калібрувальних графіків залежності оптичної густини розчинів
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речовин від їх концентрації та встановлення за ними концентрації досліджуваного розчину; порівняння
одержаних результатів дослідження вмісту нітратів і хлоровмісних отрутохімікатів в об’єктах довкілля з
їх гранично допустимими концентраціями; встановлення відповідності фізико-хімічних параметрів
об’єктів довкілля існуючим стандартам і нормативам.
7. Самостійне теоретичне і практичне здобуття знань про хімічні аспекти довкілля та їх
систематизація у вигляді реферату, звіту з науково-дослідної роботи, статті, доповіді на науковій
конференції тощо як передумова вирішення професійно-практичних завдань.
Узагальнений зміст складових предметних компетенцій з хімії, що формуються в темі "Основи
хімічного аналізу":
Початковий предметний досвід володіння предметними компетенціями (за змістом курсу хімії
загальноосвітньої школи, змістового модуля хімії вищої школи "Хімія елементів" і теми "Гомогенні
системи"): використання знань про якісні реакції на катіони, аніони та функціональні групи органічних
речовин; структурні особливості й властивості хімічних елементів; способи вираження концентрації розчинів.
Ціннісні орієнтації: спрямованість студентів на засвоєння теми шляхом усвідомлення її значущості
для оволодіння загальнопредметними (професійними) компетенціями (зокрема: визначення вмісту
хімічних речовин у водних об’єктах, мікроелементів – у ґрунті, хімічних елементів – у геохімічному
ландшафті, характеру середовища (кислотності) й буферності ґрунтів; застосування стандартизованих
методик, інструкцій та обладнання хіміко-аналітичної лабораторії для проведення дослідження стану
довкілля; встановлення виду і ступеня зараження об’єктів небезпечними хімічними речовинами; аналіз та
інтерпретація результатів ґрунтово-хімічних досліджень), пов’язаних із цим навчальних потреб, інтересів
та установок.
Предметні теоретичні знання (поняття, теорії, закони): нормативні навчальні елементи теми.
Предметні способи діяльності (знання "як діяти"): техніка виконання якісних реакцій; методики та
інструкції проведення кількісного аналізу об’єктів довкілля; способи обчислення концентрації
досліджуваних речовин в об’єктах живої і неживої природи, маси наважки, об’ємів розчинника й
осаджувача наважки, масової частки речовини в досліджуваному зразку, чинника перерахунку; способи
статистичної та графічної обробки результатів дослідження (побудова калібрувальних графіків,
порівняння одержаних результатів з існуючими стандартами і нормативами).
Знання "яким бути" (необхідні для виконання предметної діяльності особистісні риси): самостійність,
відповідальність, організованість, наполегливість, пізнавальна активність, креативність, критичність
мислення, акуратність й обережність у поводженні з хімічними реактивами, здатність до предметного
спілкування та колективної взаємодії.
Інтелектуальні вміння: сприймання та осмислення інформації, виділення головного, доведення й
спростування, висування гіпотез, аналіз і синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення,
конкретизація, знаходження зв’язків, моделювання, прогнозування.
Експериментальні вміння: підготовка і проведення якісних реакцій, вимірювання об’ємів рідин,
зважування, розчинення речовин, фільтрування, нагрівання, охолодження, осадження, випаровування,
заповнення бюретки реактивом, титрування, фотометричне та потенціометричне визначення вмісту
речовин (елементів, йонів) тощо.
Особистісні риси, необхідні для майбутнього фаху: формуються на основі знань "яким бути" у
процесі активної навчальної діяльності студентів.
Лекційне заняття на тему: "Основи хімічного аналізу".
План лекції:
1. Предмет аналітичної хімії та її значення для професійної діяльності фахівців у галузі екології.
2. Якісний аналіз.
3. Кількісний аналіз.
1. Предмет аналітичної хімії та її значення для професійної діяльності фахівців у галузі екології.
Метою лекційного заняття є формування ціннісних орієнтацій та предметних знань студентів з теми
"Основи хімічного аналізу". На початку лекції підкреслюється значущість та необхідність знань і вмінь з
теми для майбутньої фахової діяльності. З використанням яскравих прикладів здійснюється мотивація її
вивчення і стимулюється інтерес до неї. Це сприяє виникненню у студентів навчальних установок,
пов’язаних з оволодінням темою. Далі актуалізується початковий предметний досвід студентів. На цій
основі розпочинається формування нових предметних знань. Розкривається зміст поняття про аналітичну
хімію та перелічуються її завдання. Виходячи з цих завдань, дається класифікація методів аналізу.
2. Якісний аналіз. З курсу хімії загальноосвітньої школи студенти мають уявлення про якісний аналіз
неорганічних та частково органічних речовин: їм відомі якісні реакції на катіони Барію та Феруму;
сульфат, хлорид і ортофосфат аніони, функціональні групи багатоатомних спиртів, альдегідів тощо. На
цій основі розкривається сутність якісного аналізу як одного із підрозділів аналітичної хімії. Трактується
поняття "аналітична реакція". Висвітлюються вимоги до проведення аналітичних реакцій. Дається
визначення понять про групові й специфічні реагенти, розкривається аналітична класифікація катіонів та
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аніонів. Пояснення супроводжуються демонстрацією слайдів із зображенням таблиць "Сульфідна
класифікація катіонів на аналітичні групи", "Специфічні реакції на деякі катіони", "Біохімічне та
сільськогосподарське значення деяких катіонів", "Класифікація аніонів на групи", "Специфічні реакції на
аніони", "Сільськогосподарське значення деяких аніонів", "Якісний елементний аналіз органічних
речовин", "Якісний функціональний аналіз органічних речовин".
Далі наводиться класифікація методів якісного аналізу. Розкривається техніка проведення якісного
аналізу.
3. Кількісний аналіз. Виклад матеріалу розпочинається шляхом встановлення сутності кількісного
аналізу, класифікування методів та вирізнення галузей їх застосування в екологічній практиці. Поміж
хімічних методів кількісного аналізу розглядаються титриметричний, гравіметричний і
газоволюметричний методи.
На завершення лекції проводиться узагальнення з теми та когнітивне інструктування студентів щодо
змісту їх самостійної роботи.
Самостійна робота студентів. Підготовка до навчальних занять і контрольних заходів здійснюється
за конспектами лекцій, підручниками й навчальними посібниками. Внаслідок цієї роботи студенти:
розвивають предметні ціннісні орієнтації, пов’язані з темою "Основи хімічного аналізу", а також
необхідні для предметної діяльності особистісні риси; оволодівають ґрунтовними знаннями з аналітичної
хімії; набувають інтелектуальних умінь та навичок у розв’язанні задач і вправ, зокрема таких:
1) складіть схему операцій систематичного аналізу розчину стічних вод, якщо припускається, що
вони містять лише катіони Nа+ і Sr2+;
2) обчисліть чинник перерахунку Fe у ваговій формі Fe2O3;
3) обчисліть об’єм 0,15 н розчину NaOH, необхідного для титрування 0,1133 н розчину HСl об’ємом 21 мл;
4) наважку KMnO4 масою 1,875 г розчинили у воді й довели об’єм розчину водою до мітки 500 мл.
Обчисліть молярну концентрацію еквівалента калій перманганату в розчині;
5) обчисліть твердість води, на титрування 50 мл якої було витрачено 0,02 н розчин трилону Б
об’ємом 15 мл;
6) визначена методом фотоелектроколориметрії оптична густина розчину солі Феруму становить 0,25;
0,32; 0,39; 0,46; 0,53. При цьому маса йонів Феруму в розчині об’ємом 100 мл дорівнює відповідно 0,15;
0,20; 0,25; 0,30; 0,35 мг. Побудуйте калібрувальний графік та встановіть за ним вміст йонів Феруму в
розчині, якщо оптична густина розчину становить 0,42;
7) обчисліть об’єм 0,3 н розчину NaCl, необхідний для повного осадження Аg+ у вигляді АgCl із 0,16
н розчину AgNO3 об’ємом 150 мл.
На основі цих знань й умінь студенти розв’язують тестові роботи з якісного та кількісного аналізу [1].
Ці роботи перевіряються викладачем на лабораторному занятті.
Другий вид самостійної роботи студентів передбачає виконання індивідуальних завдань: розробку
науково-дослідних проектів, складання звітів з цієї роботи, написання рефератів і статей, виступів на
наукових конференціях.
Науково-дослідна робота студентів з теми "Основи хімічного аналізу" здійснюється у формі
проектної діяльності за такими напрямами: вивчення якісного та кількісного складу різних об’єктів
довкілля, наприклад ґрунту, рослинницької продукції та природної води, взятих з певного регіону
України, тощо. На основі цих досліджень студенти пишуть звіти, тексти статей у наукові збірники та
виступають на наукових конференціях із захистом своїх проектів.
Лабораторні заняття. Метою лабораторних занять є формування у студентів 1-6 предметних
компетенцій з хімії. Робота проводиться з використанням активних та інтерактивних методів навчання.
При цьому застосовуються цікаві у професійному плані завдання та виконуються досліди і роботи з
частково-пошуковим і дослідницьким змістом. Студенти працюють парами або у складі малих
гетерогенних груп.
Лабораторне заняття 1 на тему: "Дослідження модельних розчинів, що містять катіони та
аніони хімічних елементів". На цьому лабораторному занятті варто застосовувати метод імітаційноігрового моделювання. Наприклад, імітується робота еколого-аналітичної лабораторії. Для цього
студентів поділяють на "відділи", кожен з яких здійснює аналіз якості природних об’єктів (модельних
розчинів), закріплених за ним районів області. Результати цих досліджень узагальнюються
"статистичним відділом" у вигляді чергового (річного) звіту "екологічної служби" і подаються на
затвердження завідувачу лабораторії (викладачеві).
Лабораторне заняття 2 на тему: "Комплексонометричне визначення твердості води, вмісту
Кальцію та Магнію". Для формування ПК з хімії на занятті варто використати ситуаційний (кейс) метод.
Напередодні лабораторного заняття студентам пропонують розглянути реальну ситуацію, що вимагає
вирішення, наприклад, таку: на цукровому заводі протягом останніх десяти років використовується
замкнений цикл води. Частина води з цукрового виробництва після певної очистки повертається в
технологічний цикл, а інша – застосовується для опалення заводських приміщень. В останній час на
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заводі було зафіксовано збільшення обсягу використання електроенергії в приміщенні котельні.
Причиною цього стало утворення накипу на стінках котла.
Проаналізуйте ситуацію, знайдіть варіанти вирішення проблеми, оберіть оптимальний розв’язок та
сформулюйте рекомендації для відповідних служб цукрового заводу.
Після розв’язання цієї ситуації студенти усвідомлюють значущість лабораторної роботи на визначення
твердості води, вмісту катіонів Кальцію та Магнію методом комплексонометрії, виявляють інтерес до неї,
готовність до формування на лабораторному занятті відповідних предметних компетенцій з хімії.
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Заблоцкая О. С. Методика формирования предметных компетенций по химии в процессе
преподавания темы "Основы химического анализа" у студентов-экологов.
В статье изложена методика формирования предметных компетенций по химии у студентов-экологов
при изучении темы "Основы химического анализа" в процессе преподавания дисциплины "Химия с
основами биогеохимии". Раскрыто содержание предметных компетенций по химии, которые
формируются в теме. Определено обобщенное содержание их составляющих (начального предметного
опыта, предметных ценностных ориентаций, теоретических знаний, способов деятельности, знаний
"каким быть", интеллектуальных и экспериментальных умений, личностных качеств). Разработано
компетентностное содержание лекции, самостоятельной работы и лабораторных занятий.
Zablotska O. S. Methods of Students-Ecologists' Subject Competencies Development in the Course of the
"Basic Chemical Analysis" Teaching.
The article suggests the methods of students-ecologists' subject competencies development while learning the
"Basic Chemical Analysis" issues as a unit of "Chemistry with Basic Biogeochemistry". The content of the
subject competences in chemistry is revealed, which are intended to be developed while learning the issues
mentioned above. The generalized content of their elements is defined (initial learning experience, subject values
orientations, theoretical knowledge, ways of activities, knowledge of "ways to be", intellectual and experiment
skills and personal traits). The competencies-oriented content of a lecture, independent and laboratory works
are worked out.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ І ТВОРЧИХ ПРОЕКТІВ З
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-НЕФІЛОЛОГІВ
У статті здійснено спробу розкрити зміст поняття "проект" у площині проблеми формування
мовнокомунікативної особистості майбутнього вчителя. Автор доводить, що інформаційно-дослідницькі і
творчі проекти оптимізують процес українськомовного навчання і самонавчання студентів. Як приклад,
запропоновано інструкції до проектів "Моя телепередача" (гурток "Тележурналісти") та "Жива і нежива
природа в українському фольклорі" (для другого курсу природничого факультету, курс "Українська мова за
професійним спрямуванням"). Знайшли розвиток ідеї інтерактивного навчання української мови майбутніх
учителів-нефілологів, адаптованого до сучасних вимог вищої освіти (у тому числі імітаційного моделювання
ситуацій професійного спілкування).
Проблемам проектної діяльності присвячено чимало наукових праць минулого та сучасних
досліджень (Ф. Бегьюлі, Н. Бєлоусова, Г. Ващенко, І. Дмитревська, Дж. Дьюї, У. Кільпатрик,
С. Кримський, Р. Кузьмінов, Т. Мантула, А. Моїсеєв, Н. Нікокошева, Л. Осипова, Є. Осьмінін,
С. Пілюгіна, Є. Полат, О. Пометун, Н. Прокопьєва, Н. Солодюк, Л. Філімонюк, У. Чартерс, С. Шацький
та ін.). "Метод, що передбачає певну сукупність навчально-виробничих прийомів, які дозволяють
вирішити ту чи іншу проблему в результаті самостійних дій учнів з обов’язковою презентацією цих
результатів. Метод проектів як педагогічна технологія – це технологія, яка включає до себе сукупність
дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за самою своєю суттю", – так окреслює
специфіку роботи над проектами М. Кадемія [1]. Актуальність упровадження проектних технологій у
навчальний процес зумовлена вимогами вищої школи до формування творчої особистості майбутнього
вчителя-професіонала, здатного адаптуватися до інноваційних змін в освітньому просторі. Креативність,
властива високому рівню мовнокомунікативної професійної компетентності, найкраще виявляється під
час роботи студентів над різними типами проектів з української мови. Метою статті є дослідження
ефективності інформаційно-дослідницьких і творчих проектів у процесі українськомовного навчання і
самонавчання студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних вишів.
Студентський проект – це кінцевий оригінальний продукт інтерактивної проектної діяльності
майбутніх фахівців як креативних особистостей. Зазначимо, що викладач є координатором,
консультантом проекту: він пропонує низку проблем, одна з яких стає основою проектної діяльності
студентів, консультує учасників проекту у позанавчальний час, є організатором публічного захисту
(творчого звіту) проектів.
Проектна технологія, як і будь-яка технологія, складається із взаємопов’язаних компонентів,
таких як:
 Мотиваційний (актуальна проблема, мета, завдання проекту, практична значущість очікуваного
продукту).
 Змістовий (зміст і обсяг інформації, необхідної для опрацювання і засвоєння учасниками
проекту).
 Організаційно-виконавчий (функції учасників проекту, етапи і способи проектної діяльності,
форми і засоби одержання і презентації кінцевого продукту проектної діяльності).
 Аналітичний (способи аналізу і самоаналізу (рефлексії) результатів проектної діяльності).
З-поміж численних класифікацій проектів зупинимося докладніше на такій характеристиці, як вид
діяльності, за якою усі проекти поділяють на дослідницькі, творчі, інформаційні, прикладні,
практично-організаційні, комбіновані. На нашу думку, інформаційно-дослідницькі і творчі проекти
заслуговують на окрему увагу.
Інформаційні проекти на заняттях з української мови передбачають здебільшого репродуктивнопродуктивну діяльність учасників – збирання, систематизацію та усне відтворення інформації, важливої
як для формування фахової компетентності, так і для розширення обсягу знань з української мови, умінь
і навичок володіння її ресурсами в усному публічному мовленні. Інформаційні проекти для студентівнефілологів можуть бути індивідуальними і колективними, найчастіше міжпредметними. Перевага
інформаційних проектів над іншими видами полягає у тому, що працювати над ними під силу студентам
низького рівня сформованості мовнокомунікативної професійної компетентності. Кінцевим продуктом
інформаційних проектів, окрім презентації, може бути стіннівка, оформлений стенд для кабінету,
наприклад, на тему: "Десять найвидатніших фізиків в історії людства", "Жива і нежива природа в
українському фольклорі", "Цікава хімія: на допомогу студенту-практиканту", "Дослідження з
психолінгвістики: науково-інформаційний бюлетень" та ін.
© Климова К. Я., 2012
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Дослідницькі проекти, як зазначає Т. Мантула, максимально наближені до ґрунтовних наукових
досліджень, оскільки передбачають наявність таких складових, як: висвітлення актуальності проблеми,
визначення об’єкту та предмету дослідження, висування мети та гіпотези, чітке структурування,
статистичну обробку та узагальнення результатів дослідження, формулювання висновків, окреслення
перспектив подальшого дослідження проблеми [2]. Кінцевим продуктом дослідницьких проектів з
української мови є, наприклад, стаття до збірника студентських наукових праць (одноосібна або у
співавторстві). Дослідницькі проекти з проблем розвитку наукової мови, етикету професійного
вербального спілкування, молодіжного сленгу, захищені студентами молодших курсів на заняттях з
української мови, готують майбутніх учителів-нефілологів до написання та публічного захисту курсових
та кваліфікаційних робіт (проектів) із фахових дисциплін на старших курсах.
Колективні дослідницькі проекти потребують диференційованого підходу до учасників при
розподілі завдань на різних етапах роботи. Керівник проекту (студент з високим рівнем креативності) за
допомогою викладача добирає для кожного учасника проекту посильний вид діяльності, враховуючи,
безперечно, перспективи професійного саморозвитку студентів.
Творчі проекти на заняттях з української мови характеризуються деякою спонтанністю дій учасників
у процесі реалізації первинного задуму: учасники проекту вносять до сценарію корективи, виявляючи
при цьому творчі здібності (іноді приховані). Різновидом творчих проектів варто вважати рольові (ігрові
проекти), оскільки мистецтво перевтілення, яке демонструють студенти на презентації рольових
проектів, є виявом творчості. На нашу думку, підсумковим етапом творчого проекту є публічний звіт про
проведення заходу, який запропоновано підготувати керівникові проекту: у ньому міститься самоаналіз
проектної діяльності учасників колективу, робляться висновки, окреслюються перспективи подальшої
діяльності студентів. Прикладами творчих проектів є театралізоване дійство "Жіночі постаті в
українській драматургії", конкурс декламаторів "Поезія – це завжди неповторність", проект "Моя
телепередача" із застосуванням медіа-технологій та ін. Зазначимо, що під час роботи над проектом
нерідко застосовуються різні види діяльності студентів, що дає підстави виділяти як окремий тип
комбіновані проекти (наприклад, інформаційно-дослідницькі, інформаційно-творчі та ін.).
Навчально-методичне забезпечення викладання українськомовних дисциплін на нефілологічних
факультетах педагогічних вишів (а також гурткової роботи) доцільно доповнити матеріалами, що містять
рекомендації щодо виконання проектів. Наведемо приклади.
Інструкція до проекту, рекомендованого для використання в процесі вивчення курсу "Українська
мова (за професійним спрямуванням)" на нефілологічних факультетах педагогічних університетів
Назва проекту: "Жива і нежива природа в українському фольклорі".
Учасники проекту: академічна група студентів другого курсу природничого факультету
педагогічного університету.
Координатор-консультант проекту: викладач курсу "Українська мова (за професійним
спрямуванням)".
Керівник проекту: студент групи.
Тип проекту: колективний, комбінований, інформаційно-дослідницький, міжпредметний, внутрішній,
короткостроковий.
Мета проекту: актуалізувати фахові знання студентів про живу і неживу природу; поглибити знання
про жанри усної народної творчості, про українську фразеологію; дослідити виражальні особливості слів
– назв реалій живої і неживої природи – у текстах українського фольклору; поповнити активний словник
студентів прислів’ями і приказками.
Кінцевий інтелектуальний продукт проекту: стаття у збірнику матеріалів названого семінару;
дидактичні матеріали до портфоліо майбутнього вчителя біології.
Презентація результатів колективної роботи: виступ керівника проекту на практичному занятті з
української мови, а після оцінювання результатів та внесення відповідних коректив – на студентськовикладацькому науково-методичному семінарі.
Рекомендовані інформаційні джерела: статті у друкованих фахових журналах, мовознавча та
літературознавча література, збірки українських прислів’їв і приказок, матеріали сайтів, розміщених в
Інтернеті, шкільні підручники і методичні посібники з біології, лексикографічні джерела, рекомендації
щодо оформлення наукової статті у фаховому виданні.
Програма проектної діяльності колективу студентів.
Підготовчо-мотиваційний етап та етап планування. На першому практичному занятті з курсу
"Українська мова (за професійним спрямуванням) з Теми 3 ("Стилі сучасної української літературної
мови у професійному спілкуванні", Змістовий модуль 1) викладач-координатор оголошує тему і мету
проекту, повідомляє про завдання студентів на кожному з етапів проектної діяльності, пропонує перелік
інформаційних джерел для опрацювання та призначає керівника проекту, який розподіляє функції між
студентами групи. На цей етап відводиться 15 хвилин аудиторного часу.
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Етапи вибору рішення та виконання проекту. У позанавчальний час студенти індивідуально
опрацьовують джерела з теми, колективно заповнюючи таблиці: "Назви живої і неживої природи",
"Прислів’я про природу", "Приказки про природу", "Загадки про природу", "Народні прикмети".
Колективно обговорюється проблема використання систематизованої інформації у роботі вчителя
біології. Вносяться пропозиції щодо структури і змісту інформаційного виступу керівника проекту.
Етапи оформлення кінцевого продукту, аналізу і самоаналізу проектної діяльності. У позанавчальний
час студенти колективно редагують (можлива участь координатора) повний текст виступу керівника
проекту і текст наукової статті за результатами проекту; готуються матеріали для мультимедійної
презентації проекту.
Етап захисту та оцінювання результатів проекту. Проходить на другому практичному занятті з курсу
"Українська мова (за професійним спрямуванням) з Теми 3 ("Стилі сучасної української літературної
мови у професійному спілкуванні", Змістовий модуль 1). Викладач-координатор запрошує на захист
проекту експертів: викладачів природничих дисциплін, шкільного учителя біології, колег-філологів. На
цьому етапі відбувається обговорення продукту проектної діяльності студентів: експерти ставлять
запитання, аналізують зміст науково-інформаційного матеріалу, висловлюють зауваження, пропозиції,
окреслюють перспективи подальшої роботи над проблемою проекту.
Програма експертного оцінювання результатів проекту.
Критерії оцінювання проектної діяльності студентів: 1. Відповідність змісту роботи темі і проблемі,
підпорядкованість діяльності студентів кінцевій меті проекту. 2. Кількість і якість опрацювання
інформаційних джерел, вміння узагальнити і систематизувати інформацію. 3. Рівномірний розподіл
функцій між усіма членами колективу, сумлінність у виконанні індивідуальних завдань, креативність
студентів. 4. Якість оформлення кінцевого продукту проекту: додержання загальних вимог до мовного та
технічного оформлення тексту наукової статті; доцільне використання мультимедійних засобів для
проведення презентації; додержання вимог до публічного виступу під час захисту проекту.
5. Спрямованість кінцевого продукту на подальше використання у роботі.
Рівень діяльності учасників проекту: високий, належний, достатній, низький.
Оцінка діяльності: 90-100 балів (відмінно, А); 82-89 балів (дуже добре, В); 74-81 бал (добре, С); 64-73
бали (задовільно, D); 60-63 бали (достатньо, Е); 0-60 балів (незадовільно, F, FX).
Зведена оцінка проектної діяльності студентів (виставляється всім учасникам проекту). Це середнє
арифметичне від суми оцінок по кожному з критеріїв.
Творчий проект "Моя телепередача"
для студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів (гурток
"Тележурналісти")
Мета проекту: забезпечити практичне, професійно спрямоване використання студентами теоретичних
знань про мову сучасних ЗМІ і медіатехнології у процесі навчання і самонавчання української мови.
Обладнання: відеокамера, DVD-програвач, телевізор (мультимедійний проектор), реквізити для
відеозйомки.
Інструкція до роботи над проектом
ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП. На цьому етапі окреслюється коло учасників проекту, розподіляються
обов’язки, "ролі": "керівник телепроекту", "автор телесценарію", "телеоператор", "гості програми",
"кореспондент (автор інформації з місця події)", "оглядач (автор інформаційного огляду подій)",
"диктор", "редактор телепередачі".
Оберіть проблему, яка буде основою Вашої телепередачі (або її епізоду):
 Сучасні дослідження у галузі фізики (хімії, біології, психології, педагогіки, історії, математики,
інформатики тощо) і розвиток шкільної освіти в Україні.
 Народна етнопедагогіка: виховання словом в українській родині.
 "Заговори – і я пізнаю тебе" (Сократ) – про культуру мовного спілкування.
 Молодь у світовому комунікаційному просторі.
 Слово на захист книги.
Назвіть Вашу телепередачу: назва повинна бути влучною і стислою, гарно сприйматися на слух
та запам’ятовуватися.
На підготовчому етапі проекту студентам корисно переглянути зразки – кращі українські телепередачі:
"Свобода Слова", "Факти", "Факти тижня з Оксаною Соколовою", "Добрі новини" ICTV, "Вікнановини" СТБ, "Гордість країни" Новий канал та ін.
1. Сплануйте місце, час і зміст телесюжету. Відеозйомка проходить на міській вулиці, в науководослідній лабораторії, в університеті, у школі, на телестудії, у бібліотеці, в музеї, у сільському клубі
тощо. Місце сюжету визначає його відеоряд. Окресліть коло учасників зйомки, наприклад:
"телекореспондент", відомі учителі, літератори, науковці, представники молодіжних організацій,
працівники бібліотеки, музею тощо. Зазначимо, що гостями програми можуть бути реальні особи.
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2. Напишіть сценарій Вашої телепередачі (або її окремого сюжету), попередньо обравши її вид і
структурні одиниці:

інформаційна оглядова – розповідь кореспондента, репортаж оглядача (прямоефірний /
монтований, подієвий / сюжетний), коментар до сюжету; інформаційно-аналітична оглядова програма –
дискусія за "круглим столом";

ток-шоу – соціально-політичне, розважальне;

навчальна, пізнавальна, культурологічна, соціальна передача (наприклад, урок-телепередача).
Доберіть інформаційні матеріали, необхідні для створення теледискурсу (відомості з мережі
Інтернет, друкованих джерел, здобуті під час безпосереднього спілкування з фахівцями тощо).
3. Відредагуйте сценарій телепередачі (або її окремого сюжету).
ЕТАП РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ. ВІДЕОЗАПИС. На цьому етапі готуються необхідні реквізити, відеоряд.
Учасники відеозапису перевіряють свій зовнішній вигляд, встановлюється оптимальний для відеозйомки
режим освітлення, "телеоператор" визначає головні та другорядні об’єкти зйомки. "Редактор" і герої
передачі з’ясовують спеціальні жести за кадром: "запис припинено", "час розмови вичерпано" та ін.
Під час відеозйомки "редактор" слідкує за культурою мовлення та етикою спілкування учасників.
"Кореспондент" не повинен виказувати упереджене ставлення до героїв.
Під час перегляду відеозапису "редактор" та "знімальна група" аналізують матеріали на предмет
якості зйомки та відповідності поставленим на підготовчому етапі завданням проекту.
ЕТАП ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЕКТУ, АНАЛІЗУ І САМОАНАЛІЗУ. Гуртківці
пропонують переглянути телепередачу (або її фрагмент) на лекційних або практичних заняттях з курсів
української мови (за професійним спрямуванням), основ культури і техніки мовлення, основ
красномовства. Студенти оцінюють проект за такими критеріями:

актуальність телепередачі;

сюжетна цілісність та інформаційна насиченість;

майстерність "редактора" та "оператора" телепередачі;

комунікативні якості мовлення "корреспондента" та героїв телепередачі (або її фрагменту).
Викладене вище дає підстави стверджувати, що використання творчих та інформаційно-дослідницьких
групових і монопроектів під час вивчення української мови є перспективним, оскільки сприяє формуванню у
студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів інтегрованої особистісної якості –
креативності, яка є необхідною умовою творчої мовнокомунікативної діяльності учителя-професіонала.
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Матеріал надійшов до редакції 30.11. 2011 р.
Климова Е. Я. Использование информационно-исследовательских и творческих проектов по
украинскому языку в процессе обучения будущих учителей-нефилологов
В статье осуществлена попытка раскрыть содержание понятия "проект" в контексте проблемы
формирования коммуникативно-языковой личности будущего учителя. Автор доказывает, что
информационно-исследовательские и творческие проекты оптимизируют процесс обучения и
самообучения студентов украинскому языку. В качестве примера предложено инструкции к проектам
"Моя телепередача" (кружок "Тележурналисты") и "Живая и неживая природа в украинском
фольклоре" (для второго курса естественного факультета, курс "Украинский язык профессиональной
ориентации"). Получили дальнейшее развитие идеи интерактивного обучения украинскому языку
будущих учителей-нефилологов, адаптированного к современным требованиям высшего образования (в
том числе имитационного моделирования ситуаций профессионального общения).
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Klymova K. Ya. The Usage of Informational and Creative Research Projects in the Ukrainian Language in
the Course of Teaching Prospective Non-Philology Students.
The article highlights the "project" term content from the perspective of forming the language and
communicative personality among the prospective teachers. The author proves that informational and creative
research projects optimize the process of teaching Ukrainian, as well as, students' independent work. The author
proposes instructions for such projects as "My TV Programme" ("TV Journalism" group) and "Animated and
Non-Animated Nature in Ukrainian Folklore" (for the sophomores of Nature studies faculty, discipline "The
Ukrainian Language, Professionally Oriented"). The ideas supported and developed the concern interactive
teaching of Ukrainian for non-philology teaches, adapted for modern requirements of higher education (i.e.
imitative modeling of the situations of professional pedagogical communication).
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ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ:
РЕАЛЬНІСТЬ ЧИ ПЕРСПЕКТИВА?
У статті виявлено та порівняно ознаки суб’єктно орієнтованого та особистісно орієнтованого навчання у
контексті сучасної загальної середньої освіти. Визначено, що особистісно-орієнтоване навчання
фрагментарно здійснюється і в умовах школи, і цілеспрямовано, в окремих авторських системах навчання,
котрі націлені на особистість як носія власного змісту і внутрішніх життєвих смислів. Зроблено висновок,
що поширення особистісної парадигми навчання прямо залежить від темпів переходу до громадськодержавної моделі управління освітою в умовах розвитку громадянського суспільства.
Поняття "особистісно орієнтоване навчання" в останній час із наукового виміру перейшло у
педагогічну практику та нормативні акти, що регламентують різні сторони освітньої діяльності. У звітах
загальноосвітніх закладів, у риториці педагогів це поняття стало часто використовуватися в інших, ніж
передбачає педагогічна наука, значеннях. Переважно цим поняттям практики характеризують ті аспекти
освітнього процесу, які науково визначаються як суб’єктно орієнтоване навчання, індивідуалізація
навчання, диференціація навчання.
Проблеми особистісно орієнтованого навчання глибоко досліджені як вітчизняними вченими (І. Бех,
Л. Благодаренко, В. Рибалка, С. Подмазін, О. Пометун, О. Савченко, О. Сухомлинська та ін.), так і
зарубіжними (М. Алєксєєв, О. Бондаревська, Ю. Долженко, В. Сєриков, І. Якиманська та ін.). Але відмінності
особистісно орієнтованого навчання від суб’єктно орієнтованого потребують додаткового висвітлення.
Метою даної статті є виявлення та порівняння ознак суб’єктно та особистісно орієнтованого
навчання у контексті сучасної загальної середньої освіти.
Загальновідомо, що середня освіта як соціальний інститут, котрий на кожному етапі розвитку
суспільства змінювався відповідно до оновлених вимог, постійно виконувала і виконує функцію
збереження, відновлення і передавання новим поколінням суспільного досвіду з метою подальшого
розвитку соціуму.
Кожна держава і відповідне суспільство на певному етапі свого розвитку формують і, за необхідності,
формалізують вимоги до середньої освіти у конкретних нормативних актах. Такий підхід
максимізований у централізованих системах управління освітою (міністерство – регіональні органи –
локальні органи – заклад освіти) і мінімізований у децентралізованих.
У децентралізованих системах управління освітою (наприклад, в США) держава формує державний
запит на освіту в мінімальних стандартних вимогах до навченості, але мету і зміст освіти визначає,
насамперед, суспільство через громадянські інститути.
Природно, що у всіх системах освіти можливе неспівпадіння між державним і суспільним
замовленням на мету і зміст освіти. Мотиви спрямованості замовлень можуть бути пов’язані з
політичними уподобаннями, економічною доцільністю, корпоративними чи бізнес інтересами,
ідеологічною кон’юнктурою тощо. Суспільне замовлення за раціональних та ірраціональних причин
може цілеспрямовано або стихійно швидко і суттєво змінюватися.
Сама ж середня освіта як сформована на корпоративних принципах система тяжіє до самозбереження,
що виявляється у її консерватизмі та традиційності. Суб’єкти освітньої діяльності також беруть участь у
визначенні мети і змісту освіти, впливаючи і на державу, і на громадську думку.
В радянські часи загальноосвітня школа могла функціонувати лише в межах так званої пізнавальної
парадигми, коли учні отримували нормативно визначений перелік знань, умінь і навичок,
"озброювалися" державною ідеологію та готувалися до виконання зовні заданих соціальних ролей в
індустріалізованому стандартизованому суспільстві. Форми навчання адекватно меті і завданням могли
бути переважно колективними, уніфікованими і стандартизованими в межах класно-урочної системи
навчання. Особистісний розвиток за такого підходу був побічним продуктом освітньо-виховної
діяльності і також суворо ідеологічно регламентувався. Як зазначає П. Саух, така парадигма навчання
була спрямована на пристосування людини до соціального середовища [1: 3].
В сучасній Україні в умовах масової школи мета середньої освіти та її зміст продовжують
формуватися переважно за державним замовленням, документально фіксуються та впроваджуються в
навчальний процес у передбачених формах відповідними методами і засобами. Але за умов панування
громадянського суспільства та функціонування в його межах правової держави в умовах
постіндустріального суспільства мета і зміст освіти повинні визначатися у відкритому діалозі між
громадськими інституціями і державою. Держава має нормативно закріплювати принципи такого діалогу
і забезпечувати правовий простір для його проведення. В такому соціумі суспільне замовлення домінує
над державним, розвиток особистості є стрижнем освітньої діяльності. Саме за таких умов є доцільним і
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реально необхідним існування особистісно спрямованої парадигми освітньої діяльності, де зміст освіти є
не зовні нормативно заданою величиною, а виявляється як внутрішній потенціал дитини, що потребує
від педагога вивчення і супроводу у процесі розвитку та пошуку особистісних смислів. За такого підходу
освітні стандарти, програми, нормативно визначені пріоритети недоцільні або відступають на задній
план. На передньому – конкретна особистість з її життєтворчим потенціалом, внутрішніми смислами,
переживаннями, мотивами тощо. Ця парадигма навчання спрямована не на пристосування людини до
зовнішнього середовища, а на розкриття її сутнісних сил і внутрішнього потенціалу.
Такий підхід до освітньої діяльності відповідає викликам доби постмодерну і доцільний в умовах
розвиненого громадянського суспільства та правової держави.
Сучасне українське суспільство поки знаходиться в стані перетворення з сукупності "трісок, що
летять, коли рубають ліс", у громадянське суспільство, із спробами соціальної, національно-культурної
та конфесійної ідентифікації. Відповідно відбувається складний і драматичний пошук оптимальних
взаємовідносин між суспільством і державою як способом організації публічної влади в цьому
суспільстві. Тому вибір мети і змісту шкільної освіти в сучасній Україні знаходиться у просторі між
пізнавальною і особистісною парадигмами навчання, в діапазоні окресленому точками, з одного боку,
нівелюванням особистості в колективних (етнічних, конфесійних, соціальних і регіональних)
утвореннях, з іншого – крайньої індивідуалізації людини.
У централізовано керованих системах освіти мета і зміст її функціонування формалізуються в
нормативних актах державою як на основі зворотнього зв’язку з суспільством, так і без нього. В сучасній
Україні мета середньої освіти визначена виключно державою (Верховною Радою України) в законах
"Про освіту" і "Про загальну середню освіту". Під час прийняття цих законів суспільний запит на мету і
зміст середньої освіти шляхом слухання в територіальних громадах, на сходах, сесіях, з’їздах ґрунтовно
не вивчався і також цілеспрямовано не досліджувався соціологами. Обговорення проблем мети і змісту
освіти з представниками різних "цехів" освітянської корпорації (переважно керівниками) є варіантом
корпоративного замовлення, яке не завжди відображає інтереси всього суспільства. Конституційне
положення, що народ виражає свою волю через депутатів рад (ст. 5) у сучасній українській дійсності є
скоріш теоретичним постулатом, ніж відображенням політичної дійсності. Саме тому частина освітніх
реформ "пробуксовує" або тихо саботується на локальному рівні.
За умов формування мети і змісту середньої освіти як державного замовлення переважно
представниками професійних корпорацій (народних депутатів України, дерслужбовців, керівників
закладів освіти, науковців тощо), які іноді не погоджують результати власної роботи навіть між собою,
мета освіти визначається різною в різних документах, що не сприяє розвиткові особистісно
орієнтованого навчання. Так, у Законі України "Про загальну середню освіту" сказано: "Загальна середня
освіта спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання, які
ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, єдності
навчання і виховання, на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між
націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави" [2]. У проекті Державного
стандарту базової і повної загальної середньої освіти (2011 р.) вже наголошується, що загальна середня
освіта ґрунтується на загальнонаціональних цінностях і українознавчому спрямуванні [3]. Мета середньої
освіти в галузевому законі – всебічний розвиток особистості [4]. Мета середньої освіти в проекті
Державного стандарту – формування соціально-педагогічної моделі випускника загальноосвітнього
навчального закладу [2]. Як говорять, відчуйте різницю.
Ми не дискутуємо з приводу пріоритетності загальнолюдського чи національного, полікультурності
чи українознавчої спрямованості. Ми лише вказуємо, що за умов централізованого управління освітою
легітимізується тільки державне замовлення на мету і зміст освіти, яке формують групи чиновників,
котрі навіть між собою не узгоджують параметри показників освіти, оскільки не підконтрольні і не
підзвітні інституціям громадянського суспільства.
Тому актуальним є питання щодо принципової можливості за умов централізованого управління
освітою та переважно державного замовлення на неї, в умовах стандартизації освіти законами, стандартами
і програмами, здійснювати особистісно орієнтоване навчання. Чи можливий в сучасній вітчизняній
загальноосвітній школі масовий перехід на особистісно спрямовану парадигму навчання? Адже саме така
ознака організації шкільного навчання вже стала звичною в різноманітних звітах, інформаціях,
атестаційних справах, матеріалах на освітянських виставках, у текстах дисертаційних досліджень.
Як зазначає С. Подмазін, посилаючись на Е. Мун’є, особистісно орієнтованого навчання (освіти) як
реальної соціальної практики, а не як ідей і локального досвіду, ще не було в історії людства [5].
Сьогодні у всьому світі панує авторитарна модель навчання, яка відповідає характеру індустріальної
цивілізації, матрицю котрої складає масове стандартизоване машинне виробництво. Тому в освіті
панують принципи стандартизації, синхронізації, концентрації, централізації і максимізації [5: 80].
Те, що ми називаємо сьогодні в нашій практичній освітній діяльності особистісним підходом, насправді
в педагогічній науці визначається як суб’єктний підхід. Суб’єктна педагогіка, за М. Алєксєєвим, – це
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теоретичні і практичні розробки, в яких акцент робиться на самостійності й активності учнів (від
алгоритмізованої діяльності до "квазідослідження") в операціонально- технічному плані [6]. Смислова,
ціннісно-емоційна сфера особистості, її включення представлені як побічний продукт діяльності учня (на
рівні переживання досвіду задоволення, радості від самостійно виконаної роботи), або обмежується
виключно пізнавальною сферою (мотивація, емоції, значимість "руху мізками" тощо).
Особистісно-орієнтована педагогіка робить акцент на розвиткові особистісного ставлення до світу, до
діяльності, до себе. Це вимагає не просто активності і самостійності, а обов’язково суб’єктивної
активності і самостійності. Тут учень не провідник ідей учителя, а їх творець. Результат такої діяльності
повинен пройти верифікацію на легітимність і достовірність особистісній позиції.
Смисл діяльності, її співвідношення з іншими діяльностями, ієрархія уподобань в оцінках, розвиток
рефлексії, наявність особистої позиції – головні орієнтири особистісно-спрямованої освіти [6: 31-32].
Тільки в особистісній педагогіці виявляється "надситуативна активність", а в суб’єктній вершиною є
перенесення засвоєного знання в нову ситуацію.
Особистісно орієнтоване навчання характеризується такими ознаками:
– в центрі знаходиться самобутність дитини, її самоцінність, суб’єктивність процесу учіння, а
традиційне учіння спрямоване на формування в людині набору певних соціальних функцій і реалізатора
певних моделей поведінки, зафіксованих у соціальному замовленні школи;
– особистісно орієнтоване навчання – це не просто врахування особливостей учня, а включення
особистісних функцій дитини, затребування її особистісного досвіду;
– сутність особистісно орієнтованого навчання технологічно розкривається через активізацію
особистісних функцій на основі особистісного досвіду переживань суб’єкта учіння, підкреслюється
унікальність особистісного досвіду і його діяльнісна природа;
– змістовно особистісний досвід переживань забезпечується за рахунок протиставлення точок
погляду, невідповідності ієрархії смислів, неоднозначності навчального тексту, зміни статусу і т. і.;
– як одиниця для розуміння і проектування навчання в межах особистісно орієнтованого підходу
розглядається навчальна ситуація;
– освітній стандарт в особистісно орієнтованому навчанні не мета, а засіб, який визначає напрямки і
межі використання предметного матеріалу як основи особистісного розвитку на різних щаблях навчання;
крім того, стандарт виконує функцію узгодження ступенів освіти і відповідних вимог до особистості;
– критерії особистісно орієнтованого навчання – параметри особистісного розвитку. Але практично їх
складно сформулювати і діагностувати [6: 66-67].
Організовуючи особистісно орієнтоване навчання, можна проектувати загальну стратегію, що
відображається в концепції розвитку школи (навчальні плани, програми, необхідний кадровий і
матеріальний потенціал), і розробку засад проектування конкретних навчальних ситуацій, оскільки саме
в конкретній ситуації в кінцевому підсумку і буде визначатися проект педагогічної діяльності.
Як зазначає О. Савченко, особистісно орієнтоване навчання передбачає рух від учня до змісту і
методики, а не навпаки, врахування його типологічних та індивідуальних особливостей в усіх вимірах
навчально-виховного процесу [4: 627]. Якщо джерело формування змісту освіти внутрішнє – то тоді буде
логічним особистісно орієнтований підхід.
Очевидно, що особистісно орієнтований підхід у навчанні організаційно ідеально відповідає
децентралізованій системі освіти. Наявність стандартів тут можлива, але вони можуть визначати
мінімально необхідний рівень досягнень або мати рекомендаційний характер.
Негатив організації масового навчання за особистісною парадигмою в постіндустріальному
суспільстві полягає в тому, що дитина, у котрої сформовано власний зміст освіти, але який не співпадає з
вимогами освітніх стандартів для виконання певних соціальних функцій, не зможе достойно
соціалізуватися – стати студентом університету, отримати певну професію тощо. Для цього прийдеться
"підтягувати" власний зміст до зовнішніх щодо особи вимог.
Отже, особистісно орієнтована модель є ідеальною, яка в умовах централізованої освітньої системи та
масової школи матеріалізується переважно в суб’єктному підході до навчання.
Суб’єктний підхід ґрунтується на відомих з радянської педагогіки поняттях індивідуалізації та
диференціації навчання.
Застосування індивідуалізації навчання передбачає не пристосування цілей і основного змісту
навчання до окремого школяра, а пристосування форм і методів педагогічного впливу до індивідуальних
особливостей задля забезпечення запроектованого рівня розвитку особистості [4: 332].
Відмінність індивідуалізації навчання від диференціації полягає в тому, що індивідуалізація
передбачає врахування індивідуальних особливостей обдарованих, середніх за успішністю,
важковиховуваних учнів одного колективу тощо. А диференціація передбачає групування учнів на
підставі певних особливостей для спеціального навчання (класи вирівнювання, поглибленого вивчення,
розподіл навчальних програм у старших класах тощо). Диференціація – це поділ учнів на характерні
типологічні групи за різними показниками: рівнем навчальних можливостей, успішністю, пізнавальним
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інтересом школярів, темпом навчання тощо [4: 210]. Диференціація навчання – це конкретна форма
організації навчального процесу, яка створює оптимальні умови для реалізації у навчанні принципу
індивідуалізації. Диференціація – це форма навчання, індивідуалізація – це принцип навчання.
Як зазначає О. Ярошенко в "Енциклопедії освіти", диференціація буває зовнішня і внутрішня.
Внутрішня диференціація – це коли учні, навчаючись в одному класі, для засвоєння знань користуються
завданнями різного рівня складності та різною допомогою з боку вчителя [4: 211]. Зовнішня –
здійснюється шляхом створення окремих класів, і, в свою чергу, поділяється на рівневу і профільну.
Рівнева – диференціація за здібностями та успішністю у навчанні, вона бере початок із 60-х років ХХ ст.,
коли були створені перші програми для поглибленого вивчення. Профільна – диференціація за
інтересами та пізнавальними нахилами до професії, бере початок з 30-х років ХХ ст. Поєднання обох
видів диференціації властиве факультативам.
Як підкреслюють дослідники, у початковій школі переважає внутрішня диференціація, в основній
школі – внутрішня плюс класи поглибленого вивчення, у старшій школі – зовнішня профільна
диференціація.
Поряд з індивідуалізацією і диференціацією навчання у вітчизняній школі протягом ХХ ст.
фрагментарно впроваджувалися елементи особистісного навчання. М. Алєксєєв вважає, що з початку ХХ
ст. ідея людини в її філософсько-релігійному трактуванні вперше лягла в основу освіти. Біля витоків
російської школи вільного виховання був Л. Толстой. Російський варіант такої школи визначався
суб’єктно зорієнтованим і ґрунтувався на філософських засадах християнської антропології та
російського екзістенціоналізму. Так само, як система М. Монтессорі заснована на католицизмі, а
Р. Штайнера – на антропософії [6: 17].
У радянській дидактиці на рівні теорії проголошувалися установки на особистісний фактор, а у
практиці – учень формувався як "гвинтик" системи.
У 20-х – 30-х роках елементами особистісного навчання визнавалися дослідницький метод, Дальтонплан, метод проектів. Оскільки Дальтон-план формував індивідуалізм, тому збереження особистісноорієнтованої компоненти залишилося на рівні методу проектів, який орієнтувався на творчість всередині
колективу [6: 19].
В 30-х – 50-х роках хоча декларувалося формування особистості, але на перші позиції вийшло
"озброєння" учнів системою наукових предметних знань. Особистісний фактор враховувався у принципі
усвідомленості й активності. В 60-х – 80-х роках у процесі розробки проблем змісту освіти особистість
учня стала інваріантом і своєрідною домінантою. Крім того, в цей час робився акцент на дослідженні
пізнавальної самостійності учнів. Тому отримали розвиток проблемне, програмоване і розвивальне
навчання. Проблемне навчання було орієнтоване на створення умов передавання досвіду творчої
діяльності, а програмоване – на максимальну індивідуалізацію навчання.
Окремою сторінкою в запровадженні особистісного підходу до навчання став пошук педагогівноваторів. У всіх новаторів присутня певна цілісність особистості учня, спроба перебороти
функціоналізм у її розумінні. В роботах новаторів присутні описи-проекти навчального процесу, де є
суб’єкт учіння, робота з яким важко операціоналізується, а її рефлексія – скоріш визначення певного
поля спільної діяльності ("подія"), певне структурування якої дає розвивальний ефект [6: 26]. Також у
вітчизняній освіті з’явилися наступники особистісного навчання за системами М. Монтессорі,
Р. Штайнера та ін.
Отже досвід особистісно орієнтованого навчання фрагментарно накопичений вітчизняною
педагогікою і школою. Але в умовах освітньої діяльності з централізованим управлінням, в умовах
стандартизації і спрямованості освіти на зовні задані (стандарти, програми тощо) параметри для
результатів освітньої діяльності, за необхідності існування масової школи, – перехід на особистісну
парадигму є тільки планом на майбутнє. Реалізація цього плану сьогодні частково здійснена в окремих
авторських системах навчання. М. Алєксєєв умовно ці системи поділив на чотири групи, підставами для
поділу на які є, з одного боку, їх орієнтованість на особистісну чи суб’єктну педагогіку, а з другого –
рівень їх методологічної відпрацьованості: культурологічний чи інструментальний. Так, до особистісно
орієнтованих культурологічних систем дослідник зарахував лише системи Ш. Амонашвілі та школу
діалогу культур В. Біблера. До особистісно орієнтованих інструментальних – систему Л. Занкова; до
суб’єктно орієнтованих культурологічних – систему Д. Ельконіна-В. Давидова; до суб’єктно
орієнтованих інструментальних – системи В. Шаталова, С. Лисенкової, Є. Ільїна, І. Волкова,
П. Гальперіна, Н. Тализіної та ін. [6].
Таким чином, сучасний стан розвитку вітчизняної загальної середньої освіти передбачає домінанту
масової школи на основі зовні заданих параметрів освіти в межах державного і частково суспільного
замовлення. Така освіта може бути переважно суб’єктно орієнтованою на принципі індивідуалізації
навчання у формах його диференціації.
Особистісно орієнтоване навчання фрагментарно здійснюється і в умовах масової школи, і
цілеспрямовано, в окремих авторських системах навчання, котрі націлені на особистість як носія
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власного змісту освіти і внутрішніх життєвих смислів. Але поширення особистісної парадигми навчання
напряму залежить від темпів переходу до громадсько-державної моделі управління освітою в умовах
розвитку громадянського суспільства.
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Матеріал надійшов до редакції 06.12. 2011 р.
Смагин И. И. Личностно ориентированное обучение в современной общеобразовательной школе:
реальность или перспектива?
В статье выявлены и сравнены признаки субъектно ориентированного и личностно
ориентированного обучения в контексте современного общего среднего образования. Определено,
что личностно ориентированное обучение фрагментарно совершается и в условиях массовой
школы, и целенаправленно, в отдельных авторских системах обучения, которые направлены на
личность как носителя собственного содержания образования и внутренних жизненных смыслов.
Сделан вывод, что распространение личностной парадигмы обучения напрямую зависит от темпов
перехода к общественно-государственной модели управления образованием в условиях развития
гражданского общества.
Smagin I. I. Personality Oriented Teaching in the Modern School: Reality or Prospect?
The article identifies and compares the features of the subject-oriented and personality-oriented teaching in the
context of the modern secondary education. It is determined that personal-oriented teaching fragmentarily is
conducted both in the conditions of mass school and intentionally, in the separate authors' teaching systems that
are directed onto a personality as a carrier of the personal content of education and internal living senses. It is
concluded that the spread of the personal learning paradigm depends on the pace of transition to the
community-state model of education management in the development of the civil society.
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ПРОБЛЕМА КРИТЕРІЇВ ВИЯВЛЕННЯ ОБДАРОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
У статті визначено основні підходи до критеріїв виявлення обдарованості в навчальних закладах,
обґрунтовується думка про те, що в такому визначенні треба враховувати єдність
інтелектуального розвитку, творчого потенціалу та мотивації. Такий підхід дозволяє розглядати
кількість обдарованих дітей значно вищою, ніж за умов їх ідентифікації за допомогою тільки
інтелектуальних досягнень. Зроблено висновок, що визнання обдарованості як динамічної
інтегративної характеристики (єдність інтелектуального розвитку, творчого потенціалу та
мотивації) буде сприяти формуванню людського ресурсу.
Оскільки інтелектуальний, творчий потенціал людини, суспільства загалом – основа науковотехнічного, економічного і будь-якого іншого розвитку, природним є інтерес науки і практики до
творчих здібностей, обдарованості, таланту. Прогрес та національне багатство, передусім, забезпечує 5 %
працездатного населення, що є обдарованим [1: 91]. Тому особливі завдання і проблеми стоять перед
педагогічною та психологічною наукою, яка покликана розв'язувати питання виявлення талантів. Уже на
початку нинішнього століття було зроблено перші теоретичні і практичні спроби вивчення виявів
обдарованості, систематизації нагромаджених даних та їх аналізу. Цю проблему досліджували
Б. Г. Ананьєв, В. М. Мясищев, А. Г. Ковальов, Г. С. Костюк, К. К. Платонов, С. Л. Рубінштейн,
Б. М. Теплов та інші. Вони визначили ознаки здібностей: індивідуально-психологічні особливості, що
відрізняють одну людину від іншої; особливості, що сприяють успішному виконанню діяльності;
здібності не зводяться до знань, умінь, навичок, які вже виявлено в суб'єкті, а сприяють легкому і
швидкому їх набуттю.
Б. М. Теплов заперечував спадковість здібностей. Спадковими, на його думку, є лише задатки та
анатомо-фізіологічні особливості людини. Здібності формуються в діяльності. С. Л. Рубінштейн,
Г. С. Костюк багато в чому поділяли концепцію Б. М. Теплова, наголошуючи на зв'язку здібностей з
розвитком. С. Л. Рубінштейн вважав, що здібності розвиваються по спіралі: реалізація можливості, яка є
здібністю одного рівня, відкриває нові можливості для розвитку здібностей вищого рівня. Обдарованість
людини визначається діапазоном нових можливостей, котрі відкриває реалізація наявних можливостей.
Б. Г. Ананьєв зазначав, що здібності є виявом творчого розвитку розуму, а не простого
нагромадження знань. Як і Б. М. Теплов, Б. Г. Ананьєв вважав, що здібності розвиваються в діяльності,
пов'язані з розвитком особистості. Талант є складним, багатоплановим наслідком активності людської
особистості; справжній талант – це й розвинений характер, сильна воля, чітка життєва мета.
Важливими є думки Б. Г. Ананьєва відносно спеціальних і загальних здібностей та обдарованості.
Спеціальні здібності є продуктом розвитку спеціальних видів діяльності, що мають провідне значення в
загальному розвитку людини. Продуктом загального розвитку є обдарованість, яку С. Л. Рубінштейн
небезпідставно називав "загальною здібністю".
Мета статті полягає в аналізі різних концептуальних підходів до проблеми єдності інтелектуального
розвитку, творчого потенціалу та мотивації обдарованості в історичній перспективі.
Американський дослідник Дж. Рензуллі запропонував у визначення обдарованості ввести такі три
характеристики: інтелектуальні здібності, творчий підхід і наполегливість [2].
Він відзначає, що кількість обдарованих дітей може бути значно вищою, ніж за умов їх ідентифікації
за допомогою тестів чи за їх інтелектуальними досягненнями. Дослідники відзначають демократичність
цієї моделі, що дозволяє відносити до категорії обдарованих тих, хто виявив високі показники хоча б у
одному з вказаних параметрів.
Якщо в сутність обдарованості ввести високі творчі здібності, то в цьому випадку академічні
досягнення не завжди будуть дуже помітними, й навпаки, дитина може мати значні успіхи в навчанні з
основних шкільних предметів, але рівень творчих успіхів у неї буде невисоким. Тому Дж. Рензуллі зі
своїми колегами запропонував принцип "турнікету", коли програму розраховували на багатьох
кандидатів, зокрема дітей, які мали великі академічні досягнення, й тих, хто відзначався значними
рівнями творчих здібностей. Дитина під час тестування й оцінювання педагогом повинна була набрати
високу суму балів, щоб увійти в число кандидатів у такі сфери: суспільна активність (лідерство) й сфера
руху. Відібраних дітей об'єднували в групи відповідної сфери, працюючи з ними за спеціальною
програмою. Тільки після цього з дітьми, які виявили обдарованість у тій чи іншій сфері, організовували
роботу за додатковою складнішою програмою.
Як правило, для виявлення інтелектуальних і творчих здібностей дітей використовують тести для
оцінювання їх досягнень (успішності в навчанні). Водночас враховують, що обдарованість дуже складне
© Вірковський А. П., 2012
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явище, і дитина може на якомусь етапі свого розвитку досягти високого рівня обдарованості, а потім (іноді
з незрозумілих причин) її рівень обдарованості може різко впасти, і навпаки, вона може в будь-який
конкретний момент одержати низькі оцінки, котрі через певний час будуть найвищими. Тому виявлення
обдарованих дітей – це тривала процедура, пов'язана з динамікою розкриття обдарованості [2: 117].
Щодо застосування тестів на творчість під час виявлення обдарованості, то це одна з найскладніших
процедур, оскільки поняття творчості та її критерії ще не визначені. На практиці найчастіше
використовують характеристики творчості, що ґрунтуються на дослідженнях Дж. Гілфорда.
Характеристики зорієнтовані на такі особливості розумового процесу, як легкість, гнучкість,
оригінальність, точність, а також уява. Стосовно дошкільників тестом передбачено виконання таких
завдань, як закінчення розпочатого малюнка, використання паралельних ліній або кружечків для
побудови зображень, а також конструювання картин. Коли використовують останній тест, дитині дають
аркуш паперу із зображенням яскраво розфарбованої фігури неправильної форми, котру вона повинна
використати як "відправну точку" для побудови свого довільного зображення.
Тестування включає також оцінку вмінь дитини ставити інформаційні запитання, визначати можливі
причини і наслідки відносно ситуацій, зображених на серії малюнків, ставити нестандартні запитання,
пов'язані з добре відомими предметами [3: 134]. Втім, незважаючи на високу точність оцінок дітей за
допомогою названих та інших тестових методик, багато хто з дослідників вважає, що вони, як правило,
занадто жорсткі в оцінюванні обдарованості й не завжди дають можливість оцінити її динаміку, так само
як і не завжди допомагають виявляти приховані резерви розумового розвитку дитини. Через те певної
популярності набули так звані критеріально-орієнтовані тести. На відміну від класичних, що
використовуються для оцінювання здібностей дитини шляхом порівняння її результатів з результатами
спеціальної групи однолітків, ці тести призначені для визначення рівня оволодіння дитиною певних
понять й навичок, які відповідають тому чи іншому рівню розвитку. Обмежені можливості використання
тестових методик для надійного діагностування творчих здібностей та обдарованості логічно
зумовлюють пошуки інших, адекватніших тестових засобів. Для виявлення обдарованості
використовують записи життєвих спостережень, свідчення батьків, родичів, педагогів. Такі дані можна
вважати особливо цінними, бо вони дають змогу дістати інформацію в часовому вимірі, що майже
неможливо під час тестування. Якщо спостереження проводять батьки або вихователі в дошкільних
установах, то одержані результати використовують для складання хронології розвитку дитини; крім того,
вони дають можливість виявити рідкісні здібності, які неможливо розпізнати під час тестування. Хоча
такі спостереження (особливо батьків) можуть бути тією чи іншою мірою деформовані природним
бажанням "побачити" в своїй дитині щось надзвичайне.
Як бачимо, коефіцієнт інтелекту не може бути об'єктивним абсолютним критерієм диференціації
індивідів на звичайних (нормальних) та інтелектуально обдарованих. Окрім цього, порівняння
інтелектуальних здібностей обдарованих і звичайних індивідів не дає підстав стверджувати про
наявність якісних відмінностей між ними. Це було причиною того, що поряд з інтелектуальними тестами
в діагностичній практиці почали широко використовувати спостереження за зовнішніми виявами
інтелектуальної обдарованості.
Основними характеристиками інтелектуально обдарованої дитини вважають: ранню мову, вживання
складних слів, раннє засвоєння лічби і читання, допитливість, міцну пам'ять, швидке сприймання, сильну
уяву, абстрактне мислення, побудову речень із складними синтаксичними конструкціями, здатність
класифікувати інформацію і досвід, надзвичайну увагу, великий словниковий запас, інтуїцію,
наполегливість у досягненні поставленої мети, здатність тривалий час зосереджуватися на одному виді
діяльності, сприймати зв'язки і співвідношення між предметами і явищами, прагнення робити все на свій
лад, висловлювати різноманітні пропозиції з приводу конкретної ситуації, бачити одну й ту ж саму
проблему під різним кутом зору, винахідливість, тяжіння до завершеності, впорядкованості і точності,
високий енергетичний рівень, що дає змогу займатися одночасно багатьма проблемами, захоплення
побудовою альтернативних моделей і систем, уміння ставити запитання, легкість у придумуванні нових
слів, визначенні нових понять, надання переваги інтелектуальним іграм, здібності у вивченні
математики, самостійність мислення, що виявляється як у прагненні знайти власний розв'язок задачі, так
і в здатності самостійно, без надмірного керівництва з боку педагогів чи батьків вчитися, надання
переваги складному перед простим, ерудованість, яскраве виявлення спеціальних здібностей до одного
чи кількох видів діяльності.
А що таке творчі здібності? Це здатність зупинитися, подивитися на предмет і поставити запитання.
Цінною якістю творчої особистості є здатність сприймати предмети і явища під різним кутом зору, тобто
виділяти різні істотні властивості. З цією метою доцільно тренуватися школярам у виявленні нових
ознак (властивостей) предметів чи явищ, включенні об'єкта думки в нові зв'язки з іншими предметами чи
явищами. Виняткове місце в здатності продукувати оригінальні ідеї посідає добре розвинена уява
школярів. Синтетичні здібності розвиваються, якщо прогнозувати наслідки певних подій, міркувати над
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можливими іншими причинами, поєднувати елементи в ціле, працювати над розробкою нового виду
продукту.
Щоб розвинути здібність одночасного оперування цілим і його частинами, головним і другорядним,
потрібно тренуватися школярам у виділенні головного і другорядного в предметах і явищах,
маніпулюванні кількома аспектами предмета чи явища, виявленні кількох причин явища та його наслідків.
Для розвитку емпіричного та теоретичного мислення школярів доцільно виконувати вправи на
класифікацію предметів і явищ, систематизацію об'єктів пізнання, виведення зовнішніх ознак предметів і
явищ на основі пізнання їхніх внутрішніх зв'язків.
Щоб розвинути комбінаторне мислення, потрібно формулювати запитання відкритого типу,
розв'язувати задачі, що мають кілька розв'язків, а також комбінаторні.
Цінним у структурі творчих здібностей є вміння мислити за аналогією. Для цього потрібно
вправлятися у створенні різного типу аналогічних об'єктів та образів, а також у перенесенні методів
розв'язання відомих задач на аналогічні.
З метою розвитку інтуїтивного мислення школярів використовують життєвий досвід у процесі
розв'язання задач чи прогнозування майбутніх подій, практикують розв'язання задач шляхом повторного
повернення до них через певний час (якщо задача з першого заходу не розв'язується), участь у рольових іграх.
Щоб розвинути здатність творчо мислити, насамперед, потрібно виробити звичку мислити
самостійно. Для цього потрібно використовувати власний ілюстративний матеріал для підтвердження
тієї чи іншої думки, шукати певні способи розв'язання задач, формувати власне проблемне поле
(сукупність фактів, які потрібно з'ясувати, тощо), що пов'язано з систематичним добуванням знань.
Творчо мислити – це не тільки здатність безоглядно продукувати нові ідеї, а й критичне ставлення до
запропонованого. У зв'язку з цим потрібно вправлятися у відповідях на альтернативні запитання, називати
причини альтернативного вибору. На розвитку критичного мислення позитивно позначаються також уявне
відтворення певної ситуації (визначення її позитивних і негативних аспектів), виділення ознак, що не
характеризують дану властивість предмета чи явища, формулювання правил і пошук винятків.
Урахування в процесі визначення обдарованості лише кількісних параметрів (ступеня, рівня) було б
правильним за умови тільки зростання окремих показників під час переходу від здібностей до
обдарованості. Однак, як показали численні експериментальні дослідження та факти, біографії видатних
осіб, психометричний підхід, таке зростання не може бути адекватним у визначенні обдарованості, а
кофіцієнти інтелекту, креативності – однозначними, надійними та достатніми її показниками [4: 49]. На
рівні обдарованості спостерігається не лише зростання кількості компонентів, здібностей, а й їх інтеграція,
поява новоутворень [4: 50]. У ранньому віці дійсно головним у визначенні обдарованості є випереджальний
розвиток: дивергентне мислення (оригінальність, критичність, здатність до узагальнення, прогнозування) та
високочутлива сенсорика (увага, сприймання, пам'ять) [5: 50]. Але в підлітковому віці "діяльнісні"
показники (здібності, інтелект, креативність, результати діяльності) не є цілісними та остаточними. "Для
розуміння механізмів інтелектуальної обдарованості, передусім, варто врахувати не стільки характеристики
діяльності, скільки особливості психологічної організації суб’єкта діяльності, тому що ті чи інші параметри
діяльності є похідними стосовно психологічних ресурсів обдарованості" [6: 102]. Крім "діяльнісних"
показників існує також внутрішня психологічна організація суб’єкта діяльності як базовий показник
обдарованості підлітка, який розкриває природу обдарованості [7].
Тобто, організація діалектичного мислення особистості та мотивація особистості до змісту знань та
діяльності (розумова активність та ініціатива, позитивні емоції пізнавальної потреби, реалізація нових ідей,
позитивне ціннісне ставлення до пізнання та предмету діяльності, відкритість до інноваційних технологій та
здатність до їх сприймання) [4: 51]. Без цих компонентів обдарованість не є справжньою [4: 51, 52].
Як приклад, ефективної роботи з обдарованими учнями можна розглянути досвід гуманітарної
гімназії № 1 м. Житомира. У разі виникнення сумнівів стосовно обдарованості тієї чи іншої дитини
вчителі-практики, порадившись із психологом (або навіть без цього, бо не у всіх школах є штатний
психолог), користуються уже відомими варіантами проведення діагностики. Найпоширенішим із них є
текстологічний підхід – оцінка інтелектуального розвитку (конвергентне мислення – тести Д. Векслера,
Дж. Равена) та креативності (дивергентне мислення – тести П. Торренса, Дж. Гілфорда), а також
методики виявлення домінантної мотивації. Адже, згадаємо, що за Дж. Рензуллі, обдарованість –
поєднання трьох компонентів: мотивації, орієнтованої на виконання завдання, видатних розумових
здібностей і креативності.
Творчою групою вчителів розроблено модель учня гімназії як спробу визначити та розвинути якості
учня в процесі навчання та виховання. Ця модель охоплює практично всі складові сучасних підходів до
побудови моделі обдарованості: здатність ставити перед собою завдання різного рівня складності та
різного терміну досягнення; наявність інноваційних характеристик особистості; креативність, тобто
творче сприйняття навколишньої дійсності; рефлексія та аналітичні здібності; функціональна
грамотність – уміння працювати з інформацією, яка виражена в різних знакових системах; комунікативні
навички; емоційний розвиток особистості; залучення до цінностей світової культури.
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Як результат розробляється особиста картка розвитку інтелектуальних та творчих здібностей
гімназиста, яка включає такі положення, як: загальні відомості про дитину; дані про сім’ю та сімейне
виховання; статус дитини у сім'ї (єдина, старша, молодша дитина); статус сім'ї, в якій виховується дитина
(повна, неповна, багатодітна); стан здоров'я і фізичний розвиток дитини (зір, слух, моторно-рухова
система, вади мовлення, кризові та психотравмуючі ситуації у житті дитини); результати конкурсного
тестування з окремих (визначених керівництвом) предметів; сформовані інтереси та спеціальні здібності
дитини (академічна сфера – лінгвістичні, літературні, суспільні, природничі, економічні, математичні;
сфера руху та художньої діяльності – образотворчі, вокальні, музичні, хореографічні, акторські,
спортивні); особливості психологічної адаптації до навчальної діяльності у гімназії (рівні: повний,
виражений, помірний, початковий, відсутність адаптації); особливості психологічної адаптації до
класного колективу (рівні: лідер, популярний, малопопулярний, ізольований).
На основі психолого-педагогічного спостереження за розвитком особистості гімназиста фіксується
низка показників. При цьому враховуються думки людей, які безпосередньо спілкуються з дитиною, а
саме: шкільного психолога, педагогів, батьків. Усі вони, незалежно один від одного, характеризують рівень
розвитку дитини за такими критеріями: загальна орієнтація у навколишньому середовищі (високий,
середній, низький рівень); інтелектуальний розвиток; комунікативні здібності; самокритичність оцінювання
своїх дій та вчинків; цілеспрямованість, наполегливість; орієнтація на здобуття максимуму необхідної
інформації; культура мовлення; особливості нервової системи, темпераменту (врівноваженість,
неврівноваженість, слабкість нервової системи, рівень творчого розвитку).
Далі наводяться відомості про рівень психічного розвитку дитини за такими показниками:
системність знань, увага, гнучкість мислення, логіка, пам’ять, спостережливість, уміння аналізувати,
робити висновки, встановлювати зв’язки між подіями, причиною і наслідками тощо.
В індивідуальній картці учня фіксуються результати інтелектуального марафону впродовж терміну,
передбаченого програмою. Особлива увага приділяється розвитку інтересів учнів через їх участь у роботі
гуртків, факультативів, клубів, секцій тощо. Крім того, формулюються висновки стосовно здібностей
гімназиста до занять науковою працею за допомогою низки показників, зокрема: уміння висловлювати
думки чітко і ясно; рівня розвитку моторної пам’яті; розуміння абстрактних понять; здатності до
узагальнення; зацікавленості науково-популярною літературою; вміння формулювати мету та завдання
дослідження, планувати свою діяльність; схильності до експериментування; потреби у пошуку
нестандартних рішень; потреби у нових знаннях тощо.
Визнання обдарованості як динамічної інтегративної характеристики (єдність інтелектуального
розвитку, творчого потенціалу та мотивації) дозволяє сподіватися на швидке практичне здійснення
формування людського ресурсу. Дана обставина дає можливість почати перехід до формування
інтелектуально-творчого потенціалу особистості дитини в масовій школі. Рівень розвитку окремих
психічних функцій не може бути надійним провісником, валідним показником обдарованості.
Перспективним критерієм для визначення обдарованості є інтегровані показники як базові показники
обдарованості, які вказують на справжню обдарованість учнів. Тому внутрішня психологічна організація
суб’єкта діяльності є головним критерієм обдарованості учня.
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Вирковский А. П. Проблема критериев выявления одаренности личности в учебных заведениях.
В статье определяются основные подходы к критериям выявления одаренности в учебных заведениях,
обосновывается мысль о том, что в таком определении надо учитывать единство интеллектуального
развития, творческого потенциала и мотивации. Такой подход позволяет рассматривать количество
одаренных детей значительно выше, чем при условии их идентификации при помощи только
интеллектуальных достижений. Сделан вывод, что определение одаренности как динамической
интегративной характеристики (единство интеллектуального развития, творческого потенциала и
мотивации) будет способствовать формированию человеческого ресурса.
Virkovskyi A. P. The Problem of Revealing the Personality's Giftedness in the Educational Establishments.
The article determines the main approaches for the criteria revealing the giftedness in the educational
establishments. It is grounded that in that determination we should consider the unity of the intellectual
development, creative potential and motivation. This approach allows considering the number of the gifted
children much bigger than in terms of their identification through their intellectual achievements. It is
concluded that the determination of giftedness as the dynamic integrative characteristic (the unity of
intellectual development, creative potential and motivation) will help to form the human resources.
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СИНЕРГЕТИЧНО-КІБЕРНЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ
ОСВІТНЬОЮ СИСТЕМОЮ РЕГІОНУ
Розглянуто синергетично-кібернетичний підхід до управління освітньою системою регіону. Зазначено,
що державне управління з позиції синергетично-кібернетичного підходу постає рефлексивним
управлінням. Репрезентована концепція тимчасових самокерованих управлінських цільових команд
системи регіональної освіти, які можуть утворювати складну просторову-часову ієрархічну
організацію, що відповідає принципам актуалізації систем космосу, природи та суспільства. При цьому
різні ієрархічні рівні зазначених команд можуть поєднуватися одна з одною за кооперативно-цільовим
принципом з метою вирішення певних управлінських проблем.
Постановка проблеми. Аналіз сучасної соціокультурної ситуації в Україні та світі дозволяє дійти
висновку, що нині спостерігається певна зміна парадигми управління освітніми системами, що
актуалізує завдання наукового аналізу існуючих моделей державного й суспільного управління освітою
та процесу формування нових моделей управління як необхідної умови інноваційного розвитку
регіональних освітніх систем. Зазначене зумовлюється, передусім, експоненційним ростом наукових
знань. Виникає проблема надзвичайно швидкого поновлення знань та технологій, що знаходить
відображення у вислові "період напіврозпаду компетенції", коли у деяких науково-технічних галузях
професійний рівень компетентності фахівців має постійно підтримуватися, оскільки цей рівень
знижується навпіл через декілька років. Все це вимагає побудови такої педагогічної системи, яка б
забезпечила впровадження в освітню галузь синтетичного знання, що формується на основі
міждисциплінарних зв’язків. Синергетика – один із новітніх наукових напрямів – може вважатися
провідною галуззю міждисциплінарних досліджень, що поширюються на всі сфери суспільного буття.
Актуальною є кардинальна трансформація освітньої галузі України, яка потребує врахування
синергетичних принципів її самоорганізації як відкритої соціальної системи. Тому на сучасному етапі
розвитку науки державного управління концепція синергізму набуває інтенсивного розвитку, а ідеї
синергетики знаходять широке застосування в освітньому просторі, коли педагогічні системи починають
аналізуватися в термінах синергетичної теорії самоорганізації. Тому проблема застосування принципів
синергетики в освітній галузі та управління освітніми системами стає предметом дослідження багатьох
науковців [1-6].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти теорії самоорганізації з педагогічноуправлінської точки зору знайшли відображення у працях вітчизняних (А. Євтодюк, І. Єршова-Бабенко,
С. Клепко, В. Кушнір, В. Лутай, С. Цикін, О. Чалий й ін.) та зарубіжних (В. Аршинов, В. Буданов,
В. Виненко, Л. Зоріна, Є. Князєва, В. Маткін, А. Назаретян, Л. Новикова, С. Пожарський, В. Редюхін,
М. Таланчук, С. Шевельова, Ю. Шаронін та ін.) науковців, які використовують синергетичну парадигму
для осмислення процесу розгортання освітніх процесів та проектування освітніх систем. Крім того, у
наукових працях особливої уваги набувають проблеми розробки механізмів управління різними
аспектами освітньої галузі, чому присвячені публікації С. Батишева, Е. Вільчковського, В. Гаськова,
С. Гончаренка, Т. Десятова, І. Зязюна, Ю. Зіньковського, П. Кухарчук, А. Козак, В. Кременя,
Л. Лук’янової, О. Макаренко, С. Ніколаєнка, Н. Ничкало, В. Огнев’юка, О. Пастовенського, В. Петренка,
П. Помаран, Л. Пуховської, В. Радкевич, Л. Щербак та ін.
Виділення невирішених раніше частин загальних проблем. Враховуючи розвиток системносинергетичної методології, особливо важливою постає розробка синергетично-кібернетичних засад
державного та державно-громадського управління системою освіти в Україні на загальнодержавному та
регіональному рівнях, що зумовлюється необхідністю впровадження нових науково обґрунтованих
підходів до реформування вітчизняної системи освіти на державному та регіональному рівнях. Цей
висновок випливає із загальновідомого положення, відповідно до якого ефективне управління освітньою
сферою забезпечує відкрита для громадськості система, що здатна до саморегуляції і самовідновлення.
Постановка завдання. Відтак, за сучасних соціально-економічних умов особливої значущості
набуває розробка і впровадження в освітню галузь системно-синергетичної методології, що і постає
завданням нашої статті.
Виклад основного матеріалу. Синергетично-кібернетичний підхід до управління освітньою галуззю
базується на розроблених нами специфічних категоріальних блоках, які обґрунтовуються завдяки
адаптації принципів синергетики до педагогічності дійсності. Розглянемо ці блоки.
1. Природна
самоорганізація,
самодетермінованість
педагогічних
об’єктів.
Сутність
синергетичного підходу тут полягає у виявленні і пізнанні загальних закономірностей, що керують
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процесами самоорганізації в різних системах природи, коли синергетичний підхід передбачає врахування
їх природної самоорганізації. Самоорганізація у площині педагогіки – це процес або сукупність процесів,
що відбуваються в системі, сприяють підтримці її оптимального функціонування та процесу
самокристалізації, самовідновленню і самозміні даної системи освіти.
2. Неврівноважена динаміка, флуктуації, стан нестійкості. Суть синергетичного підходу в
системі освіти полягає також в аналізі аналогій протікання різних процесів поблизу точки нестійкості,
оскільки спільність нелінійних процесів у відкритих (дисипативних) системах дозволяє описувати явища
із різних предметних галузей за допомогою близьких математичних моделей. Флуктуація, нестійкість –
це постійні зміни, коливання і відхилення, що виявляють стан нестабільності, нерівномірності,
неврівноваженості розвитку педагогічних систем. Сам стан нестійкості нелінійного середовища у
площині освітніх систем – це невизначеність і можливість вибору, а здатність до цього варто вважати
життєво важливою якістю управлінця освіти.
3. Хаотичність процесів. Хаос у сфері управління освітніми системами – це виникнення ситуацій
невизначеності, відсутність єдиного рішення і підходу, проблемна ситуація, неорганізовані і спонтанні
устремління всіх суб’єктів освітньої системи. Відтак, концепція синергізму та синергетичний підхід
передбачає, що в сучасній освіті не варто долати хаос знань, особистості, а треба навчитися робити його
творчим, використовуючи ідеї синергетики [1].
4. Відкритість (дисипативність) педагогічних систем, їх саморозвиток, самодетермінізм.
Синергетичний підхід у сфері управління освітніми системами дозволяє розширити теоретичний та
практичний обрій аналізу педагогічних явищ, коли, наприклад, не тільки педагогічну систему, але й
педагога, управлінця можна розглядати як відкриту систему, яка саморозвивається, що не знаходиться в
рівновазі, але має стійкість за рахунок самоорганізації хаосу потенційних станів у певних структурах і
володіє великими власними можливостями для саморозвитку з навколишнім середовищем. На рівні
управління освітніми системами це означає співробітництво всіх ланок освітньої системи на основі
реалізації рефлексивного принципу, який базується на актуалізації зворотних зв’язків між різними
управлінськими ланками.
5. Нелінійність, біфуркаційність освітніх процесів. Синергетичний підхід до освіти передбачає
актуалізацію освітньої діяльності як нелінійну ситуацію, коли синергетичний підхід до освіти полягає в
стимулюючій, потенціюючій або пробуджуючій освіті. Нелінійність – це розвиток освітніх систем
нелінійним чином, коли через певні проміжки часу виявляються точки біфуркації (альтернативні
розвилки можливостей), завдяки яким розвиток втрачає лінійну визначеність.
6. Імовірнісність, випадковість, багатомірність педагогічних явищ. Синергетичний підхід до
аналізу процесу управління освітою орієнтує дослідника на багатомірність, багатокомпонентність і
поліфонічність (альтернативність і варіативність) управлінських процесів, виявлення в них нерозкритих
або недостатньо розкритих потенційних, імовірнісних станів, визнання великої ролі випадковості в
їхньому розвитку. Випадковість тут – це актуальність імпровізації, інтуїції, здатності змінювати весь
сценарій управлінської діяльності через, здавалося б, випадкові події.
7. Атракторність педагогічних процесів. Атрактори – відносно стійкі можливі стани, на які
виходять процеси еволюції у відкритих нелінійних середовищах, коли можна судити про певну
зумовленість майбутнього, тобто про те, що майбутній стан системи як би "притягує, організовує,
формує, змінює" сьогодення. У сфері управління освітніми системами атрактором може бути відповідне
соціальне замовлення, реалізоване в освітніх цілях, що виражає об’єктивні тенденції розвитку соціуму
[2]. Загалом, можна говорити про деякі головні організаційні умови реалізації синергетичнокібернетичного підходу у контексті управлінських процесів: відкритість майбутньому; інтеграцію всіх
способів освоєння людиною світу; розвиток і включення в процеси освіти синергетичних уявлень про
відкритість світу, цілісність і взаємозв'язки людини, природи і суспільства; звертання до світоглядних і
значущих моделей (а не їх догматизація або повна відсутність); вільне користування різними
інформаційними системами, що сьогодні відіграють не меншу роль в освіті, ніж безпосередній
навчальний процес; зміна ролі учасників освітнього процесу: перехід до спільних дій у нових ситуаціях
відкритого, змінювального світу [3: 47].
Проведені узагальнення дозволяють стверджувати, що синергетично-кібернетичний погляд на світ
виявляє певні принципові аспекти поведінки систем, зокрема й освітніх, у контексті їх управління:
1) Керівний чинник в системі виступає у вигляді найбільш рухомого і гнучкого елементу цієї системи
(Н. Вінер). 2) Будь-яка система, що постає цілісною нелінійною відкритою сутністю та
самоорганізується, демонструє системні, емерджентні властивості, до яких не зводяться властивості
окремих елементів цієї системи. 3) Ці системні властивості виявляють природну кореляцію частин
цілого, яка виявляється при переході системи від невпорядкованості (хаосу) до порядку. Відтак,
синергетичні ефекти системи виявляються у сукупному колективному ефекті взаємодії великого числа її
елементів, що приводить до утворення стійких структур і самоорганізації в системі. 4) Життєвість,
гомеостатичність освітньої системи виражається в зв'язку її елементів, коли система функціонує за
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рахунок взаємодії своїх елементів, що передбачає, з одного боку, їх їєрархізацію, а з іншого, –
голографічну рефлексивність, коли кожен елемент системи, що знаходиться у зв'язку з іншими її
елементами, несе в собі з тим або іншим ступенем повноти якісний зміст всіх її складових.
5) Онтологічна єдність системи виявляється в тому, що кожен її елемент на певному часовому відрізку у
функціональному відношенні є абсолютно цінним для системи, оскільки нівелювання цього елементу
призводить до втрати її цілісності. 6) На рівні своєї цілісності будь-яка освітня система постає
самодетермінованою, самоорганізованою сутністю, здатною розгортати внутрішню програму свого
розвитку. 7) У флуктуаційних станах свого розвитку система виявляє реагування на надмалі сигнали
зовнішнього середовища. 8) Керування освітньої системою здійснюється за рахунок резонансних
впливів, які спрямовують систему на один із її власних шляхів розвитку [4: 14].
Варто зауважити, що зазначені вище управлінські принципи знаходять певне втілення у практиці
управління освітніми системами регіону. Так, вважається, що формування механізму управління
освітніми системами має орієнтуватися на децентралізацію функцій, коли вищому рівню управління
передаються лише ті з них, які не може чи не зацікавлений вирішувати нижчий.
При цьому процес такого управління має бути системно-цільовим, проблемним, що характерно для
розвинених країнах світу, коли розвиток освітніх систем реалізується на рівні певної кількості цільових
програм, які передбачають спільну роботу різних керівних інстанцій. Системно-цільове планування
реалізується за схемою "цілі → шляхи → способи → засоби". При програмному управлінні в центрі уваги
ставиться не організаційна структура, яка склалася, а управління елементами програми, програмними
діями.
Однією із найбільш простих і одночасно ефективних форм системно-цільового проблемного
управління є матрична координація робіт, яка передбачає створення постійних і тимчасових комітетів
(команд) для вирішення складних питань, що виникають в процесі розвитку керованої системи. Цей
підхід характерний для інноваційного розвитку керування соціально-економічними процесами. Так,
відмічається перехід від вузької спеціалізації до інтеграції у характері самої керівної діяльності. Відомо,
що в умовах спеціалізації економічної діяльності ріст продуктивності праці забезпечується дробленням
робіт, функцій, знань. Більш спеціалізовані роботи потребують і більшого об’єму зусиль з координації
економічної діяльності, яка здійснюється, головним чином, робітниками середнього рівня керівництва. У
результаті кількість рівнів керівництва постійно зростає, а кожен робітник відчуває все більше
відчуження від своєї діяльності та її результатів. Зрозуміло, що шлях до надмірної спеціалізації
виявляється безвихідним, виникає потреба у створенні механізму самоврядування, який би здійснював
саморегуляцію "знизу". Цей механізм реалізується в Японії через використання самокерівних цільових
команд, коли для вирішення конкретних завдань збираються спеціалісти з різних служб. Крім того,
принцип вузької спеціалізації кожного робітника змінюється підходом, при якому група робітників
універсальної кваліфікації несе повну відповідність за певну ланку роботи. При цьому операції
скорочуються, а число операцій, що виконуються на окремому спеціалізованому робочому місці,
зменшується з декілька сотень до декілька десятків. Створюються інтегровані операціональні системи,
коли люди та механізми можуть тимчасово об’єднуватись у одне ціле, що дає можливість різко
підвищити продуктивність праці [5].
При цьому важливим є те, що, як довів Б. Ф. Ломов, відносно прості проблеми краще вирішують
групи з централізованою комунікативною сіткою, а складні – при повній відсутності цієї сітки.
Аналізуючи ці сітки, – відмічає цей вчений, – важливо враховувати не лише число інформаційних
зв’язків (каналів) кожного учасника групової діяльності (хто з ким пов’язаний), але також і частоту їх
використання та спрямованість (чи є зв’язок однобічним чи двобічним) [6].
На наш погляд, зазначені аспекти соціально-економічного управління через їх системно-синергетичну
природу цілком доцільно використовувати у сфері управління освітньою галуззю. Тут важливим є те, що
функціональні зв’язки елементів тимчасових управлінських самокерівних цільових команд можуть бути
як вертикальні, так і горизонтальні та формувати різні функціональні конфігурації у межах тих чи інших
тимчасових функціональних зв’язків, часові межі існування яких можуть бути від одної доби до декількох
років, що передбачає функціонування декількох тимчасових управлінських самокерівних цільових команд
у межах інших команд, коли такі команди можуть утворювати складну просторову-часову ієрархічну
організацію, що, загалом, відповідає принципам актуалізації систем космосу, природи та суспільства.
У системі управлінських самокерівних цільових команд особливо важливими є моніторингові
тимчасові управлінські команди, які мають відслідковувати відповідні соціально-економічні процеси на
різних управлінських рівнях – на рівнях як держави загалом, так і її окремих регіонів. З цієї метою доцільно
створювати спеціальні моніторингові методики (програми), за допомогою яких має здійснюватися аналіз
даних, отриманих аналітико-прогностичною тимчасовою управлінською командою.
При цьому управлінські дії учасників цих команд реалізуються за кібернетично-синергетичним
принципом кооперативної дії, відповідно до якого у процесі поєднання елементів (керівної) системи,
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вони створюють емерджентний ефект системної властивості цілого, коли властивості кожного окремого
елемента не зводяться до системних властивостей цілісної системи.
Зазначене стосується не тільки системного, але й процесуального управлінських аспектів. Так, можна
говорити про відомі методи кооперативного навчання та керування (Т. Акбашев), коли здатність до
кооперації, тобто процесуальної взаємодії, актуалізується у людини тоді, коли вона стикається з
необхідністю розв'язання надзавдань, що не піддаються індивідуальному розв'язанню; і це потребує
звернення до іншої людини з метою залучення її до співробітництва. Відтак, вихідний пункт у технології
кооперативного управління освітніми процесами пов'язаний із конструюванням кожним учасником
управлінської команди спільної діяльності, а така потреба в перетворенні форм кооперативної діяльності
виникає завдяки необхідності в спілкуванні й обміну конкретних знань, умінь для отримання
інтегративних результатів керівної діяльності. Тут доцільним є використання вже відомих прийомів
командної взаємодії, коли цільові управлінські групи формуються так, щоб у них був "лідер", "генератор
ідей", "функціонер", "опонент", "дослідник". При цьому зміна лідера відбувається через певний проміжок
часу, що надає таким командам творчого динамічного характеру.
Можна говорити про різні ієрархічні рівні зазначених команд, які можуть поєднуватися одна з одною
за зазначеним вище кооперативно-цільовим принципом з метою вирішення певних управлінських
проблем (рис. 1.).

Рис. 1. Модель управління освітніми системами з використанням
тимчасових самокерованих управлінських цільових команд.
Висновки. Таким чином, проведений аналіз дозволяє стверджувати, що управління освітньою
системою регіону доцільно здійснювати на рівні тимчасових самокерованих управлінських команд.
Перспективи подальших розвідок. Зазначений висновок потребує подальшого поглибленого
теоретичного та практичного дослідження у контексті апробації синергетично-кібернетичної концепції
управління освітніми системами на основі діяльності тимчасових самокерованих управлінських цільових
команд.
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Вознюк О. В. Синергетическо-кибернетический подход к управлению
образовательной системой региона.
Рассмотрен синергетическо-кибернетический подход к управлению образовательной системой региона.
Отмечается, что государственное управление с позиции синергетическо-кибернетического подхода
является рефлексивным управлением. Репрезентирована концепция временных самоуправляемых
управленческих целевых команд системы регионального образования, которые могут образовывать
сложную пространственно-временную иерархическую организацию, отвечающую принципам
актуализации систем космоса, природы и общества. При этом разные иерархические уровни
отмеченных команд могут совмещаться друг с другом по кооперативно-целевому принципу с целью
решения определенных управленческих проблем.
Vozniuk O. V. The Synergetic and Cybernetic Approach to the Management
of Regional Educational System.
The synergetic and cybernetic approach to the management of the educational system of the region is examined.
It is marked that the state administration from the position of the synergetic and cybernetic approach is the
reflection management. The conception of the temporal self-management administrative purpose commands of
the regional educational system is represented, that can form complex spatio-temporal hierarchical
organization, answering the principles of actualization of the systems of space, nature and society. Different
hierarchical levels of the mentioned commands can be combined with each other on co-operative and purpose
principles with the aim to solving certain administrative problems.
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МІЖОСОБИСТІСНИЙ АСПЕКТ ПЕДАГОГІЧНОГО ДІАЛОГУ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ
МЕНЕДЖЕРІВ ДО КОНСТРУКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СИТУАЦІЇ КОНФЛІКТУ
У статті висвітлено роль міжособистісного аспекту педагогічного діалогу в підготовці майбутніх
менеджерів до конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту. Педагогічний діалог розглядається як
умова і одночасно спосіб розвитку таких професійно важливих для конструктивного вирішення
конфліктів особистісних якостей майбутніх менеджерів, як толерантність та емпатійність.
Визначено основні принципи побудови діалогічної взаємодії у педагогічному процесі. Зроблено висновок,
що використання діалогу в процесі навчання конструктивному вирішенню конфліктів стимулює
самопізнання і саморозвиток студентів.
Однією із визначальних засад сучасного гуманізму є переконання у величезних можливостях
гармонійного розгортання позитивних людських здатностей, що знаходять вияв у продуктивній
суб’єктній активності і конструктивній діалогічній взаємодії суб’єктів [1: 12]. У світлі сучасної
парадигми гуманізації вищої професійної освіти одним із її пріоритетних напрямків є діалогізація
педагогічного процесу, яка виявляється у використанні діалогових форм і методів навчання, активній
співтворчості майбутніх фахівців, побудові гуманістичних суб’єкт-суб’єктних відносин між викладачами
і студентами, створенні сприятливого середовища для самоактуалізації та професійного розвитку і
становлення майбутнього фахівця.
Дослідженням діалогічної педагогічної взаємодії займаються вітчизняні та зарубіжні науковці
В. В. Андрієвська, Г. О. Балл, Л. І. Богомолова, Л. К. Велитченко, А. Г. Волинець, В. В. Горшкова,
І. А. Зязюн, В. О. Кан-Калик, О. В. Киричук, Г. О. Ковальов, А. Д. Король, Ю. О. Костюшко,
А. В. Мудрик, В. А. Семиченко, П. Фрейре, А. В. Хуторской, які підкреслюють важливість діалогу для
оптимізації процесу навчання, творчої самореалізації, розвитку життєво активної і гуманістично
спрямованої особистості.
Усвідомлюючи потужний дидактичний потенціал педагогічного діалогу для активізації пізнавальної
діяльності, підвищення мотивації, ефективного формування загальних і спеціальних навичок та вмінь,
розвитку творчого мислення, наголошуємо на значущості іншого аспекту діалогу в педагогічній практиці
– міжособистісного.
Метою статті є висвітлення ролі педагогічного діалогу в підготовці майбутніх менеджерів до
конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту та основних принципів побудови діалогічної взаємодії між
викладачами та студентами.
У педагогічному процесі діалог передає особливий стан міжособистісних відносин, уособлює
взаємодію різних поглядів, типів мислення, ціннісних і смислових позицій, культурних еталонів,
розкриває неповторну унікальність особистості, є способом самовираження й умовою її рефлексивного
саморозкриття і саморозвитку. Тому діалогічна взаємодія в системі сучасної вищої освіти набуває все
більшого значення для формування гуманістично спрямованої особистості фахівця, актуалізації його
конструктивних потенційних можливостей. Так, особливу роль діалогічної педагогічної взаємодії у
вищій професійній освіті вбачаємо в тому, що міжособистісний діалог викладача зі студентами є
ефективним способом розвитку професійно й соціально важливих особистісних утворень майбутніх
фахівців. Необхідною, з огляду на функціональні обов’язки та специфіку фахової діяльності, а також
збільшення в складних економічних умовах сьогодення рівня конфліктності в професійній сфері, є
здатність майбутніх менеджерів до конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту.
Сфера менеджменту займає одне з перших місць за рівнем конфліктності, оскільки організація
ефективної співпраці людей, створення стимулюючих механізмів праці та реалізація функції контролю за
діяльністю підлеглих передбачає здійснення постійної міжособистісної взаємодії, під час якої
закономірно виникають суперечки різної величини і складності. У сучасній теорії менеджменту, на жаль,
все ще домінує розуміння процесу управління як суб’єкт-об’єктного зв’язку, в якому функція менеджера
зводиться до віддавання наказів та розпоряджень, а підлеглий є об’єктом впливу. Абсолютно іншою за
своєю формою і змістом є суб’єкт-суб’єктна взаємодія, яку ми вважаємо єдиною ефективною формою
міжособистісної взаємодії під час конструктивного розв’язання конфліктів. Суб’єкт-суб’єктна взаємодія
характеризується гуманістичною установкою партнерів, активністю обох учасників у процесі взаємодії,
рівністю їх особистісних позицій, відкритістю й однаковою мірою впливу однієї сторони на іншу,
готовністю до діалогу, прагненням до погодженої взаємодії на основі співпраці та взаєморозуміння.
Отже, однією з головних умов реалізації гуманістично спрямованого процесу управління є організація
взаємодії керівника з членами колективу на суб’єкт-суб’єктній основі.
© Гагіна Н. В., 2012
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У межах нашого дослідження конструктивну взаємодію розглядаємо як суб’єкт-суб’єктий контакт,
що створює основу для продуктивної спільної діяльності та умови для всебічного розвитку й
самоактуалізації особистості. Конструктивна взаємодія характеризується діалогічною спрямованістю на
партнера, прагненням до постійного саморозвитку, визнанням особливої цінності людських відносин, а
також наявністю глибокої віри в гуманну сутність особистості.
Важливою ознакою конструктивності взаємодії менеджера в ситуації конфлікту, вважаємо її
діалогічність, тому що діалог є природною формою взаємодії людей у всіх сферах життя і єдиним
продуктивним та гуманним способом вирішення конфліктів. Необхідно усвідомлювати, що діалог,
спрямований на розв’язання проблеми, ускладнюється психологічними чинниками, притаманними
конфліктній взаємодії. Складність діалогічної взаємодії під час конфлікту полягає в наявності
викривлення сприйняття конфліктної ситуації, виникненні негативних емоцій та переживань, припиненні
комунікації, погіршенні міжособистісних відносин тощо. Нерідко статус керівника не дозволяє
підлеглому відчувати себе вільним і рівноправним учасником діалогу, тому обов’язковою умовою
створення конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту є побудова діалогу на засадах толерантності,
що виключає будь-який прояв домінування керівника в процесі взаємодії. Іншою важливою умовою
організації діалогічної взаємодії в конфлікті є зняття емоційної напруженості партнера завдяки
створенню атмосфери співпереживання, яка дозволяє відверто висловлювати думки та виражати емоції.
Такий позитивний психологічний клімат у ситуації конфлікту досягається завдяки здатності менеджера
до емпатії. Таким чином, найважливішими особистісними якостями менеджера, здатного в сучасних
умовах стресогенного суспільства здійснювати конструктивну взаємодію в ситуації конфлікту, вважаємо
толерантність і емпатійність.
Логіка нашого дослідження вимагає уточнення сутності понять "толерантність" та "емпатія".
Толерантність як філософське поняття означає моральну якість особистості, що характеризує ставлення
до людини іншої раси, національності, культурної традиції як до рівнозначної особистості та передбачає
схильність до паритетного діалогу, до пізнання нового "іншого", а також не виключає можливості зміни
системи поглядів і уявлень індивіда [2: 590-591].
У педагогіці толерантність трактується як готовність прийняти інших такими, якими вони є,
взаємодіяти з ними на засадах згоди через розвиток їхньої особистості, відкритої до сприйняття інших
культур, здатної поважати багатогранність людської думки, запобігати конфліктам або розв’язувати їх
ненасильницькими засобами [3: 8].
Емпатія, за визначенням К. Р. Роджерса, означає проникнення без упередженості в особистий
внутрішній світ іншої людини і постійну чутливість до її мінливих переживань. Емпатійний спосіб
взаємодії передбачає повідомлення про свої враження щодо внутрішнього світу особистості, постійне
звернення до неї для перевірки своїх вражень та уважне прислуховування до отриманих відповідей. На
думку науковця, бути емпатійним складно. Це означає бути відповідальним, активним, сильним і
водночас делікатним і чутливим [4: 236].
Нам видається, що толерантність керівника в конфлікті виявляється у ставленні до опонента як до рівної
особистості; визнанні за ним права на власну думку, систему цінностей, власні інтереси, цілі, бажання;
здатності приймати рішення з урахуванням інтересів іншої сторони конфлікту, а також у готовності
змінювати під впливом аргументації свої помилкові судження. Однак, толерантність не можна
ототожнювати з потуранням, байдужістю або беззастережним прийняттям будь-яких вчинків чи думок,
оскільки прийняття "іншого" ґрунтується на раціональному осмисленні та прагненні до порозуміння в
діалозі. Останнє ж неможливе без проникнення у внутрішній світ переживань людини, здатності відчувати
її емоції так само, як і власні, без оцінки її загального емоційного стану, що є надзвичайно важливим для
здійснення контакту й ініціювання конструктивної взаємодії в стресовій ситуації конфлікту.
Необхідність розвитку толерантності й емпатійності майбутніх менеджерів у діалогічному
середовищі освітнього простору зумовлена тим, що міжособистісний діалог є втіленням тих
гуманістичних взаємин, які передбачають рівність, довіру, взаємоповагу суб’єктів та високий рівень
емоційного розуміння партнера, ставлення до нього як унікальної, неповторної особистості.
Варто зазначити, що такі складні утворення, як толерантність і емпатійність, формуються впродовж
життя і задатки цих гуманістичних якостей є в кожної людини, тому необхідно їх постійно розвивати та
вдосконалювати. На нашу думку, в основі розвитку цих якостей лежить потреба у власному
самовдосконаленні через пізнання та розуміння партнера в діалогічній взаємодії та самопізнання.
Аналіз спеціальної літератури дозволяє стверджувати, що організація педагогічного діалогу, який ми
розглядаємо одночасно як умову і засіб розвитку толерантності й емпатійності майбутніх менеджерів,
передбачає дотримання певних принципів діалогічної взаємодії, серед яких С. Л. Братченко виділяє
свободу співбесідників, рівноправність і міжособистісний контакт на основі співпереживання і
взаєморозуміння [5], В. В. Горшкова – принцип рівності, герменевтичності, демократизму та
об’єктивності [6], Г. О. Балл – принцип поваги до партнера; прийняття партнера таким, який він є й
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орієнтація на його найвищі досягнення; принцип поваги до себе; принцип згоди щодо базових норм,
цінностей і цілей; принцип толерантності; використання потенціалу культури [1].
Визначаючи основні принципи побудови педагогічного діалогу в межах нашого дослідження,
спираємося, передусім, на філософську концепцію діалогізму та засади гуманістичної педагогіки і
психології. Так, діалогічність у трактуванні М. М. Бахтіна – це особлива форма взаємодії між
рівноправними і рівнозначними свідомостями [7].
Погоджуємося з думкою В. В. Горшкової, що рівність в педагогічному діалозі виявляється в можливості
впливати на освітній процес і результат спільного пошуку, у праві на аргументацію і захист власних оцінок
тощо [6]. Проведене нами опитування серед студентів різних курсів, які навчаються за спеціальністю
"Менеджмент", виявило, що на питання "Чи вважаєте ви викладачів і студентів рівноправними суб’єктами
освітнього середовища?" близько 78 % опитуваних відповіли негативно. Визнання своєї рівноправності з
викладачами майбутні фахівці з менеджменту найчастіше пов’язують з можливістю вільно висловлювати
власну, відмінну від викладача, думку та повагою до себе як особистості.
Отже, першим і пріоритетним принципом побудови діалогічної педагогічної взаємодії, що відіграє
ключову роль у формуванні суб’єкт-суб’єктних відносин, вважаємо принцип рівності.
Для уточнення першого принципу побудови діалогічної педагогічної взаємодії звернемося до поняття
рівноправності, яке С. Л. Братченко в межах проблеми спілкування розглядає через призму "комунікативних
прав особистості". Серед основних комунікативних прав науковець називає: право на власну систему
цінностей; на гідність і повагу; на індивідуальність і своєрідність; на незалежність і суверенітет; на свободу
думки, вільне її висловлення; на відстоювання власних прав, у тому числі своєї позиції; а також право бути
відповідальним суб’єктом, співавтором спілкування (право на самовизначення) [5].
У контексті реалізації прав на співавторство, свободу думки і вільне її висловлювання в діалогічній
взаємодії справджується сократівський постулат, що істина не народжується в голові окремої людини,
вона народжується в процесі діалогу тих, хто спільно її шукає [8].
Рівність суб’єктів у навчальному середовищі передбачає активну роль вихованця в педагогічній
діалогічній взаємодії – його співучасть у діалозі, спільний пошук, спільний аналіз, спільне виправлення
помилок; уникнення викладачем оцінних суджень, вказівок на шляхи виправлення [9]. Важливим для
студента є усвідомлення того, що він є співучасником діалогу і процесу навчання, що його думка не
менш важлива, не менш цінна, ніж думка викладача. Беззаперечний вислів "викладач завжди має рацію"
не тільки не залишає жодного шансу для народження справжнього діалогу і побудови діалогічних
відносин, а й породжує зашкарублість мислення, безініціативність, байдужість; знищує творчий
потенціал, створює атмосферу авторитаризму, яка перешкоджає особистісній і професійній
самореалізації майбутніх фахівців. Діалогічне спілкування між викладачами і студентами за такої
авторитарної форми педагогічної взаємодії є монологічним за своєю суттю. А за монологічного підходу,
як зазначає М. М. Бахтін, "інший цілком залишається тільки об’єктом свідомості, а не іншою свідомістю.
Від нього не чекають такої відповіді, яка могла б усе змінити у світі моєї свідомості. Монолог
завершений і глухий до чужої відповіді, не очікує її й не визнає за нею вирішальної сили. … Монолог
претендує бути останнім словом" [7: 336].
В основі замаскованого під діалог монологу, як зазначає М. Бубер, є бажання справити враження,
самоствердитися за рахунок іншого, отримати насолоду від своєї величі тощо [10]. Педагог, що веде
такий діалог, не бачить у студентові особистості, не цікавиться його думкою, не має бажання проникнути
в його внутрішній світ і пізнати його, не намагається встановити з ним міжособистісні стосунки.
Формальний підхід до реалізації діалогічної взаємодії в навчально-виховному процесі вбачаємо в
тому, що діалогізація освіти часто розуміється дещо спрощено – діалог зводиться до його суто технічної
функції, простого обміну репліками для обміну інформацією. Технічний діалог, що став нормою не
тільки освіти, а й усього нашого життя, викликаний лише необхідністю об’єктивного взаєморозуміння.
Технічний діалог – це формальне спілкування, якому також не притаманна вся глибина справжніх
людських стосунків. На відміну від технічного, справжній діалог вирізняється спрямованістю його
учасників один на одного, наміром збагнути неповторну своєрідність співрозмовника, бажанням досягти
істинного взаєморозуміння та встановити "живі відносини".
Наявність міжособистісних взаємин між учасниками діалогу є однією із вихідних умов його існування.
М. Бубер підкреслює, що діалог не обмежується спілкуванням людей, а є ставленням людей один до
одного, що виявляється в спілкуванні [10]. Враховуючи, що міжособистісні стосунки значною мірою
впливають на діалогічну педагогічну взаємодію, іншим принципом її побудови є встановлення педагогом
міжособистісного контакту зі студентами на основі довіри, співпереживання і взаєморозуміння.
Науковцями з’ясовано, що ознаками встановленого між суб’єктами взаємодії контакту в спілкуванні є
взаємне особистісне сприйняття, відкритість у стосунках і відвертість у висловлюваннях; згода з головними
змістовими положеннями взаємодії, сприйняття думок один одного як значущих, розвиток їх у подальшому
спілкуванні; єдність оцінних суджень; наявність емоційного резонансу; зацікавленість у подальшій
взаємодії; високий рівень контакту очей у бесіді; узгодженість поз, міміки та інтонації в діалозі [9: 119].
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Велику роль у встановленні контакту відіграє, на нашу думку, довіра до партнера по взаємодії. Довіра
виникає в ситуації цілковитої безпеки і психологічного комфорту і є взаємним почуттям, що
народжується у відповідь на готовність впустити у свій внутрішній світ іншу людину. Довіру студентів
викликає, з одного боку, доброзичливість викладача, зацікавленість проблемами й інтересами
студентства, бажання допомогти, його висока моральність, впевненість вихованців у тому, що особиста
інформація, яку вони довірили педагогові не буде розголошена чи використана проти них, з іншого –
відвертість і відкритість самого викладача.
Якщо довіра передбачає залучення іншої людини у свій внутрішній світ, то співпереживання – це
емоційне сприйняття і розуміння цього внутрішнього світу. Емпатійне ставлення педагога, яке
відчувають до себе студенти, спонукає їх до відвертого діалогу, розвиває їх емоційну чутливість,
здатність співпереживати. Якщо ж в діалозі емпатія поєднується з повагою, шанобливим ставленням,
визнанням рівноправності та вірою педагога в позитивний потенціал майбутнього фахівця, створюються
умови для розкриття його найкращих якостей, відкривається шлях до його особистісного і професійного
зростання. Отже, третім принципом організації педагогічного діалогу, що позитивно впливає на
становлення толерантного й здатного до емпатії фахівця є визнання його індивідуальної своєрідності з
орієнтацією на найкращі якості й досягнення.
Оскільки толерантність і емпатійність більшою мірою притаманна самодостатнім і сповненим поваги
до себе особистостям, що прагнуть постійного самовдосконалення, у реалізації цього принципу важливу
роль відіграє вміння педагога розкрити найкращі якості майбутніх менеджерів, надати їм упевненості у
своїх можливостях через безоцінне ставлення, підтримку в складних ситуаціях взаємодії, віру в їх
конструктивний потенціал, заохочення до самоаналізу власних дій і вчинків.
Пізнання унікальності та індивідуальності особистості, так само, як і розкриття потенціалу власного
"Я", можливі лише в діалозі, оскільки, як слушно вважає М. М. Бахтін: "Я усвідомлюю себе і стаю самим
собою, лише розкриваючи себе для іншого, через іншого і за допомогою іншого" [7: 329].
Вважаємо, що орієнтація на позитивні якості та досягнення, які необхідно покласти в основу
конструктивних поведінкових перетворень і розвитку гуманістичних особистісних якостей під час
підготовки майбутніх менеджерів до конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту, буде сприяти
виникненню в майбутніх фахівців мотивації самоактуалізації й самореалізації, важливу роль у досягненні
якої відіграє здійснення викладачем підтримки студентів у їх прагненні до професійного і особистісного
самовдосконалення.
Отже, використання діалогу в процесі навчання конструктивному вирішенню конфліктів стимулює
самопізнання і саморозвиток студентів. Отримуючи в діалогічній взаємодії можливість рефлексивного
розкриття внутрішнього потенціалу, усвідомлюючи власні сили, ставлячи під сумнів свої вчинки,
переконання, звільняючись від помилкових суджень, переосмислюючи свої погляди та цінності,
прагнучи до духовної єдності особистість вчиться краще розуміти партнера і себе саму, укріплює
самоповагу, зростає інтелектуально і духовно.
Безперечно, побудова педагогічного діалогу в системі вищої професійної освіти не обмежується
визначеними принципами. Пріоритетність їх вибору зумовлена необхідністю створення позитивної
атмосфери під час проведення занять, що дозволяє водночас формувати самодостатню і впевнену в собі
особистість майбутнього керівника та розвивати необхідні для здійснення конструктивної взаємодії в
ситуації конфлікту моральні якості. Особливого значення в контексті піднятої проблеми набуває
особистість педагога, який з огляду на його провідну роль в здійсненні педагогічного діалогу, повинен
бути взірцем, здатним сам в складних ситуаціях педагогічної взаємодії виявляти такі гуманістичні якості,
як толерантність і емпатійність.
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Гагина Н. В. Межличностный аспект педагогического диалога в подготовке будущих менеджеров к
конструктивному взаимодействию в ситуации конфликта.
В статье раскрыта роль межличностного аспекта педагогического диалога в подготовке
будущих менеджеров к конструктивному взаимодействию в ситуации конфликта.
Педагогический диалог рассматривается как условие и одновременно способ развития таких
профессионально важных для конструктивного разрешения конфликтов личностных качеств
будущих менеджеров, как толерантность и эмпатийность. Определены основные принципы
реализации диалогического взаимодействия в педагогическом процессе. Сделан вывод, что
использование диалога в процессе обучения конструктивному решению конфликтов стимулирует
самопознание и саморазвитие студентов.
Gagina N. V. The Interpersonal Aspect of the Pedagogical Dialogue in the Future Managers' Preparation for
the Constructive Interaction in a Conflict Situation.
The article reveals the role of the interpersonal aspect of the pedagogical dialogue in the future
managers' preparation for the constructive interaction in a conflict situation. The pedagogical dialogue is
regarded as a condition and at the same time a method of developing such professionally important for
the constructive conflict resolution personal qualities of future managers as tolerance and empathy. The
main principles of the dialogic interaction realization in the pedagogical process are determined. It is
concluded that the usage of dialogue in the teaching process of constructive conflict resolutions
stimulates students' self-conscience and self-development.
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ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРАДИЦІЙНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ
ТЕХНОЛОГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МОНІТОРИНГУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВТНЗ
У статті розглянуто результати експерименту щодо вивчення проблеми моніторингу професійної
підготовки у ВТНЗ; здійснено порівняння ефективності традиційної та експериментальної технології
моніторингу професійної підготовки майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів.
Зроблено висновок, що впродовж пропедевтичного етапу відбувається суттєве зростання готовності,
а у подальшому – остаточне її оформлення у цілісну несуперечливу систему знань, умінь, навичок, які
можуть бути реалізовані у професійній діяльності викладача ВТНЗ.
Актуальність дослідження. Для організації моніторингу професійної підготовки у різних сферах
науки створюються різні служби: методичні, психологічні, служби здоров’я. В межах нашого
дослідження створювались експериментальні педагогічні лабораторії на базі ВТНЗ, які й виступали у
вигляді такої служби – педагогічного ассесмент-центру. Ідея виникла у зв’язку зі "старінням" дійсних
викладацьких кадрів та з метою залучення молодих перспективних науковців.
Аналіз останніх досліджень. Головними завданнями нашого дослідження є формування майбутнього
кадрового потенціалу (резерву) в межах ВТНЗ ще у процесі професійної підготовки студентів,
визначення перспектив кадрового розвитку викладачів ВТНЗ – науковців та студентів – майбутніх
викладачів ВТНЗ. З нашої точки зору, впровадження такого інноваційного підходу у напрямок
професійної підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ дозволить більш об’єктивно розв’язувати питання,
наприклад, заміщення вакантних посад, адекватно оцінювати потенціал студентів, планувати розвиток
професійної кар’єри майбутніх фахівців, оперативно й системно реагувати на кадрові запити суспільства
та самого ВТНЗ.
Метою статті є вивчення проблеми моніторингу професійної підготовки у ВТНЗ шляхом порівняння
ефективності традиційної та експериментальної технології моніторингу професійної підготовки
майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів.
Виклад основного матеріалу. Кінцевою метою моніторингу професійної підготовки майбутнього
викладача ВТНЗ є забезпечення якості його професійної підготовки. Такий фахівець виступає носієм
певних особових поліфункціональних властивостей, що дозволяють йому в майбутньому успішно
здійснювати професійно-педагогічну діяльність у ВТНЗ.
Отож, було умовно виокремлено дві складові: здійснення дослідницької роботи пошукового
характеру і проведення констатувального етапу експерименту.
Метою першої із них було визначення стану проблеми у практиці сучасної вищої школи за низкою
параметрів:
– уточнення характеру уявлень студентів, які навчаються в ВТНЗ, про зміст поняття "педагогічна
компетентність", особистісно-професійної причетності до педагогічних процесів, вагомості саме
педагогічних знань, педагогічного мислення у розв’язанні професійно значущих завдань викладача
ВТНЗ; самооцінних суджень майбутніх викладачів ВТНЗ щодо власної готовності до професійнопедагогічної діяльності, ступеня готовності до розв’язання предметних завдань у практичній предметній
діяльності у ВТНЗ;
– вивчення думки викладачів фахових дисциплін відносно складових педагогічної компетентності
студентів і наявного рівня сформованості цієї особистісно-професійної якості у випускників, суджень
щодо власної готовності до формуючого впливу на особистість студента та заходів, яких доцільно вжити
у ВТНЗ для активізації процесу формування у майбутніх фахівців педагогічної та предметної (фахової)
компетентності;
– узагальнення досвіду педагогічної діяльності сучасних викладачів ВТНЗ, їхніх самооцінних
суджень щодо наявного рівня предметної компетентності й ролі ВТНЗ як фактора випереджувального
розвитку означеної якості у студентів як потенційних майбутніх викладачів ВТНЗ, а також суджень
адміністрації ВТНЗ щодо ролі викладача ВТНЗ у розв’язанні професійно-педагогічних завдань
предметного характеру.
Мета формувального експерименту полягала в упровадженні означеної концепції, що складається з
системи моніторингу професійної підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ, застосування якої в
освітньому процесі ВТНЗ дозволило забезпечити підвищення якості професійної підготовки фахівців у
ВТНЗ. Практична спрямованість формувального експерименту полягала у тому, щоб істотно підвищити
професійну компетентність студентів шляхом формування готовності – як результату підготовки
майбутніх викладачів ВТНЗ до предметної діяльності.
© Єрмакова С. С., 2012
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Відповідно до цього при організації процесу професійної підготовки майбутніх фахівців велика увага
надавалась продуктивному моніторингу професійної підготовки майбутнього викладача ВТНЗ через
втілення у навчально-виховний процес ВТНЗ визначених педагогічних умов його ефективності,
інтерактивних шляхів і засобів. Робота за усіма вказаними складовими дослідження здійснювалась
одночасно. Респондентам була запропонована модифікація методики побудови репертуарних решіток
Г. Келлі [1], що допомогла відрефлексувати характеристики системи моніторингу професійної
підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ.
Об’єктами оцінювання в репертуарних рольових решітках стали виокремленні в теоретичній частині
дослідження критерії [2], що лежать в основі конкретизації рівнів для кожної зі структурних складових
системи моніторингу професійної підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ, узяті в біполярному вигляді.
Наприклад, для модельного уявлення якісного образу професійної підготовки (модельна структура
професійної підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ) за критерієм "спрямованість на викладацьку,
педагогічну, інноваційну діяльність": 1) усвідомлення структури педагогічної діяльності викладача ВТНЗ
– не усвідомлення структури педагогічної діяльності викладача ВТНЗ; 2) спрямованість на досягнення
позитивних результатів – відсутність спрямованості у досягненні позитивних результатів; 3) ефективне
використання часу, підвищення продуктивності – неуміле використання часу, низька продуктивність.
Для "моделі системного управління" якістю професійної підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ
(локальне модельне уявлення моніторингу професійної підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ) за тим
же критерієм показники такі: 1) задоволеність суб’єктів якістю діяльності освітнього простору у ВТНЗ –
незадоволеність якістю діяльності освітнього простору у ВТНЗ; 2) гармонічність сполучення суспільних
й особистих інтересів у взаємодії суб’єктів – агармонічність сполучення суспільних й особистих
інтересів у взаємодії; 3) наявність взаємозв’язку у діях керівних органів щодо впливу на мікроклімат
освітнього простору у ВТНЗ – відсутність взаємозв’язку у діях викладацького складу щодо впливу на
мікроклімат освітнього простору у ВТНЗ.
Частотний аналіз характеристик, які використовувалися при оцінюванні майбутніх викладачів ВТНЗ,
дозволив виокремити 25 пар полярних ознак для кожної з моделей системи моніторингу їх професійної
підготовки. Даний діапазон конструктів слугував домінантою для формувального етапу експерименту.
Цей етап дослідження було спрямовано на виявлення рівнів для кожної із локальних структур по
запропонованих фіксованих 25 ознаках відповідних конструктів. Об’єктами оцінювання стали критерії
інстументально-проективної моделі моніторингу професійної підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ.
Основним напрямом роботи на цьому етапі було виявлення змісту стратегій у моніторингу
професійної підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ. Респондентами виступили студенти Одеської
державної академії будівництва та архітектури (вибірка становила 187 осіб), яким була запропонована
модифікація тесту репертуарних рольових решіток Г. Келлі. Для контролю за ходом експерименту були
сформовані експериментальні та контрольні групи (чисельністю 23, 26, 20 осіб). Моніторингові зрізи за
усіма використаними показниками проводилися у контрольних і експериментальних групах на
факультеті "Економіка підприємництва в будівництві", серед студентів, які навчаються за спеціальністю
"Економіка підприємництва". Експеримент здійснювався за трьома "фазами-періодами": бакалаврат,
магістратура, аспірантура.
У результаті моніторингу на цьому етапі дослідження від кожного респондента була одержана
матриця дихотомічних оцінок п’яти об’єктів (локальних структур дослідження) за 25 полярними
ознаками, що становила масив даних 5х25х187. Одержані дані були підсумковими для частотного
аналізу, що дозволив визначити вагові показники критеріїв у локальних структурах. Таким чином, були
виявлені кількісні і якісні відмінності в інтерпретації рівнів.
Визначивши рівні функціонування моніторингу професійної підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ,
на формувальному етапі експерименту було визначено комплексний стан рівнів за позитивними
моделями за допомогою зіставлення сукупних даних контрольних зрізів на констатувальному і
заключному етапі дослідження. Підсумкові результати дослідження наведені у табл. 1.
Аналіз одержаних при зіставленні підсумкових результатів діагностики в експериментальних і
контрольних групах показав певну тенденцію до збільшення рівня функціонування моніторингу
професійної підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ в експериментальних групах.
У той же час лише невелика частина аспірантів контрольних груп досягла високого (гармонічного)
рівня. Причини цього нами вбачаються у тому, що в межах традиційного за суттю процесу професійної
підготовки майбутніх фахівців у ВТНЗ, здійснюваного за логікою когнітивної парадигми, неможливо
повною мірою дотриматися відповідних вимог до всіх локальних структур моніторингу професійної
підготовки в освітньому процесі ВТНЗ.
Проте відсоткове співвідношення результатів експериментальних груп, за високим рівнем, указує на
досягнення продуктивності розробленої нами концепції моніторингу професійної підготовки майбутніх
викладачів ВТНЗ, а також на можливість її застосування в умовах реального процесу їх професійної
підготовки. Оцінка частотного зсуву показала значний загальний зсув системи моніторингу професійної
підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ у бік зміни образу викладача ВТНЗ, розгляд його як
конкурентоспроможного фахівця у сфері "освіта – наука – виробництво".
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Таблиця 1.
Динаміка зміни функціонування локального модельного уявлення моніторингу професійної
підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ
Рівні функціонування
Експериментальні групи
Контрольні групи
локального модельного
уявлення моніторингу
професійної підготовки
констант
заключн.
констант
заключн.
G*
G*
майбутніх викладачів
етап (%)
етап (%)
етап (%)
етап (%)
ВТНЗ
агармонічний
3,0
–
-3,0
3,0
3,0
0,0
дисгармонічний

4,5

–

-4,5

5,0

4,0

-1,0

оптимальний

81,4

69,2

-37,8

84,0

83,3

+6,3

гармонічний
11,1
30,8
19,7
8,0
12,7
+4,7
*
Примітка: абсолютний приріст показника G віддзеркалює різницю між початковим і кінцевим
досліджуваним показниками.
При подальшому аналізі даних, для оцінки зв’язку між рівнями за локальними структурами ми
використали рангову кореляцію Спірмена (табл. 2).
Таблиця 2.
Порівняння результатів розв’язання педагогічних завдань-ситуацій у ЕГ і КГ за періодами
(бакалаврат, магістратура, аспірантура)
бакалаврат
Параметри

магістратура

аспірантура

ЕГ

КГ

ЕГ

КГ

ЕГ

КГ

умови

19

9

20

12

21

15

питання

23

11

19

12

22

15

дані

18

10

19

15

20

14

невідоме

24

16

24

13

25

17

без помилок

17

7

16

11

19

14

погано

2

5

3

7

3

8

20

10

21

12

22

16

22

20

24

23

23

23

26

25

25

26

26

26

12

6

11

7

15

8

4

10

5

9

3

9

10

9

9

10

8

9

3

4

3

1

4

5

правильні
узагальнення
правильне
розв’язання
кількість студентів
агармонічний
1. рівень
дисгармонічний
2. рівень
оптимальний
3. рівень
гармонічний
4. рівень
% вірного
узагальнення
% вірного
розв’язання
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Для цього майбутнім фахівцям пропонувались педагогічні завдання ситуації. У рядках "умови",
"питання", "дані", "невідоме" показані відсоток майбутніх фахівців, що правильно визначили, відповідно
до умови, питання, дані, невідомі параметри в завданні. Нижче – два рядки, що показують кількість
респондентів, які виконали завдання без помилок і погано. Потім йдуть данні за кількістю респондентів,
що виконували завдання на 1, 2, 3, 4 рівнях складності. "Правильне узагальнення" – кількість майбутніх
викладачів ВТНЗ, що правильно сформулювали завдання за даних умов; "правильне розв’язання" –
кількість майбутніх фахівців, що успішно вирішила свої завдання. Відповідно, "% вірного узагальнення"
– загальний відсоток респондентів, що правильно сформулювали завдання, а "% вірного розв’язання" –
загальний відсоток респондентів, що успішно виконали завдання. Крім того, дана електронна таблиця
надавала можливість працювати з даними в будь-якій формі: графічній, діаграмній, кругових секторах та
ін.; була продуктивною у застосуванні серед усіх задіяних у експерименті ВТНЗ різних регіонів, і
додаткова обробка чисельного масиву при цьому не була необхідною.
Виходячи з певної локальної структури системи моніторингу професійної підготовки майбутніх
викладачів ВТНЗ, необхідною вважалась така діяльність, яка б відповідала структурі даної системи. При
цьому ставились відповідні завдання: по-перше, підвищити рівень функціонування всіх складників
системи професійного моніторингу, а по-друге, посилити взаємозв’язок між ними. З цією метою
створювалися спеціальні ситуації, в яких у студентів повинні були виявлятися "цікаві освітні продукти",
адекватні вимогам професії викладача ВТНЗ, а саме викладача-науковця. Наприклад "ситуація
передбачення педагогічної дії", "ситуація інноваційної діяльності", "ситуація кайдзен", "ситуація
провайдінгу педагогічних інновацій", "ситуація продуктивної коуч-взаємодії" та ін.
Робота у цьому аспекті відбувалась відповідно до специфіки ВТНЗ і містила адекватний баланс
теоретичної, науково-методичної і практичної (науково-педагогічного стажування) підготовки. Зокрема, під
час науково-педагогічного стажування важливим вектором реалізації системи моніторингу професійної
підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ було включення в колективне вирішення педагогічних задач (освіта),
вивчення наукових проблем (наука), аудит управлінських ситуацій (виробництво). Передбачалось,
застосування важливих стратегій моніторингу професійної підготовки за трьома напрямками: освіта – наука –
виробництво. Такими стратегіями виявились: педагогічний аудит, оцінка (рівень умов); педагогічний дизайн,
акмеологічний супровід (рівень процесу); прогноз (рівень результату). У такій роботі чітко простежувалась
необхідність застосування: інформаційної, стимулюючої, перетворюючої, мобілізуючої, управлінської
функцій; їх впровадження в експеримент дало продуктивний результат – покращення показників. Одержані
результати свідчили про формування готовності як результату підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ до
предметної діяльності та, відповідно, продуктивності локальної системи моніторингу професійної підготовки
майбутнього викладача ВТНЗ: інтерактивних шляхів і дидактичних засобів, втілених у навчально-виховний
процес ВТНЗ визначених педагогічних умов. Дані було зведено у табл. 3
Таблиця 3.
Середні дані про зміну показників сформованості готовності як результату підготовки майбутніх
викладачів ВТНЗ до предметної діяльності
Складові сформованості професійноКГ
ЕГ
педагогічних уявлень
(різниця)
(різниця)
1. Коефіцієнт сформованості (Хi)
1,34*
2,94**
2. Об’єм професійно-педагогічних уявлень
15,0
21,0*
(у смислових одиницях)
а) особистість викладача ВТНЗ
5,0
14,0*
б) професійно-педагогічна діяльність
5,0
10,0*
в) педагогічне спілкування
5,0
9,0
3. Яскравість – чіткість (у балах)
0,43
1,36*
а) уявлення про особистість викладача
0,28
1,22*
ВТНЗ як викладача-науковця
б) уявлення про структуру професійнопедагогічної діяльності викладача ВТНЗ:
0,52
1,48*
освіта – наука – виробництво
в) уявлення про ВТНЗ
0,48
1,36*
4. Категорії кайдзен спрямованості (у балах)
0,57
2,19**
а) особистісні
- 0,42
1,12*
*
б) діяльнісні
1,72
4,12***
в) управлінські
0,42
1,30*
*
5 Категорії лін-освіти (у балах)
1,21
2,58**
*
а) освітні
1,78
3,08**
б) наукові
0,98
1,92*
в) виробничі
0,88
2,72**
*
**
***
Примітка: статистична значущість відмінностей: p < 0,05; p < 0,01;
p < 0,001.
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Дані таблиці 3 свідчать, що середні бали за усіма використаними показниками в експериментальній і
контрольній групі на початку дослідження істотно не відрізняються. До кінця експерименту у
контрольній групі відбулися деякі зміни, але вони носять незначний характер. Достовірний рівень
відмінностей зафіксований тільки за показниками Хi (p < 0,05), по індивідуальних категоріях кайдзен
спрямованості (p < 0,05) і категоріях лін-освіти (p < 0,05).
Інша картина спостерігалась у студентів експериментальних груп. За усіма складовими сформованості
професійно-педагогічних уявлень до кінця проведення експерименту відбулися істотні зміни, які
характеризувались високим ступенем статистичної значущості. Найзначніші з них виявилися за
категоріями кайдзен спрямованості (p < 0,001), освітніми і виробничими категоріями лін-освіти (p < 0,01).
Як видно з таблиці 3, в експериментальних групах спостерігалася позитивна динаміка коефіцієнта Хi,
що відображала рівень сформованості професійно-педагогічних уявлень. До кінця експерименту його
значення збільшилось на 2,94 одиниці (p < 0,01).
Крім того, спостерігалось зростання обсягу уявлень про професійно-педагогічну діяльність викладача
ВТНЗ як викладача-науковця (p < 0,05), збільшувалася яскравість – чіткість професійно-педагогічних
уявлень (p < 0,05). Істотні зміни відбулися також в уявленнях респондентів про структуру професійнопедагогічної діяльності викладача ВТНЗ, а саме у напрямках: освіта – наука – виробництво (p < 0,05),
уявлення про ВТНЗ (p < 0,05) та про особистість викладача ВТНЗ як викладача-науковця (p < 0,05).
Проведений формувальний етап експерименту продуктивно позначився і на рівнях функціонування
кожної з локальних структур системи моніторингу професійної підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ.
Ті зміни виразилися у зміцненні взаємозв’язку між ними, що, у свою чергу, сприяло посиленню
внутрішньої цілісності й узгодженості експериментальної системи. Так, посилилися зв’язки між
коефіцієнтом сформованості, категоріями моніторингу професійної підготовки і яскравістю-чіткістю
уявлень, категоріями лін-освіти у моніторингу професійної підготовки, уявленнями про професійне
майбутнє та ін.
Спостереження за поведінкою і навчально-педагогічною діяльністю респондентів експериментальної
групи показали, що вони оволоділи професійними вміннями, стали більш упевненими, навчилися
усвідомлено планувати, контролювати і аналізувати свою поведінку і професійно-педагогічну діяльність.
На такій кайдзен діяльності наголошували і наукові керівники аспірантів.
Відтак, впровадження запропонованої локальної системи моніторингу професійної підготовки
майбутніх викладачів ВТНЗ показало достатньо високу її ефективність і дозволило значною мірою
оптимізувати цей процес. Високий ступінь зв’язку результатів діагностики рівнів за локальними
модельними структурами моніторингу професійної підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ дозволив
провести оцінку міри зв’язку на рівні значущості – 1%.
Високий ступінь зв’язку між локальним модельним уявленням моніторингу професійної підготовки
майбутніх викладачів ВТНЗ та оцінюванням якості функціонування моніторингу професійної підготовки
за інструментально-проективною моделлю моніторингу професійної підготовки майбутніх викладачів
ВТНЗ, виявлений за об’єктами (0,64), пояснює продуктивність моделі їх професійної підготовки. Отже,
ці дані показують, що за умови впровадження апробованого у дослідженні підходу можна очікувати
кращий ефект формування готовності як результату підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ до
предметної діяльності та, відповідно, продуктивності локальної системи моніторингу професійної
підготовки (інтерактивних шляхів і дидактичних засобів; втілених у навчально-виховний процес ВТНЗ
визначених педагогічних умов), ніж за умов набуття традиційної університетської освіти.
Вважалось, що професійна підготовка конкурентоспроможного фахівця – викладача ВТНЗ – успішно
здійснюється, коли у процесі навчання формується система адекватних професійно-педагогічних
уявлень, що беруть участь у формуванні інтерактивного освітнього маршруту викладача ВТНЗ,
організуючи і спрямовуючи його смислову наповнюваність, додаючи якісної своєрідності, неповторного
індивідуального соціального вигляду.
Професійно-педагогічні уявлення, що є у студента ВТНЗ, мають істотний вплив на його професійний
розвиток і, разом з іншими персоніфікованими складовими (інтереси, цінності та ін.), виступають
"регуляторами" професійного самовизначення. Ступінь сформованості професійно-педагогічних уявлень
виступає передумовою становлення як активної життєвої позиції особистості, так і сформованості
готовності як результату підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ до предметної діяльності. Зокрема,
професійно-педагогічні уявлення про моніторинг професійної підготовки, що виникає на початкових
етапах професійного самовизначення, надалі визначає особливості інтерактивного освітнього маршруту і
можливості особистісної і професійної самореалізації. Як показали результати дослідження, моніторинг
професійної підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ значною мірою не може бути усвідомлений
майбутніми фахівцями без цілеспрямованих педагогічних дій.
Продуктивність професійної підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ полягає у єдності усіх освітніх
процесів, які може об’єднати у собі ВТНЗ, а особливо процесів "освіта – наука – виробництво".
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Узагальнюючи одержані у результаті аналізу дані про здійснену роботу, конкретизуємо ще один
висновок: виходячи з того, що освітні витрати та ресурси ВТНЗ з урахуванням тенденцій лін-освіти під
час впровадження системи моніторингу професійної підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ не
потребують додаткових коштів, то це свідчить про її економічну доцільність. Процес упровадження
означених інновацій не вимагає інтенсифікації навчального процесу і може відбуватися у плановому
режимі кожного ВТНЗ України.
Висновок. Таким чином, апробація на формувальному етапі експерименту запропонованого нами
підходу щодо формування готовності як результату підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ до
предметної діяльності дозволила довести, що вже упродовж пропедевтичного етапу відбувається суттєве
зростання готовності, а у подальшому – остаточне її оформлення у цілісну несуперечливу систему знань,
умінь, навичок, які можуть бути реалізовані у професійній діяльності викладача ВТНЗ. Теоретикоекспериментальне дослідження моніторингу професійної підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ довело
правомірність осмислення цього процесу як педагогічної системи, що будується на єдності принципів:
дидактичної інтеграції, інтерактивного освітнього маршруту, лін-навчання, кайдзен спрямованості.
Результати дослідження, з нашої точки зору, можуть бути використані для визначення ефективних
напрямів освітньої політики, обґрунтування стратегії розвитку вищої технічної освіти і пріоритетних
напрямів її першочергової модернізації.
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Ермакова С. С. Сравнительная эффективность традиционной и экспериментальной технологии
реализации мониторинга профессиональной подготовки будущих преподавателей высших
технических учебных заведений.
В статье рассмотрена в рамках исследовательского эксперимента касательно изучения проблемы
мониторинга профессиональной подготовки в высших технических учебных заведениях сравнительная
эффективность традиционной и экспериментальной технологии мониторинга будущих учителей
высших технических учебных заведений. Сделан вывод, что на протяжение пропедевтического этапа
происходит существенное повышение готовности, а в дальнейшем – окончательное ее оформление в
целостную неоспоримую систему знаний, умений, навыков, которые могут быть реализованы в
профессиональной деятельности учителя высшего технического учебного заведения.
Ermakova S. S. The Comparative Efficiency of the Traditional and Experimental Technology Realization of
Monitoring the Future Teachers' Professional Preparation
in Higher Technical Educational Establishments.
The article considers the comparative efficiency of the traditional and experimental technology of monitoring the
future teachers' professional preparation in higher technical educational establishments within the research
experiment, studying the monitoring of future teachers' professional preparation in higher technical educational
establishments. It is concluded that during the propedeutic stage there is the considerable growth, and further –
its final formation into the integral undeniable system of knowledge and skills that can be realized in the
teachers' professional activity.
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ОДЯГУ У ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
У статті подано ґрунтовний аналіз наукових праць, що стосуються розгляду проблем традиційного
одягу та невербальної комунікації під час комунікативної взаємодії представників різних культур.
Досліджено роль та значення одягу, а зокрема, ділового костюму в процесі міжкультурної комунікації.
Проведено аналіз смислового навантаження компонентів ділового вбрання, його впливу на перебіг
комунікативної діяльності між представниками різних культур, а саме впливу на сприйняття
партнерами по спілкуванню одне одного та інтерпретацію намірів співрозмовників. Розглянуто основні
регламентації щодо добору відповідного ділового вбрання.
Сьогодні міжкультурна комунікація поправу займає щільне місце у різних сферах діяльності всіх
країн світу. Прагнення до єднання, викликане процесами глобалізації та очевидною необхідністю
співпраці не тільки для підтримання розвитку власних країн, але й для збереження екологічного балансу
на світовому рівні, апелює до пошуку способів взаєморозуміння між представниками різних культур.
Оскільки у процесі міжкультурної комунікації беруть участь представники декількох культур,
постають проблеми відмінностей між різними культурами, які детально розкривають С. Арутюнов,
С. Гончаренко, Г. Нещименко, Г. Почепцов, Ю. Смірнов, О. Тейлор, Г. Філіпчук, А. Фурман та ін.
Наголошуючи на факті, що міжкультурна комунікація виникає в процесі усвідомлення суб’єктами
інтеракції культурних відмінностей один одного, вчені також особливу увагу надають тлумаченню
самого терміну "культура". Здебільшого перевагу надають класичному та динамічному розумінню
культури. Перше зображує культуру як систему усвідомлених і несвідомих правил, норм, цінностей,
структур і т. д., друге – як спосіб життя, систему поведінки, норм, цінностей особистості тощо [1]. У
нашому дослідженні ми беремо за основу визначення С. Гончаренка та розглядатимемо культуру як
сукупність практичних, матеріальних і духовних надбань суспільства, які відображають історично
досягнутий рівень розвитку суспільства й людини, втілюються в результатах продуктивної діяльності, у
сфері духовного життя суспільства [2: 182]. Тому ми надалі вважатимемо міжкультурну комунікацію
соціально-зумовленим багатогранним процесом взаємодії представників різних культур з метою передачі
та отримання інформації певного характеру й змісту, яка визначається традиціями, етикетними нормами,
звичаями, віруваннями, переконаннями та побутом певного етносу.
До відмінностей у культурах прийнято відносити дозволи й заборони, стереотипні ситуації
спілкування, етикетні характеристики, форми (привітання, прощання), рольові та соціально-символічні
особливості, систему традиційних образів, порівнянь, символів тощо. Однією з яскравих культурних
відмінностей, яка задовольняє не лише матеріальні, але й духовні потреби її представників, а, водночас,
виконує відповідні соціальні та побутові функції, відображає світогляд, естетичні уподобання і
менталітет народу, та зрештою, носить емоційне забарвлення, є одяг або сучасний костюм.
Таким чином, мета статті полягає у дослідженні ролі та встановленні значення одягу у процесі
міжкультурної комунікації, аналізі смислового навантаження його компонентів, впливу на перебіг
комунікативної діяльності між представниками різних культур, а зокрема, на сприйняття партнерами по
спілкуванню одне одного та інтерпретацію намірів співрозмовника.
В багатьох напрямках ведуться дослідження значення одягу: як одна з найважливіших галузей
традиційної культури етносу (М. Грушевський, Г. Щербій), як ключовий засіб невербальної
комунікативної діяльності (Н. Волкова, І. Зязюн), як перший крок до успіху в ділових стосунках
(О. Залюбовська, О. Лесько, М. Прищак, Г. Рузакова) тощо. Проте роль одягу під час міжкультурних
контактів повністю не досліджена.
Розглядаючи діяльність людини як спосіб її існування, потрібно звернути увагу, що культуру в цьому
сенсі варто сприймати як створений людиною штучний світ, феноменами якого є продукти людської
діяльності (речі, предмети, явища, думки, способи дії та ін.). Кожна річ, предмет чи ідея наділяється
певним значенням, має відповідну роль, тому, як справедливо зазначають Є. Подольська, В. Лихвар та
К. Іванова, культура – це світ смислів, які людина вкладає у свої творіння і дії [3].
Смислами наділяються речі залежно від їх ролі у людському життя. Під впливом різних умов,
географічних та кліматичних особливостей, способу життя тих чи інших народів, рас, різних традицій,
звичаїв, обрядів тощо відбувається регламентування міжособистісних відношень, їжі, праці та
відпочинку, в тому числі й одягу, характерного тому чи іншому культурному середовищу. Однакові на
вигляд речі, подібні жести, ідентичні зображення, кольорові гамми можуть носити дещо інший або
кардинально протилежний смисл. Саме такі усвідомлення і знання важливі під час співпраці з
представниками інших культур, особливо тих, формування котрих здійснювалося під впливом умов
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відмінних від звичних. Таким чином, виступаючи учасником міжкультурних контактів, варто пам’ятати,
про представників якого саме культурного регіону йде мова: арабо-мусульманського, африканського,
далекосхідного, європейського, індійського, латиноамериканського, північноамериканського чи все ж
таки слов’янського.
Ще з дитинства ми пам’ятаємо, що все довкола несе незліченну кількість інформації, певних
повідомлень, які ми можемо сприймати через музику, книги, фільми, рекламу, жести тощо. Тому важливим
під час міжкультурної комунікації є усвідомлення, що саме наші жести, зовнішній вигляд, а особливо одяг
(за відомою російською приказкою) виступає своєрідним джерелом безлічі інформації, сигналів, які ми
відправляємо іншим. І позитивний результат міжкультурної інтеракції гарантовано, якщо наш зовнішній
вигляд допомагає лише краще зрозуміти наміри, замість того, щоб посилати "повідомлення", яке може бути
неправильно інтерпретоване (часом ми цього можемо навіть і не усвідомлювати).
Отже, особливості одягу або ділового костюму при міжкультурній комунікації визначаються тим, що
в спілкуванні беруть участь представники різних культур, при цьому кожен його учасник виступає
носієм тільки йому притаманних рис, знань, уявлень, емоцій, що і відображаються у способі вбрання;
представником соціальної групи – тут одяг відіграє роль носія соціальної інформації; та представником
певної національно-культурної спільноти – одяг, навіть діловий костюм, може мати певні національно
обумовлені конструктивні особливості (крій, силует, пропорції), декоративні прийоми (наприклад,
досить часто ділова українська жінка може дозволити додати до костюму елегантну нитку коралового
намиста) тощо.
Крім того, говорячи про національні особливості одягу, традиційний одяг, варто акцентувати увагу і
на його функціях: захисній, апотропеїчній (обереговій), естетичній, етнодиференціюючій, соціальній,
статево-віковій та обрядовій [4]. У сучасних умовах ці функції дещо втрачають свою роль. Тобто,
обрядова та етнодиференціююча функції не є такими очевидними для сучасного вбрання, проте вони
повністю залежать від культурного регіону та культурних особливостей його представників.
Типовими прикладами сучасного одягу, котрий несе соціальну інформацію, можемо вважати діловий
офісний костюм, за яким відразу легко розпізнати "білі комірці", або оранжевий жилет, що вказує на
працівника дорожньої служби. У світлі глобалізаційних змін дискутивного характеру набуває соціальна
функція одягу, оскільки все частіше можна спостерігати невілювання прийнятих соціальних та етичних
норм щодо зовнішнього вигляду та відповідного ситуації вбрання. Тому межі між святковим та
повсякденним одягом стають прозорішими. Так запозичені через різні контакти американські голубі
джинси прогресували від робочого одягу лише певного відтінку, завдяки цупкому матеріалу та зручному
крою, до різнобарвної палітри та безлічі фасонів, що дозволили їм вийти за межі щоденної роби. Сьогодні
навіть в театрі та на різних соціальних подіях ми стаємо свідками використання джинсів поряд з вечірніми
сукнями як вечірнього (святкового) вбрання, а кольорові відтінки вражають своїм розмаїттям.
Таким чином, все частіше в державних установах та органах державної влади спостерігається
запровадження так званого дрес-коду, який певною мірою регламентує вимоги до одягу співробітників.
Попри відсутність офіційних вимог щодо способу вбрання етичні норми багатьох професій не
дозволяють порушувати прийнятого соціального та психологічного портрету працівника. Наприклад,
педагоги Н. Волкова, І. Зязюн та інші розглядають перелік вимог щодо одягу вчителя, до якого відносять
елегантність, урахування вимог моди (не доводячи слідування моді до крайнощів), зручність, позитивний
вплив на емоційний настрій учнів, дисциплінованість, сприяння формуванню відчуття міри, охайність та
чистота і особлива вимога, щоб робочий одяг не відвертав уваги учнів від навчального процесу [5].
Досліджуючи значення одягу під час міжкультурної комунікації, сміливо можна стверджувати, що з
великими труднощами ми розуміємо значення слів, вчинків, дій, котрі не є характерними для нас самих, не
згадуючи вже про значення зовнішнього вигляду, роль вбрання. Тому ефективна міжкультурна комунікація
не може виникнути самостійно, цьому необхідно цілеспрямовано навчати. В такій ситуації велика
відповідальність лягає на вчителів та викладачів предметів гуманітарного циклу, які не просто адаптують
студентів до іномовного середовища або навчають ефективному міжкультурному спілкуванню в певному
контексті, а насамперед, пояснюють зміни в культурі особистості, які відбуваються в результаті взаємодії з
представниками інших культур і мимоволі зближують навіть зовсім різних людей.
Відомий соціолог Е. Холл вважає ключем успішної підготовки до міжкультурної комунікації
цілеспрямоване навчання, яке ґрунтується на практичному використанні фактів міжкультурного спілкування
людей, які виникають безпосередньо в контактах з носіями інших культур. Процес підготовки він розглядає
як аналіз конкретних прикладів міжкультурного спілкування, у результаті якого розширюється міжкультурна
компетенція, долаються труднощі при спілкуванні з представниками іншої культури [6].
Учасники міжкультурної комунікації, використовуючи здобутки власної культури, систему цінностей
і набуті знання часто оцінюють співрозмовника через призму цієї культури. Проте це відбувається лише
тоді, коли комуніканти мають незначний досвід міжкультурних взаємодій. Американський дослідник
О. Л. Тейлор для порозуміння в міжкультурних контактах пропонує наступні правила: відмінності між
культурами не варто розглядати як загрозу та критику власній культурі, а тому й не треба акцентувати на
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них увагу; важливим є пошук подібностей та усвідомлення, що дослідження та розуміння іншої культури
є досить довгим і важким процесом [7].
Саме тому у процесі підготовки до міжкультурної комунікації викладач, виступаючи носієм рідної
культури, володіє певною інформацією щодо іншої культури, звичаїв, традицій, етикетних норм, норм
поведінки тощо, може полегшити процес вивчення та розуміння компонентів одягу співрозмовників як
зовнішнього прояву ставлення до партнера по спілкуванню, як свого роду візитівки представників інших
культур. При цьому варто використовувати відповідні форми і методи навчання, розраховані на
зворотній зв'язок тією мірою, якою студент засвоїв новий матеріал. Процес підготовки до міжкультурної
комунікації також може відбуватися і при безпосередній взаємодії студента з представником іншої
культурної традиції, де він набуває знання та вміння і розвиває навички міжкультурної комунікації
самостійно, опираючись на власний досвід, проте такий спосіб не є достатньо ефективним. Оптимальні
результати дасть поєднання цілеспрямованого навчального процесу з досвідом студента.
Отже, зосереджуючи увагу на такому важливому елементі невербальної міжкультурної комунікації як
діловий костюм, студенти повинні усвідомити основні регламентації щодо добору відповідного вбрання,
а саме: кольорова гамма або тональне насичення, відповідні аксесуари (прикраси), символічне
навантаження, котре можуть нести як матеріал, так і компоненти костюму, та статева знаковість одягу.
Крім того варто усвідомлювати, що будь-яке порушення прийнятих регламентацій буде вважатися
формою ігнорування етичних норм. Наприклад, архаїчна традиція часткового оголення була і продовжує
вважатися недоречним порушенням етикету.
До кожної із наведених регламентацій щодо ділового костюму викладач підбирає завдання певного
змістового та етичного навантаження, підшукує відповідні креативні методи та форми підготовки до
міжкультурної комунікації.
Досліджуючи одяг, його значення та смислове навантаження, не можна не згадати і про семіотику
кольорової гамми, оскільки давно відомо про емоційне навантаження кожного кольорового відтінку і
його вплив як на психіку співрозмовника, так і на фізіологічні функції людини (збуджуючу чи
заспокійливу дію). Варто зазначити і культурно-обумовлене сприйняття та тлумачення кольорів, що має
беззаперечне значення у підготовці студентів до міжкультурної комунікації. Найпростішою вправою, яка
допоможе студентам зорієнтуватися у естетиці кольорів та їх поєднанні, є вправа на розподіл
запропонованих кольорів на теплі і холодні та відповідне трактування їх значення. Тобто, колір викликає
у людини різні почуття (спокій, байдужість, відчуття холоду чи тепла), тому теплими, збуджуючими та
енергійними вважаються жовтий, помаранчевий, червоний; холодними та більш стриманими,
заспокійливими є фіолетовий блакитний чи нейтральний зелений. Під час міжкультурної комунікації
уникнення різких, енергійних емоцій, а відтак і кольорів, є досить доречним, оскільки бажаними
почуттями у співрозмовника є впевненість, довіра, спокій. Комуніканти повинні бути зосередженими й
максимально сконцентрованими на справі, тому поєднання більше трьох кольорів відволікатиме увагу та
навіюватиме недоречні роздуми.
Цікавим є завдання на пошук значень трьох головних кольорів (червоного, білого, чорного) у різних
культурах та релігіях світу. Так, наприклад, крім символу радості, родючості, любові, життя та захисту
від хвороб і злих духів, в деяких культурах червоним також відзначали вбивство, гріх, насильство,
ганьбу тощо. Білий колір змінює своє значення від блага, радості, чистоти, блаженства (Італія) до
порожнечі, відсутності пристрастей, відчуження, страждання, смерті та кольору небіжчиків (Єгипет)
тощо. Так само чорний колір має подвійне значення від негативного у більшості країн до позитивного
переважно у країнах Африки (символ дощових хмар, достатку, щасливого шлюбу тощо). Відтак, варто
уникати використання кольорової гамми, котра може викликати кардинально протилежні почуття у
представників різних культур, навіть на підсвідомому рівні.
Аксесуари та прикраси також можуть відігравати як позитивну, так і негативну роль в діловому
костюмі. Наприклад, наявність годинника на руці лише підкреслить вміння співрозмовника цінувати час
і ефективно його використовувати, проте користуватися годинником під час зустрічей варто уникати,
оскільки саме це може бути невірно розтлумачене співрозмовниками. Дорогі ювелірні прикраси варто
замінити на якісну, проте недорогу вишукану біжутерію, яка не сковує рухи, не відволікає уваги своєю
нестандартністю, розмірами, кольором, не є перешкодою при роботі з оргтехнікою тощо. В такому
випадку студентам просто доцільно запропонувати одягтися доцільним чином на ділову зустріч, ділову
вечерю, офіційний прийом тощо.
Цікавим моментом може бути певна інтрига, що цілковито базується на знаннях саме культурних
особливостей тих чи інших країн. Наприклад, ділова зустріч завжди вимагає ділового костюму і краватки
у чоловіків, проте в Японії дозволено відвідувати такі зустрічі без краваток і з розстебнутим верхнім
ґудзиком сорочки (через жаркий клімат) тощо.
Щодо статевої знаковості костюму завжди варто пам’ятати, що класичний крій та не дуже яскраві
кольори однаково притаманні діловому одягу як жінки, так і чоловіка. Але жінкам, як правило, надається
більша свобода під час вибору відповідного вбрання. Вагома культурна відмінність спостерігається лише
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у представників арабо-мусульманського культурного регіону, де жінка сприймається дещо по-іншому у
зв’язку з її соціальною роллю та статусом.
Отже, успішна підготовка до міжкультурної комунікації відбуватиметься лише за умови оволодіння її
учасниками певними знаннями про спілкування в різноманітних умовах з представниками різних країн,
особливу роль тут відіграють знання невербальних основ інтеракції, а саме обізнаність щодо одягу і
ділового костюму. Тому підготовка до міжкультурної взаємодії має бути спрямована не тільки на
розвиток у студентів уміння вибирати адекватні засоби спілкування з представниками інших культур,
реалізовувати їх у процесі міжкультурної взаємодії, а й на отримання та застосування відповідних знань
про вигляд ділової людини. Адже, саме діловий костюм є першим фактором сприйняття комуніканта та
формування позитивного чи негативного ставлення до нього. Від рівня готовності залежить професійний
успіх майбутнього спеціаліста, а ефективність процесу підготовки до міжкультурної комунікації – від
умілої організації навчально-виховного процесу. Саме вивчення та аналіз організації цього процесу ми
можемо окреслити як ефективний напрямок подальших досліджень у даній сфері.
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Захарчук Н. В. Роль и значение одежды в процессе межкультурной коммуникации.
В статье подан тщательный анализ научных работ, которые имеют отношение к проблемам
традиционной одежды и невербальной коммуникации при межкультурном взаимодействии
представителей разных культур. Исследованы роль и значение делового костюма в процессе
межкультурной коммуникации. Проводен анализ смыслового содержания компонентов деловой
одежды, их влияния на ход коммуникативной деятельности с представителями разных культур,
особенно на восприятиe партнерами друг друга и интерпретацию их намерений. Рассмотрены основные
регламентации к подбору соответственной деловой одежды.
Zakharchuk N. V. The Role and Meaning of Clothes in the Cross-Cultural Communication.
The article gives the detailed analysis of scientific works concerning the problems of traditional clothes and nonverbal communication while the cross-cultural communication of the representatives of different cultures. The
role and meaning of formal clothes in the cross-cultural communication are studied. The contextual meaning of
the clothes elements, their influence on the process and results of the communication with the representatives of
different cultures and their comprehension of each other are analyzed. The main rules for the choice of business
clothes are considered.
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УРАХУВАННЯ ЗАСАД ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ
ІНФОРМАТИКИ У ВИЩІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ШКОЛІ
Актуальність матеріалу, викладеного у статті, обумовлена необхідністю трансформації дискретнодисциплінарної моделі організації навчального процесу в інтегрально-модульну. Одним з основних шляхів
реалізації такого реформування є фундаменталізація освіти, адже життєвий цикл сучасних технологій
є меншим, ніж термін професійної діяльності фахівця. Виявлено, що фундаменталізація інформатичної
освіти у вищій педагогічній школі сприятиме проникненню ідей фундаменталізації й у шкільний курс
інформатики. Для цього доцільно внести зміни в усі компоненти викладання фахової методики для
студентів напряму підготовки "Інформатика" педагогічного університету.
Постановка проблеми. Для випереджального розвитку української освіти особливого значення
набуває трансформація дискретно-дисциплінарної моделі організації навчального процесу в інтегральномодульну. Одним з основних шляхів реалізації такого реформування є фундаменталізація освіти,
концепція якої вперше була сформульована Вільгельмом фон Гумбольдтом. "В умовах перманентної
науково-технологічної революції життєвий цикл сучасних технологій стає меншим, ніж термін
професійної діяльності фахівця" [1: 2], тому формування здатності спеціаліста, на основі відповідної
фундаментальної освіти, перебудовувати систему власної професійної діяльності стає необхідною
умовою його конкурентоспроможності.
Аналіз останніх досліджень. Питання фундаменталізації інформатичної освіти досліджували
М. І. Жалдак, С. О. Семеріков, Н. В. Морзе, О. О. Ракітіна; ідеї удосконалення шкільного курсу
інформатики в контексті фундаменталізації висвітлювали А. Г. Коган, О. В. Копаєв, М. П. Лапчик,
І. О. Теплицький, Ю. В. Триус, О. Х. Шень та інші.
Метою даної статті є аналіз шляхів реалізації засад фундаменталізації при викладанні методики
навчання інформатики у вищій педагогічній школі.
Виклад основного матеріалу. Під фундаменталізацією інформатичної освіти розуміємо
виокремлення у змісті навчання основ дисципліни як сукупності базових прикладних завдань, які
відповідають основам предметної галузі; внесення відповідних змін у методологію організації
навчального процесу; зміщення акцентів з проблеми набуття прагматичних знань на розвиток
інформаційної культури та формування системного мислення на основі розуміння спільних
інформаційних процесів управління в природі, науці та техніці.
У контексті загальноєвропейських підходів до побудови вітчизняної системи освіти особливої
актуальності набувають поняття професійної мобільності та надмобільності фахівця. "Під мобільністю
розуміють його здатність без великих часових та фінансових витрат змінювати спрямованість своєї
професійної діяльності. Надмобільність – це здатність, переучуючись у короткі терміни, професійно
функціонувати як за новим, так і за попереднім фахом. Такий рівень професійної мобільності досяжний
для людини, котра володіє розвиненим фаховим мисленням та знаннями з фундаментальних наук"
[1: 49]. Вимогою сьогодення є не стільки володіння людиною великою кількістю інформації, скільки
вміння відшукати й використати потрібні знання в потрібний час. "У зв’язку з цим підвищується роль
самонавчання,
самоконтролю,
саморегуляції,
саморозвитку,
самооцінки,
самопізнання,
самопроектування, самокорекції, самовдосконалення, самореалізації, самоорганізації суб’єкта навчальної
діяльності" [2: 163].
На нашу думку, для впровадження ідей фундаменталізації у викладання інформатики в
загальноосвітній школі доцільно при підготовці вчителів реалізувати фундаменталізацію інформатичних
дисциплін та відкоригувати викладання "Методики навчання інформатики".
Для реалізації фундаменталізації курсів інформатики С. О. Семеріков вважає доцільним, на основі
широкого застосування комп’ютерного моделювання, поєднувати два таких підходи:
– математизація змісту навчання й розвиток формального компонента діяльності (центральними
поняттями інформатики стають алгоритм і комп’ютер);
– побудова курсів інформатики від феномена інформації та інформаційних процесів до методів їх
вивчення за допомогою інформаційних моделей шляхом використання комп’ютера як засобу управління
інформаційними процесами.
До шляхів реалізації фундаменталізації в навчальному процесі науковець відносить: насичення змісту
вищої освіти системними теоретичними знаннями, фундаментальними теоріями, концепціями, ідеями;
домінування дослідницьких методів навчання, творчої діяльності; інтеграцію ідей і методів науки,
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навчання й наукової творчості; саморозвиток студента як суб’єкта мобільної освітньої, професійної і
науково-дослідної діяльності [1: 27].
Невід’ємною складовою фундаменталізації освіти є компетентнісний підхід, який передбачає
сформованість спектру компетенцій, що забезпечують вміння здійснювати основні логічні операціїї,
використовувати інформацію, передбачати наслідки професійної діяльності, ефективно діяти в певній
ситуації. "У межах компетентнісного підходу акцент має бути зміщено з формування певного набору
професійних знань, умінь і навичок у галузі програмування на виховання таких якостей, як робота в
команді, лідерські якості, відповідальність, здатність до рефлексії, здатність до самостійного навчання й
освоєння нових технологій протягом життя, самоосвіта, планування діяльності, логічне й алгоритмічне
мислення, цілеспрямованість, наполегливість, уміння самостійно ухвалити рішення, швидко
адаптуватися до нового завдання, широкий кругозір у предметній галузі" [3].
На нашу думку, складовими професійної компетентності педагога є предметна та загальна
компетентність. Предметну компетентність вважаємо доцільним розглядати на трьох рівнях:
дисциплінарному, міждисциплінарному та метадисциплінарному. Значно складніше означити загальну
компетентність, яка містить не лише соціальний, комунікативний, літературний, мистецький,
інформаційний компоненти, а й готовність та бажання до самовдосконалення.
Реалізація компетентнісного підходу неможлива без урахування засад міжпредметності, що
передбачає "нові принципи добору та систематизації знань, на базі яких не стільки розширюється обсяг
професійних та загальнонаукових знань, скільки визначаються їх зв’язки та способи формування і
функціонування в практичній діяльності" [1: 13].
Одним із засобів фундаменталізації освіти вважаємо електронне навчання, яке дає оперативний
доступ до баз знань, дозволяє здійснювати контроль та оцінювання результатів роботи студента у
дистанційному режимі, організовувати віртуальні лабораторні практикуми, реалізовувати індивідуальну
траєкторію професійної підготовки тощо. Важливою вимогою до електронних засобів навчання є їх
адаптивність, під якою розуміють "можливість пристосування, узгодження процесу навчання,
враховуючи вибір темпу навчання, діагностику досягнутого рівня опанування матеріалу, надання
щонайширшого діапазону різноманітних засобів для навчання, що робило б його придатним для більш
широкого контингенту користувачів" [4: 134].
Необхідною умовою реформування сучасної системи освіти є поєднання навчання та наукових
досліджень. "Дослідницька компетентність сама собою є основою творчого пошуку в будь-якій
діяльності, а, значить, учитель-дослідник буде намагатися вести пошук нових способів організації
пізнавальної діяльності учнів та аналізувати досвід упровадження інноваційних педагогічних технологій.
... Для розв’язання професійних задач сучасні вчителі повинні не тільки бути компетентними
здійснювати власне дослідження, а й бути компетентними у методичних питаннях щодо організації
учнівського дослідження" [5].
Фундаменталізація інформатичної освіти у вищій педагогічній школі сприятиме проникненню ідей
фундаменталізації й у шкільний курс інформатики.
Вважаємо доцільним вносити зміни в усі компоненти методичної системи навчання майбутніх
учителів інформатики: цілі, методи, засоби, організаційні форми тощо. Методика навчання інформатики
служить засобом постійної передачі студентам професійно корисної інформації, оновлення та збагачення
знань зі спеціальності, адже робота на професійному рівні потребує постійного вдосконалення
майстерності, розширення світогляду. Для удосконалення викладання цієї дисципліни варто розробити
систему завдань різних типів (репродуктивні, пошукові, навчально-дослідницькі тощо) та
використовувати міждисциплінарні форми контролю (педагогіка, психологія, інформатичні дисципліни й
методика навчання інформатики).
На нашу думку, не варто при викладанні методики навчання інформатики пояснювати особливості
вивчення конкретних тем прикладного характеру, а варто акцентувати увагу студентів на
загальнодидактичних принципах, методах, засобах та організаційних формах навчання інформатики,
вивченні позакомп’ютерних аспектів інформатики, застосуванні моделювання. Розуміння
фундаментальних концепцій є винятково важливим для ефективної роботи з інформаційнокомунікаційними технологіями. Важливість специфічних навичок скороминуща, в той час, як знання
фундаментальних концепцій будуть допомагати студентам впродовж багатьох років, що особливо
важливо з урахуванням сучасних темпів зміни інформаційних технологій. Крім того, необхідно
ознайомлювати студентів зі стратегіями професійного розвитку та самовдосконалення.
Опанування методикою навчання інформатики передбачає, як правило, лекційні, лабораторні та
практичні заняття. Пропонуємо таку орієнтовну тематику лекційних занять:
– Методика навчання інформатики як наука і як навчальний предмет у вищому педагогічному
навчальному закладі. Завдання курсу методики навчання інформатики.
– Становлення, особливості та перспективи розвитку шкільного курсу інформатики. Змістові лінії
шкільного курсу інформатики.
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– Інформаційна культура учнів та її компоненти. Інформатичні компетентності.
– Принципи навчання інформатики. Методи та засоби навчання.
– Функціональне призначення та обладнання шкільного кабінету інформатики.
– Зміст і структура навчально-методичного комплексу. Підручники з інформатики, їх структура і
використання. Зошити з інформатики як важливий засіб навчання.
– Форми організації навчальної діяльності учнів. Типологія уроків. Дидактичні особливості уроку
інформатики. Методика використання ігрових методик та нестандартних уроків.
– Підготовка вчителя до уроку інформатики. Конспект уроку. Позакласна робота з інформатики.
– Види та форми контролю за навчальною діяльністю учнів. Критерії оцінювання рівня навчальних
досягнень учнів з інформатики
– Методика формування поняття інформації. Інформаційні процеси. Кодування та опрацювання
інформації.
– Методика вивчення поняття інформаційної системи. Методика навчання учнів роботи на
персональному комп’ютері.
– Методика вивчення операційної системи. Навчання учнів пошуку інформації.
– Ознайомлення школярів з поняттями про комп’ютерні віруси та антивірусні програми. Архівування
даних та програми-архіватори.
– Опанування учнями прикладним програмним забезпечення загального призначення. Графічний
редактор. Текстовий редактор. Табличний процесор.
– Методика вивчення основ моделювання, алгоритмізації та програмування.
– Навчання новим інформаційним технологіям. Використання технологіії "хмарних обчислень" в
мережевих продуктах для шкільної освіти.
– Інформаційна безпека учнів при роботі в Інтернеті. Використання у школах контент-фільтруючих
програм.
Важливим способом активізації діяльності студентів на лекції є їх попередня підготовка до неї.
Викладач при цьому виконує роль тьютора. На лекційних заняттях з методики навчання інформатики
варто також використовувати метод "учіння через навчання", який передбачає попередній розподіл
матеріалу між студентами, які повинні повідомити його іншим. "Потрібно звернути увагу на те, що
учіння через навчання у жодному разі не повинно розумітися як фронтальне заняття, проведене
студентами: вони повинні постійно відповідними засобами переконуватися, що матеріал зрозумілий тим,
кому він адресований (коротко запитувати, узагальнювати, залучати до партнерської роботи). Тут
викладач повинен втручатися, якщо він бачить, що комунікація не вдається або що застосовувані
студентами прийоми мотивації не спрацьовують. Переваги методу: матеріал опрацьовується
інтенсивніше, а студенти виявляються істотно активнішими; студенти набувають додатково до
предметних знань таких ключових умінь: здатність працювати в команді; здатність до планування;
надійність; презентація й коментування; самосвідомість. До недоліків методу відносять більші часові
витрати (порівняно з іншими методами навчання)" [1: 173]. Процес групового навчання, на відміну від
традиційного фронтального та індивідуального, характеризується такими основними рисами, як участь
(обговорення проблеми, прийняття колективного рішення); соціалізація (вміння ставити запитання,
слідкування за виступами колег, інтерпретація почутого, розуміння відповідальності за свій внесок в
колективну роботу); спілкування (вміння вести дискусію, здатність уникати конфліктних ситуацій);
рефлексія (аналіз власної діяльності); взаємодія для саморозвитку [6].
Ще одним способом активізації діяльності студентів, який використовуємо на лекції, є експресконтроль в кінці заняття за опрацьованим матеріалом. Такий засіб не лише дасть змогу отримати
об’єктивну картину попереднього засвоєння теми та рівня сприйняття її студентами, а також заощадить
час на перевірку присутності студентів.
На лабораторних заняттях вважаємо доцільним приділяти увагу складанню календарнотематичного плану вчителя інформатики; розробці конспектів різних типів уроків; використанню
проблемних методів та методу проектів при навчанні школярів; прогнозуванню основних типів помилок,
які можуть бути допущені учнями, та шляхам їх попередження і усунення. На нашу думку, невід’ємним
елементом методики навчання інформатики є також використання ділової гри як засобу закріплення
теоретичних знань та розвитку практичних професійних умінь та навичок. При ознайомленні зі шляхами
підготовки учнів до олімпіади з інформатики використовуємо Інтернет-портал організаційнометодичного забезпечення дистанційних олімпіад з програмування для обдарованої молоді (режим
доступу: www.e-olimp.com). Сайт розроблено кафедрою прикладної математики та інформатики
Житомирського державного університету імені Івана Франка. Значна кількість пропонованих задач та
система автоматичної перевірки, яка підтримує 3 мови та 6 різних компіляторів, дає змогу тренуватися
розв’язувати задачі з програмування, брати участь у змаганнях із спортивного програмування.
Впродовж практичних занять студенти ознайомлюються з методикою навчання учнів побудови
алгоритмів, форм їхнього опису та властивостей, методикою розв’язування типових задач на складання
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лінійних алгоритмів, алгоритмів з розгалуженнями, циклами, одновимірними та двовимірними
масивами, алгоритмів обробки текстових даних, алгоритмів з використанням процедур та функцій тощо.
"Метою практичних занять є підготовка майбутніх учителів інформатики до практичного застосування
знань лекційного матеріалу в різних ситуаціях, формах роботи з учнями; ознайомлення їх з роботою
вчителів міста, області за конкретними педагогічними технологіями; набуття досвіду проектування і
моделювання процесу навчання інформатики за допомогою особистісно-орієнтованих технологій" [7].
Вважаємо доцільним виконання студентами індивідуальних навчально-дослідних завдань, які
передбачають підготовку матеріалу для вивчення одного з розділів шкільного курсу інформатики,
починаючи від складання календарно-тематичного плану, підбору навчально-методичної літератури до
складання конспектів різнотипних уроків з даного розділу, інструкцій до лабораторних робіт, завдань
для контрольної роботи, питань для тематичної атестації та критеріїв оцінювання результатів навчання.
"У результаті виконання творчих завдань, взаємного обміну інформацією й оцінювання студентських
робіт з інших розділів курсу інформатики, студенти перед практикою не тільки підготовлені теоретично,
але й мають багатий матеріал для проходження практики на високому методичному рівні" [8].
Загальновизнано, що інформатика як наукова дисципліна розвивається надзвичайно стрімко, що
створює суттєві утруднення при розробці методичних систем її навчання. Знання, уміння й навички в
галузі конкретних версій інформаційно-комунікаційних технологій, одержувані в середній школі,
гублять свою актуальність і стають незатребуваними досить швидко. Тому варто мінімізувати тренінг
типових умінь роботи учнів з основними засобами ІКТ та виконання завдань репродуктивного характеру.
Головним змістом діяльності повинні бути загальні способи дій для розв’язування широкого класу
завдань. Майбутні учителі повинні розуміти, що інформатика відіграє роль метадисципліни, а її
понятійний апарат містить базові поняття, які застосовуються у всіх без винятку галузях. Вивчення
інформатики відіграє значну роль у формуванні комунікативної компетентності учнів, сприяє їх
політехнічній освіті, вчить методам наукового управління.
Висновки. Для реалізації фундаменталізації навчальних дисциплін доцільно виділити інваріантне
ядро змісту, організувати цілеспрямовану педагогічну діяльність, яка б забезпечувала розвиток базових
компетентностей, опанування знаннями довготривалого використання, сприяла б системності засвоєння
інформатичних дисциплін та розвитку творчої особистості. Основними засобами фундаменталізації
навчання вважаємо компетентнісний підхід, міжпредметність, поєднання навчання і наукових
досліджень, використання електронного навчання.
Для проникнення ідей фундаменталізації у шкільний курс інформатики доцільно внести зміни в усі
компоненти викладання фахової методики для студентів напряму підготовки "Інформатика"
педагогічного університету, акцентувати їх увагу на загальнодидактичних принципах, методах, засобах
та організаційних формах навчання. Важливо, щоб майбутні учителі розуміли спільні ідеї, інваріантні
стосовно
розробників
програмного
забезпечення,
конкретних
програмних
пакетів
та
вузькоспеціалізованих умінь.
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Матеріал надійшов до редакції 29.11. 2011 р.
Козак Т. М. Преподавание методики обучения информатике в высшей педагогической школе с
учетом основных положений фундаментализации.
Актуальность материала, изложенного в статье, обусловлена необходимостью трансформации
дискретно-дисциплинарной модели организации учебного процесса в интегрально-модульную. Одним
из основных путей реализации такого реформирования является фундаментализация образования,
так как жизненный цикл современных технологий является меньшим, чем срок профессиональной
деятельности специалиста. Выявлено, что фундаментализация информатического образования в
высшей педагогической школе будет способствовать проникновению идей фундаментализации и в
школьный курс информатики. Для этого целесообразно внести изменения во все компоненты
преподавания профессиональной методики для студентов направления подготовки "Информатика"
педагогического университета.
Kozak T. M. Teaching Methods of Learning the Computer Science in Higher Pedagogical School Regarding
the Main Fundamentalization Principles.
The urgency of the material, presented in this article, is stipulated due to the need of transformation of the
discrete-disciplinary model of the educational process into the integrated-modular one. One of the main ways to
implement such a reform is the fundamentalization education, as the life cycle of the modern technologies is less
than the specialist's professional activity. It is concluded that the fundamentalization of computer science
education in the higher pedagogical school will contribute to the penetration of the fumdamentalization ideas
into the school course of Informatics. Thus we should make changes in all the components concerning the
professional methods teaching for the students major in "Informatics" in the pedagogical university.
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РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ ГРОМАДЯНИНА
У статті розглянуто проблему формування особистості громадянина української держави;
висвітлено особливу роль національного виховання в становленні особи як громадянина; зосереджено
увагу на засобах національного виховання в процесі формування особи як громадянина незалежної
демократичної держави; окреслено мету та зміст національного виховання в процесі формування
молодої людини як особистості. Зроблено висновок, що стрижнем усієї системи виховання в Україні
є національна ідея, яка відіграє роль об'єднуючого, консолідуючого фактора у суспільному
розвиткові, спрямованого на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості,
як громадянина своєї держави.
Сучасна педагогічна наука безперервно повинна еволюціонувати, набувати все глибшого
національного змісту і характеру, творчо використовуючи кращі досягнення інших народів. Молоді
потрібно оволодіти не лише системою наукових знань, а, насамперед, цілісною національною культурою,
духовністю, не виключаючи вищі здобутки культури, духовності цивілізованих народів.
Національне виховання є основою культурно-історичного розвитку нації, а відповідно й особистості.
Ставши одним із чинників духовного життя народу, виховання пішло у кожного народу своїм особливим
шляхом, і тепер кожен європейський народ має свою окрему систему. Цю саму думку слідом за
К. Ушинським повторюють М. Бердяєв, Д. Донцов, сучасні науковці М. Стельмакович, Ю. Руденко,
Б. Червак та ін. Держава покликана стати гарантом у вихованні, освітньому процесі. Так само, як нація
без своєї держави є недовершеною нацією, так і держава не може бути високорозвиненою, якщо вона
безнаціональна. Адже держава – витвір нації. "Національне виховання забезпечує кожній нації
найширшу демократизацію освіти, коли його творчі сили не будуть покалічені, а навпаки, дадуть
оригінальні самобутні скарби задля вселюдського поступу: воно через пошану до свого народу виховує в
дітях пошану до других народів і тим приведе нас не до вузького відокремлення, а до широкого єднання
й світового порозуміння між народними і національними спільнотами" [1: 167].
Особистість, як відомо, формується в умовах конкретно-історичного існування людини, в діяльності
(трудовій, навчальній тощо) провідну роль у процесах формування особистості відіграють навчання і
виховання, що здійснюються переважно в групах і колективах. Тому метою нашої наукової статті є
висвітлення ролі національного виховання у становленні особистості як громадянина.
Національне виховання – формування гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної
та національно свідомої людини, наділеної глибокою громадянською відповідальністю, здоровими
інтелектуально-творчими й духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями,
працьовитістю, підприємливістю та ініціативністю.
Педагоги повинні усвідомлювати, що в процесі виховання кожної молодої людини мають
застосовуватися численні вітчизняні пізнавально-виховні традиції. Ідеї і засоби міфології прадавніх
українців, трипільської культури, духовності язичницької епохи, вищі досягнення культури УкраїниРусі, козацько-лицарської доби, багатющий потенціал фольклору, інших народних мистецтв, класичної
професійної культури рідного народу, його наукових здобутків – такі цінності підростаючі покоління
мають, насамперед, засвоювати в процесі навчання і виховання.
Національне виховання – це виховання, яке здійснює все суспільство загалом: сім'я, навчальні
заклади, формальні і неформальні об'єднання, громадські організації, засоби масової інформації, заклади
культури, релігійні об'єднання та ін. Найвагомішою складовою національного виховання є виховання,
яке здійснюється державними установами, інститутами тощо. Але останнє є вужчим, поодиноким
стосовно національного, що діє поза межами державного і має значно ширший діапазон впливу на
процес соціалізації особистості. В умовах перехідного періоду центр ваги у формуванні всебічно
розвиненої особистості переміщується на виховання громадянськості як системно-утворювальної
характеристики громадянина незалежної України. Установка на виховання активного в діях та вчинках
громадянина сприятиме розвитку фізичного, психічного, соціального й духовного потенціалів
індивідуальності вихованця, а самореалізація, самоствердження в громадській, трудовій, художній та
інших видах діяльності – всебічному формуванню його особистості. Одне з центральних завдань
виховання – допомогти людині зробити моральний вибір. Основою для моральної поведінки є три
фундаментальні доброчинності: довіра, надія, вдячність. Будучи закладеними в природі людини, вони
складають, за словами німецького філософа й педагога О. Больнова, ядро тієї системи доброчинностей,
яка повинна формуватися вихованням.
Національне виховання – це історично зумовлена і створена самим народом сукупність ідеалів,
поглядів, переконань, традицій, звичаїв та інших форм соціальної практики, спрямованих на організацію
життєдіяльності підростаючих поколінь, у процесі якої засвоюється духовна і матеріальна культура нації,
формується національна свідомість і досягається духовна єдність поколінь. Національне виховання – це
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виховання підростаючого покоління у дусі українського виховного ідеалу на багатовікових традиціях. Воно
ґрунтується на засадах родинного виховання, ідеях і засобах народної педагогіки, наукової педагогічної
думки, що уособлюють кращі зразки виховної мудрості народу. Національне виховання – цілеспрямований,
систематичний, регульований виховний процес, що має на меті утвердження у свідомості нації, народу
етнічної, національно-культурної мовної єдності, перетворення національної цінності з ідеалу мислителів і
поглядів української інтелігенції в ідейні переконання та норми моральної поведінки всіх членів
суспільства. Основні принципи національного виховання – гуманізм, демократизм, народність, єдність
родинного і шкільного впливу, природовідповідність, виховання у праці, самодіяльність.
Головна мета національного виховання передбачає формування в молоді громадянської
відповідальності, яка припускає добровільний вибір поведінки, що відповідала б певній соціально
значущій меті, на здійснення якої спрямовані зусилля держави. Конкретними формами виступають
правова, політична і моральна відповідальність.
Щоб сформувати в молоді активну життєву позицію, громадянські переконання та ідеали, необхідно,
насамперед, навчити їх визначати моральні цінності. Надання емоційної забарвленості, моральної оцінки
знанням – пріоритетне завдання педагогічного колективу. Без цих двох аспектів педагогічної діяльності
навчально-виховний процес стає однобічним, неодухотвореним.
Сучасна педагогічна наука переглядає традиційні принципи виховання, переосмислює їх під кутом
зору сучасних вимог до національного виховання в Україні. При визначенні принципів виховання, їх
характеристики вчені намагаються поєднати традиційні досягнення з новими ідеями в теорії виховання.
Так, учені В. Лозова, А. Троцко пропонують як керівництво до дій такі основні принципи виховання:
принцип гуманізму виховання; принцип урахування вікових та індивідуальних особливостей школярів;
принцип цілісного підходу до виховання [2: 61-67].
Метою суспільства стає духовне вдосконалення особистості, на що акцентується увага в державних
нормативних документах та актах. Зокрема, Закон України "Про вищу освіту" передбачає створення
таких умов навчання та виховання, які б забезпечували "можливість інтелектуального, морального,
духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої
особистості" [3: 40-93].
Рушійними силами процесу виховання, як зазначає Л. Коптовець, є внутрішні суперечності та
намагання позбутися їх. Серед них варто виділяти ситуативні та загальні, природні та нав’язані кимось
ускладнення у процесі виховання та самовиховання.
На думку вчених (А. Нісімчук, О. Падалка, І. Смолюк, Т. Шпак) основними закономірностями
виховної роботи є: обумовленість виховання суспільними потребами та умовами життя;
взаємозалежність виховання, навчання, освіти та розвитку особистості; залежність виховання від вікових
та індивідуальних особливостей молодої людини [2: 61-67].
Наука доводить, що справжнє виховання є глибоко національним за своєю сутністю, змістом,
характером. "Національне виховання, – писала С. Русова, – забезпечує кожній нації найширшу
демократизацію освіти, коли її творчі сили не будуть покалічені, а значить, дадуть нові оригінальні,
самобутні скарби задля вселюдного поступу: воно через пошану до свого народу виховує в дітях пошану
до інших народів..." [1: 293].
Національне виховання – це історично обумовлена і створена самим народом система ідей, поглядів,
переконань, ідеалів, традицій, звичаїв та інших форм соціальної практики, спрямованої на організацію
життєдіяльності молоді, виховання її у дусі природно-історичного розвитку матеріальної і духовної
культури нації. Система виховання ґрунтується на ідеях національного світогляду, філософії, ідеології, а
не на ідеях якогось учення чи якоїсь партії, громадсько-політичної організації. Національна система
виховання ґрунтується на засадах родинного виховання, народної педагогіки, наукової педагогічної
думки, що ввібрали в себе надбання національної виховної мудрості. Вона охоплює ідейне багатство
народу, його морально-естетичні цінності, трансформовані в засобах народної педагогіки,
народознавства, принципах, формах і методах організації виховного впливу на молодь (теоретичний
аспект), а також постійну і систематичну виховну діяльність сім’ї, державних і громадських навчальновиховних закладів, осередків (практичний аспект).
Національне виховання ґрунтується на таких фундаментальних принципах, як природовідповідність,
народність, етнізація виховання, гуманізм, демократизм, зв’язок виховання з життям, трудовою
діяльністю народу, реалізація народознавчого, людинознавчого й особистісного підходів у процесі
навчання і виховання [4: 384].
Саме у творчій спадщині Ю. Федьковича важливою є ідея народності. У статті "Про школу і шкільні
підручники" він зазначав, що головний критерій народності – народна мова, народні звичаї, народна
поезія. Він був переконаний, що в навчанні варто використовувати методи, які розвивають і збагачують
дітей. На його думку, методи навчання мають забезпечити самостійність "бачити, думати, говорити".
Виходячи з цього, у своєму "Букварі для селянських дітей на Буковині" він умістив тексти, які сприяли
пробудженню в них допитливості та формуванню високих моральних якостей [5: 21].
Національне виховання є конкретно-історичним виявом загальнолюдського гуманістичного і
демократичного виховання. Таке виховання забезпечує етнізацію дітей як необхідний і невід'ємний
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складник їх соціалізації. Національне виховання духовно відтворює в дітях народ, увічнює в підростаючих
поколіннях як специфічне, самобутнє, що є в кожній нації, так і загальнолюдське, спільне для всіх націй.
"Все, що йде поза рами нації, – застерігав І. Франко у праці "Поза межами можливого", – се або
фарисейство людей, що інтернаціональними ідеалами раді би прикрити свої змагання до панування
однієї нації над другою, або хворобливий сентименталізм фантастів, що раді би широкими
"вселюдськими" фразами прикривати своє духовне відчуження від рідної нації" [6: 17].
На кожному етапі свого розвитку українське національне виховання вбирало кращі здобутки світової
культури, акумульовані в народних традиціях і звичаях, що стверджують добро, любов, красу,
справедливість в усіх сферах життя. Правильно організоване національне виховання формує повноцінну
особистість, індивідуальність, яка цінує свою національну й особисту гідність, совість і честь. Так
формується національний характер.
Велику увагу формуванню національного характеру приділяв Г. Сковорода. Проблемам виховання
присвячено його притчі "Благодарний Еродій", "Убогий Жайворонок", "Байки Харківські". Вихідними і
визначальними в системі педагогічних поглядів Г. Сковороди є ідеї демократизму, гуманізму, народності
та патріотизму. Ідеал людяності – мета всього його життя, а також і мета виховання. Будучи
прихильником принципу народності у вихованні, він обстоював думку, що воно має відповідати
інтересам народу, живитися з народних джерел і зберігатися в житті кожного народу, висміював
плазування перед усім іноземним. На його думку, мета виховання – підготовка вільної людини,
гармонійно розвиненої, щасливої, корисної для суспільства, людини, здатної жити і боротися. Провідне
місце у всебічному розвитку відводив розумовій освіті, яка допомагає людині пізнати себе, навколишній
світ, суть щастя. Особливу роль у всебічному розвиткові особистості Г. Сковорода відводив формуванню
її моральних якостей, зокрема таких, як любов до вітчизни і праці, людяність, дружба, правдивість,
чесність, скромність, сила волі, почуття людської гідності [7: 182].
В Україні, як і в інших країнах світу історично склалася система виховання, що ґрунтувалася на
національних рисах і самобутності українського народу, але тривалий час вона нехтувалась і заборонялася.
Сьогодні поступово відроджується національна система виховання, яка враховує такі особливості
сьогодення, як перехід України до ринкових відносин, відродження всіх сфер життя українського
суспільства і процес розбудови незалежної держави. В її основі – український виховний ідеал.
Головна мета національного виховання на сучасному етапі – передання молодому поколінню
соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності
світогляду й на основі цього формування особистісних рис громадянина України (національної
самосвідомості, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, фізичної,
екологічної культури), розвиток індивідуальних здібностей і талантів.
"Перебудова життя, – пише О. Вишневський, – а в царині освіти – навчально-виховного процесу – це,
передусім, перехід до віри в інші ідеали, а відтак і до життя, зорієнтованого на них. Ідеал – це вічний,
досконалий, але недосяжний взірець. Він є стимулом для особистої і громадянської діяльності, він
живить наше буття, зміцнює моральні устої, підтримує сумління. Сила ідеалу – нездоланна, а тому
"ідеалісти" легко переносять труднощі буденного життя" [8: 3-13].
Ідеал національного виховання найглибше розкрито у працях українського педагога Г. Ващенка
("Виховний ідеал", "Виховна роль мистецтва", "Тіловиховання як засіб виховання волі й характеру"). В
основі ідеалу національного виховання, яким його бачить автор, – загальнолюдські та національні цінності,
що є духовним надбанням народу. До загальнолюдських цінностей належить моральний закон творення
добра та боротьби зі злом, пошук правди, справедливості, сповідування ідеалів любові та краси. Водночас
людина народжується і живе в конкретному національному середовищі, що вирізняється з-поміж інших
мовою, культурою, звичаями. Саме звідси, з походження людини, починається усвідомлення особливостей
свого народу, нації, етносу. Отже, на думку Г. Ващенка, ідеал національного виховання ґрунтується на двох
головних цілях: служіння Богові та своїй нації. Бог – це абсолютна Правда, Любов, Справедливість, Краса.
Нація – реальна земна спільнота, в житті якої повинні реалізуватися абсолютні загальнолюдські цінності. У
педагогічному значенні виховний ідеал – людина, яка служить Богові й Україні. Така орієнтація зумовлює
категоричне протиставлення Г. Ващенком українського національного виховання, з одного боку,
більшовицькій моделі, що ґрунтується на матеріалізмі й атеїзмі, а з іншого – націонал-соціалістичній
ідеології фашизму з її культом сили і зневаги до людини.
Г. Ващенко вважав, що ідеал не може бути постійним, він має вдосконалюватися. "Розв'язуючи
питання про цілі виховання сучасної української молоді, ми мусимо рахуватися не лише з нашими
традиціями, а й з тими завданнями, що ставить перед нами сучасне і майбутнє, а також прийняти до
уваги психічні властивості нашого народу як позитивні, так і негативні. Перші треба розвивати, другі
усувати або принаймні ослаблювати" [9: 76].
"Потреба спрямування змісту національного виховання (едукації) у русло українознавства, – вважає
М. Стельмахович, – диктується низкою вагомих мотивів. По-перше, нагальною потребою відродження й
розвитку української педагогічної культури в Україні. По-друге, тим, що саме українознавство стало нині
державною політикою і філософією, науковою системою, що визначає основи освіти, культури,
мистецтва, навчання й виховання. По-третє, українознавча едукація орієнтується на здійснення
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національного виховання через освіту" [10: 314]. Термін "едукація" у класичній педагогіці втілює в собі
найголовнішу функцію основної школи – олюднення знань, недопущення національного невігластва.
Українська система виховання переконує підростаючі покоління в тому, що наш народ здавна
будував правове суспільство, однак насильство (шляхом війни, агресії, загарбання території України,
знищення її духовності) було першопричиною гальмування і руйнування народної високоморальної
правової держави.
Зокрема, І. Котляревський мету виховання вбачав у підготовці корисних батьківщині та народові
громадян, високоосвічених патріотів. Прихильник гармонійного і всебічного виховання підростаючого
покоління, він пропагував гуманні його методи, надаючи перевагу розповіді, бесіді, роз'ясненню,
особистому прикладу та авторитетові педагогів. Особливу увагу звертав на роль батьків у вихованні
дітей, відповідальність за їх майбутнє. І. Котляревський в "Енеїді" різко засудив батьків, які недбало
виконують свої родинні обов'язки [11: 57].
Народна правосвідомість завжди утверджувала право на свободу, землю, власність, працю, вільне
господарювання, житло тощо. В останні століття і десятиліття народна правотворчість, правосвідомість
значно ослабла. Загрозливих масштабів набули скептицизм, цинізм, лицемірство, двоєдушність щодо
законів та їх дотримання. Народну правосвідомість відроджує національна система виховання, яка є
надійною запорукою будівництва суверенної української правової держави.
В умовах політичного і наукового плюралізму не може бути монополії в духовному житті народу
якоїсь однієї ідеології, ідейної платформи певної партії. Справа в тому, що кожна нація (етнос) має свою,
історично обумовлену ідеологію, яка своїм корінням сягає сивої давнини і ідеями якої пройняті,
"зцементовані" всі сфери життєдіяльності народу [12: 272].
В. Сухомлинський особливу увагу приділяє школі як осередку культури. Проте цю роль, на його
думку, вона може виконати лише за умови, що в її діяльності пануватимуть чотири культи: Батьківщини,
Людини, Матері й рідного Слова. Головною метою, якої має прагнути виховання, є всебічний розвиток
особистості. Його можна досягти залученням її до різних видів діяльності, постійним і планомірним
формуванням пізнавальних здібностей. Важливим аспектом педагогічної спадщини В. Сухомлинського є
її гуманізм. Виховання гуманізму й людяності повинно стати одним із завдань діяльності школи і
вчителя. Вони мають виявлятися в таких якостях і рисах особистості, як талант доброти, потреба в
служінні людям – радість самовіддачі [13: 138].
Національна ідеологія – це ідейне багатство нації, система філософських, політичних, правових,
економічних, моральних, естетичних та релігійних ідей, поглядів, принципів, ідеалів, які відображають
інтереси, прагнення, потреби нації, суверенність її державності.
Протягом століть українська нація виробила власну, глибоко гуманістичну ідеологію. Ця скарбниця
народних ідей постійно поглиблювалася, відображаючи нові явища, потреби національно-культурного
життя народу. Національна ідеологія захищає інтереси людини праці, право кожної особистості на повну
свободу мислення і волевиявлення, ідеологія українського народу обґрунтовує як найвищі цінності
повний суверенітет як окремої особистості, так і державного, політичного, економічного і духовного
життя України. У період розбудови держави ідеологія народу виконує функції ідеології національного
відродження, побудови правової держави на засадах народної совісті, правди, справедливості, гідності,
гуманізму і демократизму.
Українська система виховання має свій, історично обумовлений ідеал людини-українця. У багатьох
історико-культурних пам'ятках, фольклорі, художніх творах класиків, у практичній діяльності наш народ
виплекав і опоетизував ідеал людини-землероба, хлібороба, селянина-трударя, господаря-власника землі,
яка належала дідам і прадідам. Коли чужоземні загарбники позбавляли українського селянина-хлібороба
свободи, права працювати на власній землі, пригнічували його, народ оспівував ідеал людини-козака,
гайдамаки, бунтаря, стрільця, повстанця.
Таким чином, стрижнем усієї системи виховання в Україні є національна ідея, яка відіграє роль
об’єднуючого, консолідуючого фактора у суспільному розвиткові, спрямованого на вироблення життєвої
позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї держави. Національний характер
виховання полягає у формуванні молодої людини як громадянина України, незалежно від її етнічної
приналежності.
Інтегруючою основою національної системи виховання є спільність історико-гeoграфічного
походження, мови, культури і традицій, усвідомлення своєї приналежності до українського суспільства.
Кожен з цих чинників визначає єдність поколінь сучасних, минулих і майбутніх, сприяє формуванню
громадянина-патріота. Науково обгрутоване, належним чином організоване виховання відображає
духовний поступ нapoду, процес збереження й збагачення його культури.
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Матеріал надійшов до редакції 14.11. 2011 р.
Кульчицкий В. И. Роль национального воспитания в формировании личности гражданина.
В статье рассмотрена проблема формирования личности гражданина украинского государства;
освещается особенная роль национального воспитания в становлении личности гражданина;
сосредоточено внимание на средствах национального воспитания в процессе формирования личности
как гражданина независимого демократического государства; очерчиваются цель и содержание
национального воспитания в процессе формирования молодого человека как личности. Сделан вывод,
что стержнем всей системы воспитания в Украине является национальная идея, которая играет роль
объединяющего, консолидирующего фактора в социальном развитии, направленном на создание
жизненной позиции человека, становление его как личности, гражданина своего государства.
Kulchytskyi V. I. The Role of the National Education in the Personality’s Formation as a Citizen.
The article considers the problem of the personality’s formation as the citizen of the Ukrainian society,
illuminates the special role of the national education in the socialization as the citizen; draws attention to the
means of the national education in the process of the personality’s formation as the citizen of the independent
democratic state; defines the goal and the content of the national education in the process of the young
personality’s formation as the individual. It is concluded that the core of the whole educational system in
Ukraine is the national idea that plays the role of the uniting, henotic factor in the social development, directed
on the creation of the human’s life philosophy, socialization as the personality, the citizen of the state.
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ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ
СУЧАСНОГО ШЕСТИРІЧНОГО УЧНЯ
У статті розглянуто основні надбання дошкільного віку й складено психофізіологічний портрет
шестирічної дитини. У набутті соціального досвіду дитина постійно орієнтується на світ дорослих.
Тому необхідно розглянути як впливають різні види діяльності, актуальні для дошкільного періоду
життя дитини, на ті чи інші її надбання. Ці знання нададуть можливості гармонізувати процес
переходу дітей до шкільного середовища, а також зменшити проблемність адаптаційного періоду,
оптимізувати навчальний процес у першому класі. Визначено, що у діяльності розвивається
особистість, а завдяки особистісним надбанням удосконалюється діяльність дитини.
Актуальність та стан дослідженості проблеми. Проблема якісної перебудови освітнього процесу у
зв’язку із зменшенням віку початку навчання потребує особливої уваги до навчання шестирічних
першокласників. Запорукою успішності в майбутньому навчанні психологи визначають наявність
соціально-педагогічних та психофізіологічних передумов формування навчальної діяльності.
Проблема становлення й розвитку шестирічного учня – одна з ключових, про що свідчать положення
численних філософських та психолого-педагогічних теорій про сутність діяльнісного підходу до
розвитку особистості, єдності свідомості та діяльності (Б. Ананьєв, Л. Виготський, П. Гальперін,
О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, К. Роджерс, Е. Еріксон), віковий підхід та ідеї про сензитивні періоди
розвитку особистості дошкільників і молодших школярів (М. Антропова, Л. Виготський, Л. Божович,
С. Громбах, В. Кузьменко, С. Ладивір, О. Леонтьєв, Д. Ельконін) та ін.
Тому у цій статті ми взяли собі за мету розглянути основні надбання дошкільного віку й скласти
психофізіологічний портрет шестирічної дитини.
Аналіз теоретичних джерел довів наявність низки понять, які вживають дослідники, щоб
характеризувати дитину перед вступом до школи: "портрет молодшого школяра", "портрет майбутнього
першокласника", "психолого-педагогічний статус школяра", "позиція школяра", "образ учня", "образ "Я –
майбутній школяр". Усі названі терміни акцентують увагу на тому, що особливого значення для дитини
шестирічного віку набуває роль школяра, яку вона починає опановувати з перших днів шкільного життя.
Фізіологи називають шестирічний вік віком зростання психофізіологічних ресурсів і можливостей
дитячого організму (М. Антропова, С. Громбах, Ю. Змановський, Р. Тонкова-Ямпольська та ін.).
У шестирічної дитини продовжують інтенсивно розвиватись усі органи й системи – серцево-судинна,
ендокринна, дихальна, опорно-руховий апарат і т. ін. Кістково-сполучний апарат, хоча й відзначається
гнучкістю, завдяки хрящам, які знаходяться в кістках, водночас виявляється дуже чутливим до
деформаційних впливів.
Розвиваються м’язи тулуба й кінцівок, хоча дослідники звертають увагу на поки що невисокі
показники витривалості, пояснюючи це недостатньою розвиненістю й здатністю до диференціювання
м’язової напруги [1: 7-8]. Тому вчені наголошують на необхідності дотримання рухового режиму. М’язи
кисті рук ще недостатньо розвинені, і через це пальці дитини ще не мають достатньо точної координації
дрібних рухів, тому потребують такої організації дій під час навчання письма, яка б не допускала
перенапруження.
Найбільш виражена динаміка спостерігається в розвитку центральної нервової системи, що
забезпечує до початку шкільного навчання сформованість та довільну регуляцію уваги й сприймання.
Значно розширюються функціональні можливості мозку, які дозволяють засвоювати значну за обсягом
кількість інформації [2]. До особливостей вищої нервової діяльності шестирічної дитини науковці
відносять певну збалансованість процесів збудження й гальмування. Водночас, особливостями вищої
нервової системи шестирічної дитини є високий ступінь виснаження нервових клітин, що виникає
внаслідок труднощів гальмування нервової системи. Це проявляється у відволіканні дітей під час
виконання завдань, які потребують зосередження й концентрації уваги, проте це не заважає дитині
вільно керувати власними вчинками й поведінкою [3: 18-24].
Розвиток вищих психічних функцій – мислення, пам’яті, емоцій, уяви відбувається завдяки
інтенсивному розвитку мозку дитини. За даними Л. Венгера, О. Запоріжця, С. Котирло, В. Кузьменко,
С. Ладивір, М. Поддьякова, дитина в шестирічному віці здатна повністю керувати своєю пам’яттю, хоча
на цьому етапі поки що переважає механічне запам’ятовування.
Розвиток зору та слуху в зазначеному віці також має свої особливості. Окремі структурні елементи
органів зору продовжують розвиватись, тому науковці розробили спеціальні гігієнічні вимоги щодо
освітлення приміщень для перебування дітей та рекомендації стосовно зорового навантаження. Слух
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дитини шестирічного віку, за даними фізіологів, вищий, ніж у дорослих, що, на думку дослідників,
сприяє розвитку фонематичного слуху й дає можливість диференціювати звуки мовлення.
Відбуваються надзвичайно важливі й суттєві зміни в інтелектуальному розвитку дитини. Так, усе
більше зростають пізнавальні інтереси, які виводять дитину за межі найближчого оточення. У результаті
спілкування та взаємодії з дорослими й однолітками збагачується її життєвий досвід, накопичуються
уявлення про навколишній світ. До того ж діти починають оволодівати розумовими операціями аналізу,
синтезу, узагальнення, абстрагування, конкретизації тощо. Це пов’язано з формуванням лобних доль
головного мозку. Так, шестирічна дитина здатна не лише засвоювати окремі поняття, а й установлювати
залежність між формою предмета і його функціями, особливостями й можливостями [4]. І хоча на цьому
етапі переважає наочно-образне мислення, дитині також властиві й логічні його форми. Однак, водночас,
високого рівня розвитку пізнавальна діяльність може досягти лише при цілеспрямованому навчанні,
зорієнтованому на "зону найближчого розвитку" [5].
У процесі різних видів діяльності в дитини виникає потреба в спілкуванні, що призводить до
активного опанування мови та її розвитку, який відбувається у двох напрямах: удосконалення її
практичного застосування й розвитку психічних процесів. Розвиток мови передбачає також достатній
рівень сформованості всіх її структурних компонентів, а саме: зв’язного мовлення (здатність вести
діалог, ініціювати спілкування, висловлюватись зв’язано), фонетичного розвитку (правильна
звуковимова, розвиненість фонематичного слуху, мовна виразність), лексичного розвитку (обсяг
словникового запасу, розуміння значення слів), граматичного розвитку (синтаксично й морфологічно
правильне мовлення). Отже, мовлення дитини поступово стає знаряддям мислення (О. Артемова,
В. Бадер, А. Богуш, М. Вашуленко, Н. Гавриш, О. Хорошковська).
Поступово розвивається самосвідомість дитини, яка яскраво проявляється в самооцінці, у тому, як
сама дитина оцінює себе: власні сили, досягнення, фізичні й психічні можливості та якості. Формується
довільна регуляція поведінки. Хоча через недостатню сформованість вольової сфери, як зазначають
Б. Друзь, Д. Ельконін, С. Ладивір, Г. Люблінська, В. Мухіна, можуть виникати емоційні, імпульсивні
прояви, спричинені мимовільними бажаннями, які мають для дитини особисте значення й тому в цей
момент виявляються більш привабливими для неї. Тому дослідники вольову регуляцію поведінки
пов’язують з мотивацією та пізнавальними інтересами дитини (О. Дусавицький, Н. Жук, В. Кузьменко,
С. Ладивір, Т. Піроженко, С. Занюк).
У набутті соціального досвіду дитина постійно орієнтується на світ дорослих. Відомо, що соціалізація
особистості відбувається фактично протягом усього життя людини, але найбільша її активність
спостерігається в старшому дошкільному та молодшому шкільному віці (В. Абраменкова, Л. Варяниця,
Н. Голованова, С. Курінна, Н. Лисенко, Г. Люблінська, О. Малахова, В. Мухіна, І. Печенко та ін.).
Засвоєння соціального досвіду дитиною відбувається у двох напрямах: стихійно (у різних видах
діяльності, без сторонньої допомоги) та цілеспрямовано (під час спеціально організованих занять). Тому
соціальний досвід є загальним результатом соціалізації й виховання дитини. На думку науковців,
соціальне становлення особистості дитини також зумовлюється низкою чинників, а саме: генетично
переданою інформацією (успадкованою від батьків), впливом соціальних інститутів (сім’я, дитячий
колектив, освітній заклад), розвитком суспільства (соціально-економічним, соціально-політичним,
соціокультурним) [6].
До початку шкільного життя діти переважно засвоюють основні людські знання й уміння, правила
поведінки, необхідні для життя в суспільстві. Соціальна активність дітей виявляється в готовності дитини
проявляти ініціативу, виконувати певні обов’язки, брати на себе соціальну роль, відповідальність тощо.
Про сформованість Я-концепції свідчить здатність ідентифікувати себе серед інших людей (визначати
своє ім’я, знати своє тіло, статеву приналежність), оцінювати себе, власні дії в соціальному просторі,
усвідомлювати свою індивідуальність і відмінність від інших (В. Мухіна, В. Кузьменко, С. Ладивір,
Т. Піроженко).
З розвитком різних дошкільних видів діяльності змінюються відносини між дитиною й середовищем,
що спричинює зміни щодо її місця в системі соціальних відносин, а також вимог, які висувають дитині
суспільство, дорослі. Дитина від початку водночас є продуктом, носієм соціального, на якому
відбиваються всі позитивні й негативні риси суспільства, та активно діючим суб’єктом, який постійно
реалізує себе в процесі освоєння соціуму, оволодіваючи суспільними нормами відносин. Соціалізація, за
твердженням Д. Фельдштейна, – це "рух, а не привласнення ряду локальних дій" [7]. Хоча навіть на
початку шкільного життя дитина надзвичайно залежна від родинного кола, поступово вона все ж таки
починає відмежовуватися від нього, прагнути відносної самостійності. Якщо спочатку вона усвідомлює
себе суб’єктом окремих обмежених дій, то пізніше – суб’єктом широкої системи взаємин, яку вона будує
з оточенням (В. Абраменкова, Л. Варяниця, О. Кононко, О. Малахова та ін.). Відтак, ключ до розуміння
особистості дитини шести років, рівень розвитку якої зумовлений якісними та кількісними показниками
психофізичного здоров’я, міститься в системі суспільних стосунків, що постійно змінюються,
ускладненні соціального статусу та зміні позиції дитини на позицію школяра. Особистість шестилітки
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набуває певного рівня самості (самосвідомості, самовизначення) як необхідного моменту осмислення
свого Я на етапі поступового опанування нового виду діяльності – навчання.
Це виявляється в тому, що вже в старшому дошкільному віці дитина стає спроможною включатися в
різнопланові стосунки з дорослими та іншими дітьми, може відстоювати власні інтереси, особисту
позицію. Такі стосунки потребують довільності, відповідального ставлення до себе й своїх вчинків.
Особливо помітним стає її прагнення утвердитися в колективі однолітків (Я. Коломинський, І. Кон).
Водночас, підвищуються й вимоги, які пред’являє дитина сама до себе. Порівнюючи себе з іншими,
вона починає адекватно оцінювати себе. І якщо раніше вона погоджувалась виконувати будь-яке
завдання, в успішності якого навіть не була впевнена, то тепер свідомо заявляє: "Я це не можу" чи "У
мене так не вийде". Саме така самооцінка спричинює вибір переважною більшістю дітей завдань легших
за ті, які вона насправді могла б виконати, проте погодитись з низькою оцінкою й самооцінкою для
дитини цього віку важко (О. Забровська, Д. Леонтьєв, Т. Шибутані).
Ці ґрунтовні перетворення особистості майбутнього школяра створюють умови для розвитку
мотиваційної сфери. Особливого значення набуває мотив інтересу до нових видів діяльності, у тому
числі й навчання, що також зумовлюється активізацією пізнавальних мотивів. Бажання бути дорослими,
дотримуватись загальноприйнятих правил поведінки спричинює появу в мотиваційному арсеналі дитини
широких суспільних мотивів, особливе місце серед яких посідають моральні мотиви. Дитина бажає бути
корисною для інших. Вона прагне до якісно нових стосунків з дорослими й однолітками, що, у свою
чергу, сприяє появі мотивів самоствердження, самовираження. Потреба виділитись серед однолітків,
прагнення бути першим розвивають у дитини змагальні мотиви, однак головну зміну, що відбувається в
мотиваційній сфері дитини до початку шкільного навчання, науковці пов’язують із здатністю до
підпорядкування мотивів (О. Кононко, В. Мухіна, М. Матюхіна).
Завершуючи загалом загальний психофізіологічний огляд розвитку дитини шестирічного віку, ми
вважаємо за необхідне стисло охарактеризувати, як на формування тих чи інших надбань особистості
шестирічного учня впливають різні види діяльності, актуальні для дошкільного періоду його життя.
Упевнені, що це дасть можливість гармонізувати процес переходу дітей до шкільного середовища, а
також зменшити проблемність адаптаційного періоду, оптимізувати навчальний процес у першому класі.
Розвиток дитини, за словами О. Усової [8], відбувається не лише шляхом накопичення знань, що були
отримані дитиною в результаті спостережень і бесід, а, передусім, шляхом оволодіння різними видами
людської діяльності, яку науковці визначають як активну взаємодію з навколишньою дійсністю,
унаслідок чого жива істота постає суб’єктом, який цілеспрямовано впливає на об’єкт для задоволення
своїх потреб [9: 78]. У процесі діяльності відбувається вдосконалення психічних процесів, пізнання
дійсності, засвоєння досвіду, накопиченого суспільством. Оволодіння дітьми дошкільного віку різними
видами діяльності, як свідчать дослідження науковців, поступово призводить до їхньої готовності
самостійно визначати цілі власних дій і виконувати цілеспрямовані дії (Л. Божович, В. Котирло,
Я. Неверович); свідомо дотримуватись правил та інструкцій (Р. Буре, Г. Годіна, В. Нечаєва); заздалегідь
планувати власні дії (Я. Неверович, Л. Венгер, В. Давидов, Д. Ельконін, О. Запорожець, О. Леонтьєв,
Г. Люблінська).
Методологічну основу діяльнісних характеристик навчання першокласників у нашому дослідженні
складає представлена в дослідженнях Л. Виготського, О. Леонтьєва концепція стосовно провідного виду
діяльності, характерного для кожного вікового періоду, пов’язана з певним ставленням дитини до
дійсності та набором специфічних дій [10]. На її основі Д. Ельконін запропонував вікову періодизацію
провідних видів діяльності, яка характеризується різною спрямованістю: на світ речей – предметна
діяльність (пізнавальна й практична) та на світ людей (засвоєння моральних норм, людських стосунків,
включення в систему людських стосунків). Згідно з віковою періодизацією, провідною діяльністю
дошкільника є гра, а в молодшому шкільному віці – навчання.
Водночас, з огляду на синкретизм розвитку дитини дошкільного віку, що зберігається й у молодшому
шкільному віці, науковці відзначають, що будь-який вид діяльності містить як підпорядковані елементи,
так й інші види діяльності (малюванню підпорядковуються ігрові, комунікативні компоненти; у процесі
гри водночас відбувається пізнання, спілкування, рухлива діяльність, конструювання ігрових атрибутів
тощо). І це є природним для дітей. Зазначимо, не йдеться про специфічні види пізнавальної за змістом і
характером гри чи спілкування, що спрямовує й супроводжує будь-яку продуктивну діяльність дітей.
Вони є визначально поліфункціональними (Н. Водолага, Н. Гавриш, В. Кудрявцев, Ю. Манько,
М. Машовець, Н. Михайленко, Л. Парамонова та ін.).
Вивчення теорії та практики організації освітнього процесу в старшому дошкільному віці, який є
надзвичайно важливим у плані спадкування ключових надбань у наступному молодшому шкільному віці,
доводить, що для традиційного навчання в умовах дошкільного навчального закладу характерною є
"розпредмеченість" за шкільним типом. Тобто навчально-пізнавальна діяльність є традиційно
односпрямованою за змістом: математична, образотворча, навчально-мовленнєва, фізична, конструктивна
тощо. Науковці вказують на те, що така односпрямованість не є природною для дошкільника, і це
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залишається актуальним для шестирічних першокласників (Н. Гавриш, О. Ліннік). Отже, саме в
інтегрованому поєднанні різних видів діяльності дитина найкраще, найповніше може реалізувати себе.
Збагачені умови макродіяльності найкраще сприяють насиченню мотиваційно-потребової та емоційної
сфер. Можливо саме тому активного попиту та широкого впровадження набуває проектувальна діяльність
як один із найяскравіших прикладів макродіяльності, що передбачає включення дітей до різних за змістом,
характером, часовими та просторовими характеристиками проектів (Н. Голованова, О. Ліннік, О. Малахова
та ін.). До дидактичних характеристик навчальної діяльності в першому класі ми ще звернемося в
наступних підрозділах, а тепер вважаємо за необхідне в контексті складання соціально-психологічного
портрета сучасної шестирічної дитини проаналізувати, як сприяли становленню й розвитку особистості
майбутнього школяра змінні умови дошкільних видів діяльності. Адже за даними науковців, кожен з цих
видів – гра, пізнання, праця, пошуково-експериментальна діяльність та художньо-продуктивні її види –
закладає міцний фундамент особистісних рис, якостей, потреб тощо (Л. Венгер, О. Дяченко,
О. Запорожець, О. Кононко, В. Кузьменко, С. Ладивір та ін.).
Таким чином, ми дійшли висновку, що на кожному з етапів дошкільного дитинства змінюється,
збагачується змістова наповненість кожного з названих видів діяльностей. Різні дошкільні види діяльності
роблять свій внесок у розвиток цього виду діяльності на наступному етапі. Двомірність, двоспрямованість
цього процесу розвитку й збагачення змісту та характеру діяльностей також очевидні: у діяльності
розвивається особистість, а завдяки особистісним надбанням удосконалюється діяльність дитини.
Перспективу подальших досліджень може скласти аналіз та характеристика найбільш значущих видів
діяльності дошкільника, які є основою формування навчальної діяльності в молодшому шкільному віці.
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Курило Н. А. Психофизиологий и социально-психологический портрет
современного шестилетнего ученика.
В статье рассмотрены основные достижения дошкольного возраста и составлен
психофизиологический портрет шестилетнего ребенка. В приобретении социального опыта ребенок
постоянно ориентируется на мир взрослых. Поэтому необходимо проанализировать как влияют разные
виды деятельности, актуальные для дошкольного периода жизни ребенка, на тот или другой
приобретаемый навык. Эти знания создадут возможности для гармонизиции процесса перехода детей в
школьную среду, а также помогут снизить риски адаптационного периода, оптимизировать учебный
процесс в первом классе. Определено, что в деятельности развивается личность, а благодаря
личностным приобретениям усовершенствуется деятельность ребенка.
Kurylo N. A. The Contemporary Six-year Schoolchild's Psychophysiological and
Social-Psychological Image.
The article contains the main achievements of the preschool age and makes up the six-year schoolchild's
psychophysiological image. While getting the social experience a child permanently focuses on the grown-ups'
world. Thus it is necessary to analyze how different kinds of activity, current for the child's pre-school period of
life, influence on this or that acquired skill. This knowledge will create the opportunity to harmonize the
children's transition process into the school environment, and also will help to decrease the risks of the adjusting
period, optimize the educational process in the first grade. It is determined that in the activity a personality
develops, and owing to the personal achievements a child's activity improves.
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ЦІЛІ СТВОРЕННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ
У статті розглянуто цільовий аспект побудови й функціонування системи методів навчання
української мови з огляду на стратегічну мету формування мовної особистості учня основної школи.
Висвітлено питання навчальної мети як системного утворення, особливості компетентнісного підходу
до визначення цілей українськомовної освіти та напрацювання системи методів мовно-мовленнєвокомунікативної підготовки школярів. Запропоновано компетентнісну модель мовної освіченості учня,
яка становить узагальнену схему навчальних цілей-результатів особистісних утворень і задає базові
напрями побудови та використання системи методів навчання української мови.
Сьогодення вимагає створення якісно нової системи навчання української мови на базі синтезу
традиційних та інноваційних методів. У практиці роботи вчителів-словесників використовуються різні
методи, але стихійно, а тому набуває актуальності завдання напрацювання й наукового обґрунтування
системи методів мовно-мовленнєво-комунікативної підготовки учнів з урахуванням системного
характеру навчальної мети, ефективних способів продуктивного навчання, а також змін, які відбулися в
теорії і практиці шкільної мовної освіти.
На шляху формування нового образу рідномовної освіти проблема створення й використання системи
методів навчання української мови має розроблятися з урахуванням відповідних загальноєвропейських
рекомендацій. Мета навчання мови, за загальноєвропейськими рекомендаціями (ЗЄР), – зробити учнів
компетентними й досвідченими в тому, що стосується мови. Визначається кілька типів цілей навчання
мови: а) цілі, пов’язані з розвитком декларативних знань, умінь, рис особистості, здатності вчитися,
тобто загальних компетентностей учня; б) цілі, що стосуються розвитку лінгвістичного чи
прагматичного компонента комунікативної мовленнєвої компетентності або всіх їх разом; в) цілі,
спрямовані на вдосконалення володіння одним чи кількома видами мовленнєвої діяльності; г) цілі, що
передбачають функціональну адаптацію в конкретній сфері (власне публічній, професійній, освітній чи
особистій); ґ) цілі, орієнтовані на збагачення або диверсифікацію навчальних стратегій чи виконання
завдань, організацію діяльності, пов’язану з вивченням та використанням мови [1: VIII: 131-138]. Згідно з
концепцією ЗЄР визначення цілей навчання мови ілюструє можливу варіативність у доборі й
спрямуванні методів навчання.
Закономірно, система методів навчання української мови детермінується системою цілей, що
зумовлюються метою цього предмета. Скільки б не виникало методів, усі вони можуть бути згруповані
за цільовими напрямами мовної освіти. На вході системи методів навчання має бути навчально-цільовий
комплекс побудови й подальшого використання відповідної системи, а на виході – результат
функціонування системи методів (вхід → система методів навчання української мови → вихід).
Мета статті – поставити проблему цілей навчання української мови як системоутворювального
чинника в побудові системи методів формування компетентної мовної особистості учня основної школи.
Завдання: конкретизувати мету українськомовної освіти в багаторівневій системі цілей, що є базою для
побудови й подальшого використання системи методів мовно-мовленнєво-комунікативної підготовки
учнів; визначити особливості компетентнісного підходу до цілепокладання й організації
українськомовної освіти; побудувати компетентнісну модель мовної освіченості учня основної школи, а
також орієнтовну компетентнісну модель рівнів мовної освіченості дев'ятикласника, яка є орієнтиром
для варіативного створення систем методів навчання й забезпечує діагностичність цілей-результатів,
служить опорою для вимірювання їх та об'єктивного оцінювання навчальних здобутків.
Напрацювання, будова й функціонування системи методів навчання української мови зумовлюються
системним характером мети українськомовної освіти. Ця мета стосовно сукупності взаємопов'язаних
методів її забезпечення виконує системоутворювальну функцію. Загальна мета формування національно
свідомої духовно багатої мовнокомунікативної особистості школяра відображає передбачений
комплексний результат навчальної діяльності. Окреслена мета конкретизується в багаторівневій системі
цілей побудови й подальшого використання системи методів навчання української мови. За допомогою
реалізації методу "дерева цілей" маємо змогу уявити відношення супідрядності й взаємозв'язаності між
загальною метою і окремими цілями. З огляду на можливість різних ступенів деталізації освітньої мети
(цілей-результатів), що впливає на розроблення, будову й функціонування системи методів навчання,
урахуємо такі типи цілей навчання: загальні і специфічні (рівень загального і специфічного в
прогнозованих навчальних досягненнях); загальні та індивідуальні (стосовно досягнень, які мають бути
сформовані в усіх учнів чи окремого учня); теоретичні і практичні (за спрямуванням відповідно на
теоретичний чи практичний результат); основні і допоміжні, проміжні (за ієрархічним показником
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підпорядкованості цілей); репродуктивні і продуктивні (за рівнем і характером видів навчальної
діяльності); орієнтувальні, виконавські, контрольні, корекційні (за етапами навчальної діяльності);
навчальні, розвивальні, виховні (за традиційним функціональним підходом до освітньої мети); цілі, які
відображають зміст шкільного курсу української мови (за розділами, темами змісту навчального
предмета); цілі, які задають кінцеві результати навчання, виражені мовою компетентностей (за
компетентнісним критерієм) тощо. Навчальні цілі змінюються залежно від конкретних історичних умов
розвитку освіти. Сьогодні освітні цілі переосмислюються крізь особистісно-компетентнісний вимір.
Стратегія розвитку українськомовної освіти, сучасне розуміння поняття навчальних результатів учнів
пов’язані з компетентнісним підходом, який визначає новий образ цілей, змісту й методів формування
мовної особистості. Зазначений підхід, на думку І. Зимньої, може зберегти культурно-історичні,
етносоціальні цінності, якщо розглядати компетентності як складні особистісні утворення, які містять і
пізнавально-інтелектуальні, і емоційні, і моральні складники [2: 5]. У зв’язку з цим компетентнісна
модель цілей навчання і системи методів їх забезпечення та загалом організації шкільної
українськомовної освіти набуває суспільної й особистісної значущості, а тому потребує глибокого
осмислення. Ключовими поняттями компетентнісного підходу є компетенція і компетентність. У
багатьох науково-методичних працях названі поняття не розрізняються й взаємозамінюються. Ми
спираємося на праці тих авторів, які вкладають у них дещо відмінний зміст. За В. Краєвським і
А. Хуторським, компетенція – це заздалегідь задана соціальна вимога (норма) до освітньої підготовки
учня, необхідна для його ефективної продуктивної діяльності в певній сфері. На відміну від компетенції,
компетентність – володіння учнем відповідною компетенцією, що передбачає його особистісне
ставлення до неї та предмета діяльності; це сукупність особистісних якостей школяра (ціннісносмислових орієнтацій, знань, умінь, навичок, здібностей), зумовлених досвідом його діяльності в певній
соціально й персонально значущій сфері [3: 135]. Таке тлумачення окреслених понять простежується і в
працях вітчизняних авторів (М. Головань та ін.) [4: 29; 5: 408-409]. Отже, коли йдеться про особистісні
досягнення учнів як результат навчання, то більш правомірно вживати термін "компетентність".
Під поняттям "компетентнісний підхід" розуміється спрямування освітнього процесу на
формування та розвиток ключових (загальних, базових, основних) і предметних компетентностей
особистості. Системна реалізація компетентнісного підходу до цілей навчання характеризується зв’язком
з традиційним, тобто "ЗУНівським". Важливо підкреслити, услід за І. Зимньою, що ці підходи, по-перше,
не протилежні, але й, по-друге, не тотожні, оскільки компетентнісний підхід фіксує і встановлює
підпорядкованість знань умінням, ставлячи акцент на практичному аспекті [2: 32-36]. У цій площині
потрібно зосередити увагу на тому, які специфічні компетентності учня мають визначати цілі й систему
методів навчання української мови.
Зупинимося докладніше на видах компетентностей, пов'язаних з такими рівнями навчальної взаємодії:
"учень – мова", "учень – текст", "учень – комунікативна ситуація". У шкільній програмі з української
мови (за редакцією Л. Скуратівського) вказується на формування таких спеціальних компетентностей
("компетенцій"): мовної, мовленнєвої, комунікативної [6: 5]. Г. Шелехова стверджує, що володіння
"загальними вміннями й навичками є важливою умовою формування спеціальних компетенцій (мовної,
мовленнєвої, комунікативної) …" [7: 14]. Відразу зауважимо, що досі не всі вчені розмежовують поняття
"компетентність", "компетенція", часто вкладають у них один і той же смисл. Окреслені специфічні
компетентності в полі зору О. Горошкіної, зокрема дослідниця пише: "Важливим критерієм відбору
лінгвістичного матеріалу стає його потенціал у формуванні мовної, мовленнєвої та комунікативної
компетентності учнів " [8: 14]. К. Климова зазначає: "… процес формування мовної, мовленнєвої і
комунікативної компетенцій, беручи початок у школі, продовжується у вищому навчальному закладі…" [9:
36]. У контексті сказаного виникає питання, у чому відмінність між комунікативною і мовленнєвою
компетентностями. Різницю між ними можна пояснити, спираючись на визначення комунікативної
"компетенції", подане в словнику-довіднику з української лінгводидактики (за ред. М. Пентилюк):
"комунікативна компетенція – здатність користуватися мовою залежно від ситуації, особлива якість
мовленнєвої особистості, набута в процесі спілкування або спеціально організованого навчання.
Комунікативна компетенція складається з мовленнєвої компетенції (уміння застосовувати знання мови на
практиці, користуватися мовними одиницями), мовної компетенції (знання одиниць мови та правил їх
поєднання), предметної компетенції (уміння на основі активного володіння загальною лексикою
відтворювати в свідомості картину світу), прагматичної компетентності (здатність до здійснення
мовленнєвої діяльності, зумовленої комунікативною метою, до вибору необхідних форм, типів мовлення,
урахування функціонально-стильових різновидів мовлення)" [10: 70] (підкреслення наші – О. К.). Відразу
внесемо деяке уточнення, що, у свою чергу, дасть змогу певною мірою простежити логіку дидактичного
розмежування мовленнєвої і комунікативної компетентностей. Ідеться про такі тісно взаємопов’язані
власне предметні особистісні утворення, як мовну, мовленнєву текстову (складниками якої є
текстоінтерпретувальна й текстотворча компетентності) та комунікативну компетентності. Дещо
подібне розуміння компетентностей мовної особистості знаходимо в поглядах О. Ворожбитової, яка
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виходить з логіки трихотомії "мова – мовлення – мовленнєва діяльність" і визначає три субкомпетенції
інтегральної лінгвориторичної компетенції – мовну, текстову й комунікативну. За О. Ворожбитовою,
складники комунікативної субкомпетенції – комунікативна здатність і мовленнєві знання, уміння,
навички у сфері спілкування; складники текстової субкомпетенції – текстоутворювальна здатність
мовної особистості і її знання, вміння, навички у сфері етапів ідеомовленнєвого циклу "від думки до слова"
(що ґрунтується на категоріях етос, логос, пафос і передбачає етапи інвенції (пошук тематичної думки),
диспозиції (розміщення аргументів, розгортання думки), елокуції, тобто мовного оформлення); складники
мовної субкомпетенції – мовна здатність і відповідні знання, вміння, навички [11: 141-143].
З погляду нашого дослідження можна визначити залежність формування власне предметної
компетентності (мовно-мовленнєво-комунікативної) як складного інтегрованого новоутворення мовної
особистості від сукупності багатьох чинників. Маємо на увазі, передусім, відношення між цією
трирівневою компетентністю (компетентнісно-цільовий аспект), з одного боку, та активізацією
мовленнєво-мисленнєвої діяльності особистості, емоційністю підтексту уроку української мови,
ефективністю форм, системи методів, засобів навчально-пізнавальної діяльності, творчістю,
критичністю мислення школярів і методичною майстерністю вчителя, з іншого боку. Така
формула (визначене відношення) відбиває практичне спрямування, діяльнісно орієнтований характер
компетентнісного підходу до організації мовної освіти, а також функціональний аспект системи методів
навчання, що характеризується її внутрішніми і зовнішніми зв'язками.
У розумінні компетентнісного підходу до визначення цілей побудови системи методів навчання та
організації українськомовної освіти ми виходимо з таких міркувань:
– особливого освітнього значення набуває формування спеціальних і загальних компетентностей у
взаємозв’язку;
– в основу розроблення системи методів навчання української мови й проектування навчальнометодичної системи для учнів 5-9 класів має бути покладена модель компетентної мовної особистості
випускника базової школи;
– проектуючи компетентнісну модель другого етапу середньої загальної освіти, потрібно враховувати
поетапну диференціацію формування компетентностей (етап початкової школи, основної, старшої);
– якість діагностування компетентностей учнів залежить від чітких, прозорих вимог до результатів
навчання та небагаточисельної, а виваженої кількості рядів елементів компетентностей;
– В. Краєвський, А. Хуторський пропонують формулювання назв "компетенцій" у діяльнісній формі
(через уміння, знання, володіння, здійснення, наявність навичок, досвіду) [3: 142-144]. Ураховуючи це,
будемо використовувати також номенклатуру володіння компетентностями, виражену словом
"здатний", тобто який потенційно готовий до діяльності (тоді вимоги до рівня компетентностей
доцільно визначати словом "здатність" як властивість до "здатний");
– важливим для побудови й функціонування системи методів навчання є питання добору адекватних
методів формування елементів предметних компетентностей як цілей навчання.
Науковці (І. Зимня, А. Хуторський та ін.) багато уваги приділяють загальним компетентностям
(компетенціям), називають їх соціальними, особистісно-соціальними, ключовими, універсальними,
надпредметними. Скористаємося класифікацією "ключових компетенцій", запропонованою В. Краєвським,
А. Хуторським, а саме: ціннісно-смислові компетенції; загальнокультурні компетенції; навчальнопізнавальні компетенції; інформаційні компетенції; комунікативні компетенції; соціально-трудові
компетенції; компетенції особистісного самовдосконалення [3: 137]. Ключові компетентності учнів
ґрунтуються на загальних уміннях, мають міжпредметний характер та є базою для формування спеціальних
навчально-предметних компетентностей. Відповідно до мети нашого дослідження переважний інтерес
викликають питання, пов’язані зі спеціальними навчально-мовними компетентностями. Якщо тлумачити
навчально-мовну компетентність як комплексне поняття, то її структура співвідноситься з предметно
орієнтованими змістовими лініями шкільного курсу української мови та містить три основні специфічні
блоки: власне мовну, мовленнєву текстову й комунікативну компетентності. Відповідно мовну
компетентність доцільно розглядати в широкому розумінні як загальне комплексне поняття, що свідчить
про рівень навчальних досягнень з мови, мовленнєвого (комунікативного) розвитку – навчальнопредметна компетентність (мовно-мовленнєво-комунікативна), або у вузькому розумінні як один із її
складників, тобто власне мовну, що пов’язана із засвоєнням лінгвістичної змістової лінії і є умовою
формування мовленнєвої компетентності та структурним компонентом комунікативної.
Елементи навчально-предметних компетентностей стосовно української мови, з одного боку, є
орієнтувальною основою навчальної діяльності, тому що проектуються в специфічних цілях як очікувані
результати, а з іншого – можливими продуктами процесу інтеріоризації змісту мовної освіти. З огляду на те,
що навчально-мовні компетентності значною мірою визначають цілі і зміст методичної системи, зокрема й
сукупність взаємопов'язаних методів навчання, потрібно відповідні компетентності в міру деталізувати.
Конкретизуємо зміст трьох ієрархічних складників системи специфічних навчально-мовних компетентностей,
що становлять цільовий комплекс, у вигляді схематичної моделі для учнів основної школи (рис. 1).
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НАВЧАЛЬНО-МОВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
ЕЛЕМЕНТАРНИЙ РІВЕНЬ
(І-ІV класи)
↓
Власне мовна компетентність:
– здатність виявляти вміння продемонструвати знання базових понять шкільного
курсу української мови;
– уміння логічно й послідовно розкрити засвоєний мовний матеріал;
– уміння продемонструвати розуміння загальної структури української мови як
навчальної дисципліни і зв’язок між її розділами;
– розуміння зображувально-виражальних можливостей мови;
– здатність внутрішньо проникати в смисл дидактичного тексту (інтеріоризувати
зміст);
– лінгвосоціокультурні знання, уміння;
– уміння доцільно використовувати методи пізнання й навчання мови в конкретних
ситуаціях;
– досвід самостійної предметної діяльності.
Мовленнєва текстова компетентність:
– здатність володіти знаннями базових мовленнєвих понять;
– уміння в розумінні, інтерпретуванні, оцінюванні сприйнятого на слух, прочитаного
тексту, розрізнення основної, другорядної інформації;
– здатність до асоціативної мовленнєво-мисленнєвої діяльності;
– здатність планувати майбутній текст;
– здатність до мовленнєвої творчості;
– вміння використовувати мовні засоби (усно, письмово) залежно від типу, стилю
мовлення;
– здатність до контролю, самоконтролю результатів мовленнєвої діяльності.
Комунікативна компетентність:
– здатність орієнтуватися в ситуації спілкування, комунікативно виправдано добирати
вербальні і невербальні засоби та способи для оформлення думок, почуттів;
– уміння наводити переконливі аргументи під час спілкування;
– уміння змінювати стратегію, комунікативну тактику залежно від ситуації
спілкування;
– досвід відповідальності за власну комунікативну поведінку – дотримання культури
мовлення, толерантне ставлення до думки інших, висловленої усно (письмово).
↓
ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ РІВЕНЬ
(Х-ХІ класи)
Рис. 1. Компетентнісна модель мовної освіченості учня основної школи.

Наведена модель є узагальненою схемою навчальних цілей-результатів особистісних утворень, що
задає загалом стратегію, основні напрями побудови й використання системи методів мовно-мовленнєвокомунікативної підготовки учнів. Моделювання здійснено відповідно до принципів послідовності й
наступності навчання (від етапу початкової школи до старших класів), цілісності (що ґрунтується на
внутрішньопредметних зв’язках), комплексності результатів навчання, співвідносних з навчальними
цілями. Зважаючи на обмеження предмета нашого дослідження основною школою, ми деталізували
компетентнісну модель лише для базового рівня мовної підготовки. На цю модель маємо орієнтуватися
під час добору методів та організації навчання української мови з 5 по 9 клас. Тоді з кожним класом
поліпшуватиметься якість засвоєних учнями елементів заданої предметної компетентності. В освітній
практиці варто застосовувати двовимірний підхід до визначення рівнів компетентностей: за етапами
навчання і глибиною формування – 3 рівні (елементарний, базовий, загальноосвітній); за складністю
навчальних результатів – 4 рівні (знання – низький рівень; розуміння – середній рівень; застосування –
достатній рівень; аналіз, синтез, оцінювання – високий рівень). З'ясування рівня мовно-мовленнєвокомунікативної підготовки учня на сучасному етапі розвитку освіти тісно пов’язане з рівневою
ідентифікацією компетентностей. Розглянемо детальніше специфічні компетентності за рівнями
засвоєння для випускника основної школи, керуючись тим, що компоненти предметної компетентності
на кожному етапі навчання набувають конкретного наповнення. Зрозуміло, що в 5-8 класах не можна
повною мірою оволодіти базовим рівнем компетентностей, тому якість вимірювання рівня
сформованості компетентностей учнів основної школи, що є показником рівня ефективності системи
методів навчання й методики загалом, доцільно показувати на прикладі 9 (випускного) класу. Наведемо
орієнтовну компетентнісну модель рівнів мовної освіченості випускника основної школи (див. табл. 1).
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Таблиця 1.
Орієнтовна комплексна компетентнісна модель рівнів мовної освіченості випускника
основної школи
Спеціальні компетентності – навчальні результати
Учень демонструє
Власне мовну компетентність:
– байдуже ставлення до української мови;
– неповне знання й розуміння визначень теоретичних понять, правописних правил, мовних
норм;
– грубі помилки в застосуванні навчально-мовних, правописних умінь.
Мовленнєву текстову компетентність:
– неіснування (брак) усвідомленої потреби набувати навички у видах мовленнєвої діяльності;
– неповне знання мовленнєвих понять;
– деякі вміння в різних видах мовленнєвої діяльності.
Комунікативну компетентність:
– брак стійкого інтересу до міжособистісного спілкування;
– уміння логічно, послідовно й переконливо добирати прийоми ефективного спілкування в
знайомих чи простих ситуаціях;
– деякі навички дотримання норм мовленнєвого етикету в процесі міжособистісного
спілкування.
Учень демонструє
Власне мовну компетентність:
– часткове розуміння потреби вивчати українську мову;
– неглибокі знання визначень теоретичних понять, правописних правил, мовних норм;
– помилки в застосуванні вмінь знаходити й розрізняти вивчені мовні об’єкти, визначати їх
істотні ознаки, структурні особливості, виражальні можливості;
– недостатні вміння в самостійному виборі методів навчальної діяльності.
Мовленнєву текстову компетентність:
– нестійку мотивацію до видів мовленнєвої діяльності;
– поверхові знання мовленнєвих понять;
– нестійкі навички читання, аудіювання;
– недостатні вміння в продуктивних видах мовленнєвої діяльності.
Комунікативну компетентність:
– часткове розуміння потреби в навичках комунікативно-ситуативної діяльності;
– нестійкі вміння логічно, послідовно й переконливо добирати прийоми ефективного
спілкування;
– поверхове розуміння фактичного змісту, теми та основної думки висловлювань інших
людей;
– незначний досвід успішного спілкування.
Учень демонструє
Власне мовну компетентність:
– стійке позитивне ставлення до української мови;
– здатність опановувати й застосовувати знання правописних правил, мовних норм;
– здатність володіння знаннями про способи здобування, кодування, зберігання, передавання
інформації;
– здатність розпізнавати вивчені мовні явища; групувати, класифікувати їх;
– здатність замінювати одні мовні засоби іншими, синонімічними, порівнювати виражальні
можливості різних одиниць і способів передачі думки;
– здатність здійснювати самоконтроль за навчальною тактикою і результатами навчальних
досягнень.
Мовленнєву текстову компетентність:
– частковий інтерес до видів мовленнєвої діяльності;
– знання мовленнєвих понять;
– здатність володіння різними видами мовленнєвої діяльності в роботі з текстом;
– уміння аналізувати й оцінювати продукти мовлення (тексти);
– уміння переказувати (усно, письмово) докладно, вибірково, стисло тексти художнього,
наукового, публіцистичного стилів, за самостійно підготовленим складним планом;
– уміння продукувати власний текст за аналогією;
– досвід володіння культурою мовленнєво-мисленнєвої діяльності.
Комунікативну компетентність:
– частковий інтерес до комунікативної діяльності;
– готовність до діалогу в процесі навчальної діяльності;
– уміння будувати міжособистісні стосунки з дотриманням норм мовленнєвого етикету;
– наявність позитивного досвіду спілкування.
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Високий рівень

Учень демонструє

Власне мовну компетентність:
– розуміння потреби вивчати українську мову;
– повне знання визначень теоретичних понять, правописних правил, мовних норм;
– навчально-наукове уявлення про основні закономірності української мови;
– уміння аналізувати, синтезувати, оцінювати мовні засоби;
– уміння використовувати методи мовознавства в різних видах навчально-мовної діяльності;
– готовність застосовувати навчально-предметні знання і вміння в нових ситуаціях.
Мовленнєву текстову компетентність:
– внутрішнє мотивування до різних видів мовленнєвої діяльності;
– здатність правильно застосовувати вивчені відомості про стилі, типи, форми мовлення,
види мовленнєвої діяльності;
– здатність аналізувати текст, його основні стильові, жанрові ознаки, структуру, види зв’язку
речень у тексті, мовні засоби міжфразного зв’язку;
– здатність складати план, конспект почутого (прочитаного) чи власного тексту;
– здатність продукувати усні і письмові твори, за самостійно складеним планом, добираючи
мовні засоби відповідно до задуму висловлювання, стилю та жанру мовлення;
– здатність критично осмислювати власну (та інших) мовленнєво-мисленнєву діяльність,
знаходити, виправляти недоліки в змісті, побудові, мовному оформленні власного й чужого
тексту.
Комунікативну компетентність:
– інтерес до комунікативної діяльності;
– уміння застосовувати вивчені відомості про ситуацію спілкування, її складники, основні
правила спілкування;
– готовність адекватно й креативно орієнтуватися в ситуаціях спілкування, дотримуючись
норм мовленнєвого етикету;
– уміння висловлювати й обґрунтовувати власну ціннісну позицію до реалій соціального
життя;
– здатність складати, розігрувати діалог (полілог) з урахуванням ситуації спілкування;
здатність до рефлексії стратегій, тактик і результатів комунікативної діяльності.

Наведена модель містить опис навчальних результатів мовою компетентностей і покликана дати чітке
уявлення про основні структурні елементи мовно-мовленнєво-комунікативної компетентності та їх
рівневі характеристики, що потрібно враховувати у варіативному цілепокладанні та в побудові
відповідних систем методів навчання української мови. Водночас такий рівневий опис компетентностей
забезпечує діагностичність цілей-результатів, служить опорою для вимірювання їх та об'єктивного
оцінювання навчальних здобутків.
Підсумовуючи, зазначимо, що, зважаючи на специфіку власне предметних компетентностей, доцільно
виділити три пріоритетні цільові напрями побудови й використання системи методів навчання
української мови: мовний, мовленнєвий на базі роботи з текстом і комунікативно-ситуативний.
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. Окремого вивчення потребують
питання проектування процесу мовно-мовленнєво-комунікативної підготовки учнів на основі
раціонального поєднання різних методів навчання; розроблення й обґрунтування технологічних моделей
функціонування систем методів навчання мови.
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Матеріал надійшов до редакції 26.01. 2012 р.
Кучерук О. А. Цели создания и использования системы методов обучения украинскому языку в
основной школе.
В статье рассмотрен целевой аспект построения и использования системы методов обучения в
соответствии со стратегической целью формирования языковой личности ученика основной школы.
Освещены вопросы учебной цели как системного образования, особенности компетентностного
подхода к определению целей украинскоязыкового образования и разработки системы методов
языковой, речевой, коммуникативной подготовки школьников. Предложена компетентностная модель
языковой образованности ученика, которая является обобщенной схемой учебных целей-результатов
личностных образований и задает основные направления построения и использования системы методов
обучения украинскому языку.
Kucheruk О. А. Goals of Creating and Using the System and Methods of Ukrainian Language Teaching in
the Basic School.
The article considers the target aspect of constructing and using the systems of teaching methods according to
the strategic aim of a language individual's formation in the basic school. The questions of the educational goal
as the educational system are determined, especially the peculiarities of the competence approach that defines
the goals of Ukrainian education and work out of the system methods of language, speech, communicative
pupils' training. The pupil's competency model of the language education is proposed that is a generalized
scheme of the educational objectives, results of personal formations and sets the basic areas of construction and
usage of methods dealing with the Ukrainian language teaching.
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ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ ІНТЕЛЕКТУ ТА КРЕАТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
У статті розглянуто сучасні погляди на проблему співвідношення креативності особистості та її
інтелекту. Обґрунтовано взаємозв’язок інтелекту людини та рівня розвитку її творчих здібностей.
Визначено поняття креативності вчителя, зокрема вчителя інформатики. Дано поняття
інтуїтивності як одного з показників креативності фахівця. Описано авторську методику
дослідження рівня загальної ерудиції та інтуїції людини. Зроблено висновок, що під креативністю
вчителя варто розуміти інтегральну якість особистості, яка визначає здатність до генерування
оригінальних, неповторних, новаторських ідей щодо розв'язання різноманітних педагогічних завдань,
що виникають у навчально-виховному процесі.
Початок дослідження креативності у зв’язку з інтелектуальними характеристиками людини належить
Дж. Гілфорду, який ототожнював дивергентну здатність із креативністю. Але результати подальших
досліджень щодо взаємозв’язку дивергенції й креативності сильно різняться. Наприклад, за поглядами
С. Мідника, творчому процесу властиві як конвергентна, так і дивергентна складові, синтез яких
забезпечує широту асоціацій, що вимірюється за допомогою відповідного асоціативного тесту.
М. Воллах установив, що інтелектуальні тести слабко пов’язані з креативними досягненнями, тобто
дивергентне мислення не відображує всіх особливостей креативного процесу й не співпадає з ним. У
теоріях креативності Р. Стернберга й Т. Любарта ключовим поняттям є розв’язок проблем. Чутливість до
проблем є важливою передумовою креативного процесу. Ці дослідники теж не ототожнюють
креативність та інтелект. Однак, на їх думку, інтелектуальні здібності разом зі знаннями, мотивами та
особистісними характеристиками людини є джерелом її творчості. І подібних підходів в науці
накопичилося багато. Тому назріла необхідність виділення певної специфічної здатності особистості до
творчості, яка не зводиться лише до інтелекту.
Метою статті є дослідження сучасних поглядів на проблему співвідношення креативності особистості та
її інтелекту й опис методики дослідження рівня загальної ерудиції та інтуїції людини, зокрема вчителя.
У наш час існує декілька підходів науковців до співвідношення креативності та інтелекту. Розглянемо
основні з них.
Одні науковці вважають, що креативність є самостійним чинником, незалежним від інтелекту.
Прихильниками даного підходу є Дж. Гілфорд, К. Тейлор, Г. Грубер, Я. А. Пономарьов та деякі інші
дослідники. Ця теорія свідчить, що між рівнем інтелекту й рівнем креативності є незначна кореляція.
Найбільш розвиненою концепцією є "теорія інтелектуального порогу" Е. П. Торренса, яку він оприлюднив у
1962 році. Із неї слідує: якщо IQ людини перевищує 120, то творча здатність стає незалежною величиною.
Іншими словами: немає креативів із низьким інтелектом, але є інтелектуали із низькою креативністю.
Як відзначає В. Н. Дружинін, спочатку Дж. Гілфорд уключав у структуру креативності, крім
дивергентного мислення, здібність до перетворень, точність розв’язку та інші, власне інтелектуальні,
параметри. Тим самим передбачався позитивний зв’язок між інтелектом і креативністю. В експериментах
Дж. Гілфорда виявилося, що високоінтелектуальні випробовувані можуть і не проявляти творчої
поведінки під час розв’язування тестів. Але не спостерігалося креативів із низьким інтелектом [1: 139].
Припущення Торренса добре відповідає даним Д. Перкінса, згідно з якими для кожної професії існує
нижній допустимий рівень розвитку інтелекту. Люди з IQ нижче певного рівня не можуть оволодіти даною
професією, але якщо IQ вищий за цей рівень, то прямого зв’язку між інтелектом і рівнем досягнень немає.
Головну роль у визначенні успішності роботи відіграють особистісні цінності й риси характеру.
Інша група науковців (А. Танненбаум, А. Олох, Д. Б. Богоявленська, А. Маслоу та ін.) стверджує, що
високий рівень розвитку інтелекту припускає високий рівень творчих здібностей, і навпаки. Ця позиція
враховує те, про що пише М. Айзенк: "Неправомірно вважати, що одні люди завжди мислять
конвергентно, а інші – завжди дивергентно. Є люди, які однаково добре володіють і тим, й іншим
способами мислення. Особливості мислення людини в даний момент визначаються вимогами завдання,
тому можна спостерігати, як одна й та ж людина перемикається з конвергентного способу на
дивергентний" [2: 344]. При цьому інтелектуальна обдарованість виступає як необхідна, але недостатня
умова творчої активності особистості, до основних рис якої належать когнітивна обдарованість,
чутливість до проблем, незалежність в невизначених і складних ситуаціях.
Третя група вчених дотримується думки, що як таких творчих здібностей (креативності) взагалі не
існує. Цю точку зору розділяли й розділяють практично всі фахівці в галузі інтелекту (Д. Векслер,
Р. Уайсберг, Л. Термен, С. Герберт і ін.). Вони вважають, що для відкриття базових наукових законів
достатньо звичайних когнітивних процесів, трансформованих певним чином. Процес розв’язання
творчих завдань описується як взаємодія інших пізнавальних процесів (мислення, пам’яті тощо).
© Овчаров С. М., 2012
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Ці суперечливі думки й дискусії учених про співвідношення креативності та інтелекту багато в чому
вирішуються, якщо враховувати умови проведення експерименту. У методиках вивчення креативності
Дж. Гілфорда і Е. Торренса введені такі ж умови експерименту, як і при вимірюванні рівня інтелекту
(обмеження часу, атмосфера змагання тощо). У той же час, як вважають М. Воллах і Н. Коган, для
прояву творчості потрібна невимушена, вільна атмосфера. При використанні ігрової форми тестування
креативності з дітьми 10-12 років, без обмеження часу відповіді й зняття моменту змагання між
випробовуваними, вони отримали кореляцію між інтелектом і креативністю, близьку до нуля. На
дорослих були отримані аналогічні результати А. Н. Вороніним, який вивчав креативність при знятті
чинника часу й змагання та ухваленні будь-якої відповіді [3: 79].
Існують й інші думки щодо цієї проблеми. Наприклад, Г. Айзенк у 1972 році, спираючись на значущі,
але ж невисокі кореляції між IQ і тестами Дж. Гілфорда на дивергентне мислення, висловив думку, що
креативність є компонентом загальної розумової обдарованості. Але останнім часом поширення набула
концепція Р. Стернберга, згідно якої інтелект бере участь і в розв’язанні нових завдань, і в автоматизації
дій. Стосовно зовнішнього світу інтелектуальна поведінка може виражатися в адаптації, виборі типу
зовнішнього середовища або його перетворенні.
Але результати сучасних досліджень зв’язків креативності з інтелектом вельми суперечливі. Наприклад,
встановлено, що в молодшому шкільному віці існує тісний зв’язок інтелекту з креативністю [4: 492]. Але з
часом у дітей спостерігається виразне зниження взаємозв’язків між креативністю та інтелектом [5: 39].
У наш час поширенішою є точка зору, згідно якої інтелект – необхідна умова креативності, оскільки
низький рівень інтелекту (конвергентних здібностей) означає, що креативність неможлива, проте високий
інтелект не гарантує творчого мислення, оскільки при високих значеннях IQ зустрічаються як креативні, так і
некреативні суб’єкти. Таким чином, зв’язок між креативністю та інтелектом нелінійний, тобто підвищення
рівня креативності пов’язане із підвищенням рівня інтелекту лише до певної межі, при перевищенні якої (від
120 до 127 балів) його зв’язок з креативністю зникає або навіть стає негативним [6: 113-117].
Визнання того факту, що тести на інтелект не охоплюють всього діапазону розумових навичок
людини, розширило уявлення про обдарованість, включивши в них креативність. Психометричний підхід
до креативності, який підкреслює відмінність між дивергентним і конвергентним мисленням, дуже
вузький, щоб спрогнозувати креативні досягнення в реальному житті. Згодом він поступився місцем
новим, багатоаспектним підходам. Зазвичай люди демонструють креативність в одній або декількох
споріднених областях; отже, вона зазвичай виявляється у формі таланту [7: 563].
Виходячи з того, що креативність не дуже високо корелює з інтелектом, робиться висновок: якщо
організовуючи прийом в університети, орієнтуватися на групу студентів, що займають верхні 20 % на
шкалі інтелекту, можна втратити 70 % креативів [8: 305-307]. Висновок вельми дивний. Він був би
правомірним, якби кореляція між високим інтелектом і креативністю виявилася негативною, тобто, чим
вищий інтелект, тим нижча креативність. Але ж це має місце набагато рідше, ніж відсутність зв’язку.
Частіше ж креативність і високий інтелект виступають як незалежні один від одного характеристики.
Англійський психолог і філософ Дж. Уорд у 1992 році провів експеримент, який яскраво
продемонстрував, наскільки складно людям бути по-справжньому креативними. Учасникам
експерименту запропонували намалювати уявних мешканців іншої планети з далекої галактики. Одних
попросили уявити, що ця планета схожа на Землю, інших – що вона кардинально відрізняється від
звичного нам світу. Велика частина малюнків мала деталі, запозичені з образів земних тварин: вони були
симетричні, мали кінцівки й органи чуття, схожі на органи існуючих тварин. При цьому тварини з
планети, не схожої на Землю, не набагато відрізнялися від земних.
Загалом питання про креативність як про самостійну, незалежну від інтелекту властивість поки
залишається невирішеним. Не знайдено й надійні, достовірні способи вимірювання креативності. Тому
успішне розв’язання тестів креативності людиною може сприйматися як одне зі свідоцтв наявності
творчих здібностей у неї, але нерозв’язання їх ще не є стовідсотковим доказом відсутності таких. Варто
враховувати, що вікова мінливість креативності, її схильність зовнішнім діям зумовлюють малу
прогностичність існуючих тестів креативності щодо прогнозування успішності творчої діяльності
особистості. Практикою підтверджено, що застосування тільки тестів креативності не є в належній мірі
надійною методикою. Тому під час дослідження креативності людини доцільно використовувати різні
методики й оцінювати їх ефективність загалом.
Крім того, дослідження креативності будь-якого фахівця необхідно здійснювати в контексті
особливостей його професійної діяльності, умінь і навичок, необхідних для успішного виконання своїх
посадових обов’язків. Ми є прихильниками точку зору тих дослідників, які вважають, що високий рівень
розвитку інтелекту особистості припускає високий рівень її творчих здібностей, і навпаки.
На наш погляд, під креативністю вчителя, зокрема інформатики, варто розуміти інтегральну якість
особистості, яка визначає здатність до генерування оригінальних, неповторних, новаторських ідей щодо
розв’язання різноманітних педагогічних завдань, що виникають у навчально-виховному процесі. Вона
визначається спроможністю вчителя своєчасно побачити педагогічну проблему, винайти творчі шляхи її
розв’язання та діяти не за шаблоном, а оригінальним, притаманним саме йому способом.
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Формування й розвиток креативності вчителів інформатики відбувається протягом життя, починаючи
з навчання в профільній школі і закінчуючи періодичним навчанням на курсах підвищення кваліфікації в
інститутах післядипломної педагогічної освіти. Саме тому особливої актуальності набуває проблема
періодичного дослідження й вимірювання рівня креативності вчителя на певному етапі. Зрозуміло, що
цей показник повинен мати тенденцію до збільшення. Для цього розробляються спеціальні тести
креативності, тобто сукупність методик для вивчення й оцінювання творчих здібностей особистості.
Виходячи із вищезазначеного, нами розроблена певна методика, яка дозволяє оцінити креативність
людини, зокрема вчителя. Одним із важливих показників креативності будь-якого фахівця, у тому числі
вчителя інформатики, є інтуїтивність. Термін "інтуїція" походить від латинського дієслова intueri, яке
означає "бачити зсередини", "пильно, уважно дивитися".
Нами розроблений відповідний тест, призначений для вимірювання рівня загальної ерудиції (як
одного з показників інтелекту людини) та інтуїції особистості. Він містить питання, які дозволяють
виявити загальний рівень обізнаності людини в різних сферах життя, ступінь розвитку її світогляду.
Запитання підібрані таким чином, що впевнено правильні відповіді переважна більшість людей не може
точно знати, але на основі власної інтуїції вони можуть у тій чи іншій мірі наблизитися до правильних
відповідей. Тобто, коли людині не вистачає інтелекту, загальної ерудиції, на допомогу приходить
інтуїція. Чим більше вона розвинута в людини, тим вище рівень її креативності. Саме ці показники й
оцінюються в розроблених тестах. Їх можна застосовувати для дорослих людей будь-якого фаху. Під час
тестування передбачається обмеження часу на його виконання.
Наприклад, у цьому тесті пропонується таке запитання: "Яка середня температура світового океану?"
На це запитання пропонуються такі варіанти відповідей:
1) +17˚С;
2) +11˚С;
3) +4˚С;
4) 0˚С.
При оцінюванні рівня інтуїції людини враховується, наскільки вона наблизилася до правильної
відповіді. Тому всі відповіді оцінюються різною кількістю балів: від 1 (за правильну відповідь) до 0,
залежно від того, наскільки вони є близькими до правильної відповіді:
 +17˚С – 1 бал (правильна відповідь);
 +11˚С – 0,5 бала;
 +4˚С – 0,25 бала;
 0˚С – 0 балів.
Цей тест дозволяє оцінити рівень загальної ерудиції людини та її інтуїції за такими показниками:
– коефіцієнт загальної ерудиції, який становить частку кількості правильних відповідей від загальної
кількості запитань, виражену у відсотках:
N
k e = 1 100% , де:
N3
k e  коефіцієнт загальної ерудиції;
N1  кількість правильних відповідей, які оцінюються в 1 бал;
N 3  загальна кількість запитань.
– коефіцієнт інтуїції, який дорівнює відношенню суми всіх балів, набраних людиною під час
тестування, до загальної кількості запитань, виражену у відсотках:
N
k i = 2 100% , де:
N3
k i  коефіцієнт інтуїції;
N 2  кількість балів за всі відповіді;
N 3  загальна кількість запитань.
Після проведення тестування здійснюється обробка його результатів і робиться висновок про рівень
сформованості показників креативності фахівця на основі таких критеріїв:
 високий рівень, якщо 75%<k i <100%;
 середній рівень, якщо 50%<k i <75;
 низький рівень, якщо k i <50%.
Відповідно до цієї методики нами розроблена програмна оболонка, яка дозволяє автоматизувати
процес дослідження креативності вчителів за цими показниками.
Таким чином, питання про креативність як про самостійну, незалежну від інтелекту властивість
особистості, поки залишається остаточно невирішеним. До того ж, ще не знайдені надійні й достовірні
способи вимірювання креативності людини. Тому під час дослідження креативності будь-якого фахівця,
зокрема вчителя, доцільно використовувати різні методики й оцінювати їх ефективність загалом.
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Овчаров С. М. Проблема соотношения интеллекта и креативности личности.
В статье рассмотрены современные взгляды на проблему соотношения креативности личности и ее
интеллекта. Обоснована взаимосвязь интеллекта человека и уровня развития его творческих
способностей. Определено понятие креативности учителя, в частности учителя информатики. Дано
понятие интуитивности как одного из показателей креативности специалиста. Описана авторская
методика исследования уровня общей эрудиции и интуиции человека. Сделан вывод, что под
креативностью учителя следует понимать интегральное качество личности, которое определяет
способность к генерированию оригинальных, неповторимых, новаторских идей касательно решения
разнообразных педагогических заданий в научно-воспитательном процессе.
Ovcharov S. M. The Conformity Problem between the Intellectual Potential and a Person's Creativity.
The article considers the modern views concerning the conformity problem between the intellectual potential
and a person's creativity. The interaction between the human's intellectual potential and the level of its creative
skills proficiency is grounded. The term of a teacher’s creativity is defined, namely a teacher of computer
science. The term of intuition as one of the specialist's creativity indicators is set forth. The author's method
exploring the level of the human's general erudition and intuition is described. It is concluded that under the
notion of creativity one should understand a person's integral quality which determines the skill to generate the
original, inimitable, innovative ideas dealing with the solution of various pedagogical tasks, appearing in the
scientific-educational process.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ
В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ РІЗНОМАНІТНОСТІ ОСВІТНІХ СИСТЕМ
У статті розглянуто тенденції розвитку системи управління загальною середньою освітою. Зроблено
висновок, що ефективного управління освітніми системами можна досягти лише на основі делегування
управлінських функцій громадським структурам, що забезпечить розвиток моделей управління
загальною середньою освітою від державної до державно-громадської, громадсько-державної і
громадської. Однак у результаті цього збільшується різноманітність не тільки керуючої підсистеми,
але й керованої, з часом знову зумовлюючи необхідність передачі певних управлінських функцій
наступним громадським структурам.
Процеси демократизації суспільства спричиняють необхідність перебудови освітньої системи, пошук
нових, відкритих і демократичних моделей управління загальною середньою освітою, забезпечення
органічного поєднання засобів державного впливу з громадським управлінням.
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.
Однак дотепер не дано повного аналізу тенденцій розвитку системи управління загальною середньою
освітою на етапі значних змін у соціальних, зокрема освітніх, системах.
Метою даної статті є аналіз тенденції розвитку підсистеми управління загальною середньою освітою
в умовах зростання різноманітності освітніх систем.
Під різноманітністю системи будемо розуміти число реально існуючих різних її елементів, їх станів і
зв’язків між ними [1].
Як відомо, саме за рахунок зростання міри різноманітності систем забезпечується їх здатність до
розвитку. Це стосується і соціальних систем – рух до спрощення пов’язаний з негативними для них
наслідками, тобто, чим простіша система, тим нижча її здатність до розвитку. Це підтверджується
досвідом радянського періоду: організаційне і змістовне спрощення суспільства радикально обмежило
його інноваційний потенціал, що врешті призвело до розпаду системи.
Водночас, зі збільшенням міри різноманітності систем зростають вимоги до їх управлінських підсистем.
Одна з головних вимог до сфери управління випливає із закону необхідної різноманітності (У. Ешбі), за
яким тільки різноманітність може знищити різноманітність [2: 293-294]. У міркуваннях У. Ешбі для того,
щоб суб’єкт (гравець) мав можливість адекватно реагувати на всі "ходи" об’єкта (партнера по грі),
направити гру у бажане русло, він повинен мати у своєму арсеналі не менший запас варіантів власного
ходу. Тобто, за У. Ешбі для досягнення ефективності управління різноманітність підсистеми, що управляє,
має бути не меншою, ніж різноманітність керованої підсистеми. Щоразу, коли виникає невідповідність між
застарілими управлінськими структурами і збільшеною мірою різноманітності керованої системи,
відбувається неминуча втрата ефективності управління. Таким чином, управління може бути ефективним
лише за умови, що підсистема, що управляє, по мірі різноманітності перевершує керовану.
Однак, соціальні системи нині динамічно розвиваються й ускладнюються, тому підсистемам
управління потрібно на це адекватно реагувати і перебудовуватися відповідно до зростаючої
різноманітності керованих підсистем. Причому, як випливає із закону необхідної різноманітності,
створення простого і зручного механізму управління не тільки не забезпечить ефективного управління, а
спричинить протилежний ефект і може дестабілізувати соціальну систему загалом.
Тому можливі два шляхи вирішення проблеми приведення у відповідність різноманітностей керуючої
і керованої підсистем: підвищення міри різноманітності управлінських структур і / або зниження міри
різноманітності керованого об’єкта (соціальних систем).
Розглянемо запропоновані підходи детальніше.
По-перше, підвищення міри різноманітностей управлінських систем може відбутися за рахунок
кількісного розширення управлінських підсистем і збільшення числа управлінців. Однак громіздкий
апарат неефективний як з точки зору збільшення необхідних на його утримання витрат, так і завдяки дії
відомих законів Паркінсона, за якими чиновник множить підлеглих, а не ефективних управлінцівсуперників [3: 13]. Крім того, число вірогідних помилок в системі управління має експоненціальну
залежність від кількості виконавців [4]. Тому розглянутий вище шлях є неефективним.
Іншим із можливих напрямів є організаційне ускладнення управлінських підсистем шляхом
утворення нових підструктур, розподілу центрів управління по вертикалі і горизонталі тощо, оскільки
чим різноманітніше підсистема управляє, тим ефективнішим є управління. Тобто, з підвищенням міри
різноманітності органів державного і муніципального управління освітою їх можливості ефективно
© Пастовенський О. В., 2012
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контролювати і впливати на розвиток освітніх процесів зростають. Однак потрібно відзначити, що існує
фундаментальна межа підвищення міри різноманітності управлінських систем – так званий "принцип
крихкості доброго" – чим складніша організація штучної системи, тим більше вірогідна втрата її
стійкості [4; 5: 30-32]. Тобто, для будь-яких штучно створених систем рівень різноманітності порівняно з
аналогічними еволюційними системами є істотно нижчим. А значить, механізм управління, будучи
системою штучною, не здатний породжувати нові стійкі форми більш високого порядку.
Тому вирішити проблему приведення у відповідність різноманітностей керуючої і керованої
підсистем шляхом підвищення міри різноманітності управлінських структур є неможливим.
Не вирішить згадану проблему й організаційне та змістовне спрощення соціальних систем. Оскільки,
як свідчить історичний досвід, саме це стало однією із причин краху соціалістичних країн, де спроба
обмеження в розвитку соціальних інституцій і простота механізму державного управління, властива
авторитарним режимам, увійшла в протиріччя з істотно збільшеною до 80-их років минулого століття
мірою різноманітності їх суспільних систем.
Отже, єдиним надійним способом приведення у відповідність керуючих і керованих підсистем є
передача частини управлінських функцій громадським структурам, які розвинулися еволюційним
шляхом, а значить є стійкими (на відміну від штучно створених, що схильні до розпаду). Адже залучення
громадських структур до управління фактично є входженням їх керуючого ядра до керуючої освітньої
підсистеми, що тим самим збільшує міру різноманітності цієї керуючої підсистеми.
Розглянемо детальніше цей процес для освітніх систем.
Як відомо, в другій половині ХХ століття в країнах колишнього соціалістичного табору переважало
державне управління загальною середньою освітою. У цей період центральними органами
регламентувалися практично всі сторони життя навчально-виховних закладів. При цьому майже не
враховувалися інтереси громадськості. Педагогічні ради, методичні об’єднання педагогів, батьківські
збори, органи учнівського самоврядування, які за формою створювалися як громадські органи, також в
значній мірі перебували під контролем адміністрацій навчальних закладів. Як стверджує історичний
досвід, лише мінімальна частина управлінських рішень дійсно приймалися і реалізовувалися з
урахуванням думки громадськості. Тобто, система загальної середньої освіти за своєю суттю була
практично замкненою системою.
Водночас, з ускладненням суспільного життя, зокрема внутрішніх і зовнішніх процесів в освітніх
системах, стала очевидною неефективність управління освітою, що зумовило передачу частини
управлінських функцій громадським структурам, зокрема, радам навчальних закладів, піклувальним
радам тощо. Це збільшило різноманітність керуючої підсистеми і забезпечило на певному етапі
підвищення ефективності управління освітою.
Однак у результаті цього громадські структури, розірвавши фактичну замкненість освітніх систем,
увійшли до їх складу, тим самим знову збільшивши міру різноманітності системи загальної середньої
освіти загалом.
А єдиним шляхом приведення керуючої підсистеми у відповідність зі збільшеною різноманітністю
розширеної системи загальної середньої освіти і забезпечення ефективності управління, як розглядалося
вище, може бути передача наступної частини управлінських функцій іншим громадським структурам, що
знову розширить межі освітньої системи та її різноманітність і зумовить чергову передачу певних
управлінських функцій громадським структурам тощо.
Схему приведення у відповідність керуючої і керованої підсистем загальної середньої освіти шляхом
передачі управлінських функцій від керуючої підсистеми до громадських структур зображено на рис. 1,
де: 1 – керуюча підсистема (керуючі підсистеми зафарбовано сірим кольором, насиченість якого спадає,
що демонструє деконцентрацію управління); 2 – керовані освітні підсистеми; 3 – розширення освітніх
керуючої і керованої підсистем за рахунок громадських структур, яким передається частина
управлінських функцій; вектором → зображено напрям передачі управлінських функцій від керуючої
підсистеми до громадських структур.

1

2

1

1

2
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2
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Рис. 1. Схема приведення у відповідність керуючої і керованої підсистем загальної середньої освіти
шляхом передачі управлінських функцій від керуючої підсистеми до громадських структур.
107

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 61. Педагогічні науки

Умовні
позначення

Умовні
позначення

Якщо розмежувати діапазони впливу громадських структур на систему управління загальною
середньою освітою (порівняно з державними органами), позначивши їх min, mnr, prt, dmn, max, як це
запропоновано в [6], то зв’язок моделей управління загальною середньою освітою з діапазонами впливу
громадських структур на систему управління можна подати таким чином (табл. 1).
Таблиця 1
Зв’язок моделей управління загальною середньою освітою з діапазонами впливу громадських
структур на систему управління
Діапазони впливу
Відсоток впливу
громадських
громадських
структур на
структур на
Модель управління
№
управління
управління
загальною середньою
з/п
загальною
загальною
освітою
середньою освітою
середньою освітою
порівняно з
порівняно з
державними
державними
Державна
0-5 %
Д
1.
Мінімальний
min
5-10 %
Перехідна від державної
ПД→Д-Г
до державно-громадської
5-10 %
2.
Міноритарний
mnr
Державно-громадська
10-45 %
Д-Г
Перехідна від державногромадської до
громадсько-державної

ПД-Г→Г-Д

Громадсько-державна

Г-Д

90-95 %

Перехідна від громадськодержавної до громадської

П Г-Д→Г

95-100 %

Громадська

Г

3.

Паритетний

prt

45-55 %

4.

Домінантний

dmn

55-90 %
90-95 %

5.

Максимальний

max

Як показує аналіз, сучасні моделі управління загальною середньою освітою у Франції, Іспанії, Австрії
розвиваються як державно-громадські, стають відкритими і демократичними. У них поєднуються
державні і громадські чинники в управлінні, внаслідок чого все більше рішень приймається з
урахуванням інтересів громади.
У таких системах відбувається децентралізація управління; перерозподіл функцій та повноважень між
центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та
навчальними закладами; поєднання державного і громадського контролю; запровадження нового стилю
управлінської діяльності, позитивної мотивації педагогічної діяльності; демократизація процедури
призначення керівників навчальних закладів, їх атестації; ширше залучення до управлінської діяльності
талановитої молоді, виховання лідерів у сфері освіти тощо.
Водночас, в останні десятиліття в частині розвинутих країн Європи управління загальною середньою
освітою досягло нового рівня і трансформується в громадсько-державне, де більшість управлінських
рішень приймається саме громадськими організаціями. Громада виступає замовником і споживачем
освітніх послуг, відповідає за ресурсне і кадрове забезпечення школи, надає спонсорську допомогу,
визначає разом з педагогічним і учнівським колективами напрями діяльності школи, проводить
факультативні заняття і заходи для учнів і дорослих, здійснює контроль за якістю навчально-виховного
процесу, стимулює роботу освітян тощо. Наприклад, в Нідерландах близько 70 % шкіл управляються
батьками і громадою. Децентралізовані моделі успішно реалізовані в Німеччині, Великобританії, Швеції,
Швейцарії, Бельгії, Данії, Греції, Люксембурзі, Норвегії, Угорщині, де рівень впливу громадських
чинників на систему управління загальною середньою освітою постійно зростає.
Зважаючи на наведене вище, можна зробити висновок: для забезпечення ефективності управління
загальною середньою освітою на основі приведення керуючих освітніх підсистем у відповідність з
різноманітністю керованих необхідно забезпечити передачу частини управлінських функцій від
державних структур до громадських. Однак у результаті цього збільшується різноманітність не тільки
керуючої підсистеми, але й керованої, з часом знову зумовлюючи необхідність передачі певних
управлінських функцій наступним громадським структурам тощо.
Цей процес є абсолютно об’єктивним, неминуче спричиняючи розвиток моделей управління
загальною середньою освітою від державної до державно-громадської, громадсько-державної і
громадської.
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Матеріал надійшов до редакції 22.11. 2011 р.
Пастовенский А. В. Тенденции развития системы управления общим средним образованием в
условиях роста разнообразия образовательных систем.
В статье рассмотрены тенденции развития системы управления общим средним образованием. Сделан
вывод, что эффективное управление образовательными системами в условиях роста разнообразия
образовательных систем можно достичь лишь на основе делегирования управленческих функций
общественным структурам, что обеспечит развитие моделей управления общим средним образованием
от государственной к государственно-общественной, общественно-государственной и общественной.
Однако в результате этого увеличивается разнообразие не только управляющей подсистемы, но и
управляемой, со временем снова предопределяя необходимость передачи определенных управленческих
функций последующим гражданским структурам.
Pastovens'kyi O. V. The Tendencies of the Secondary Education Management System Development in the
Conditions of the Educational Systems Variety Increase.
The article considers the tendencies of the secondary education management system development. It is
concluded that an effective management of the educational systems in the conditions of the educational systems
variety increase can be attained only on the basis of delegation of administrative functions to the public
structures, that will provide the development of the secondary education management model from state to statepublic, public-state and public. Though in the result there is the variety increase not only in the administrative
subsystem, but in the administrated one, eventually predetermining the transfer necessity of the certain
administrative functions to the further civil bodies.
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НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО
САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Проблема формування громадянського самовизначення є предметом розгляду широкого кола
гуманітарних наук, зокрема філософії, соціології, педагогіки, психології, які в центр своєї уваги ставлять
людину, розвиток її здатності до свідомого вибору власної життєвої позиції. У статті розглянуто
науково-теоретичне підґрунтя проблеми формування громадянського самовизначення робітничої молоді
у позанавчальній діяльності. У контексті досліджувальної проблеми аналізуються поняття
"самовизначення", "громадянськість", "громадянське самовизначення", "позанавчальна діяльність",
"громадянське самовизначення учнів професійно-технічних навчальних закладів".
Процес розбудови й утвердження суверенної, правової, демократичної держави органічно пов’язаний
із становленням громадянського суспільства в Україні, що передбачає суттєву трансформацію
світоглядних орієнтацій та самосвідомості народу. Повноцінне формування особистості не може
позитивно реалізовуватися без громадянської основи.
Філософські аспекти проблеми самовизначення розкриваються у працях В. Андрущенка, І. Бойченко,
М. Горлача, А. Грицанова, В. Кременя, І. Надольного, В. Петрушенко, Є. Подольської, В. Панова,
В. Рибалки, С. Утченко та ін. Наукова література філософського спрямування подає поняття
"самовизначення" (англ. self-determination) як процес і результат вибору особистістю своєї позиції, цілей
і засобів самоздійснення у конкретних обставинах життя, основний механізм знаходження і прояву волі.
Вчені В. Андрущенко, І. Бойченко, І. Надольний зазначають, що самовизначення дозволяє людині
перебувати у творчому відношенні до дійсності та до себе самої; "якщо би людина визначалася
чинниками ззовні, вона була би простою часткою загального природно-космічного процесу. Як
особистість людина сама визначає себе, своє життя, свою долю, свій буттєвий статус і свою настроєність
щодо буття і життя" [2: 210].
Метою статті є аналіз стану проблеми формування громадянського самовизначення робітничої
молоді у позанавчальній діяльності в гуманітарних науках. У контексті досліджувальної проблеми
вважаємо за необхідне звернутися до аналізу суті понять "самовизначення", "громадянськість",
"громадянське самовизначення", "ранній юнацький вік", "позанавчальна діяльність", "громадянське
самовизначення учнів професійно-технічних навчальних закладів".
У великому тлумачному словнику сучасної української мови "самовизначення" трактується як дія від
дієслова "самовизначатися", що означає усвідомити себе, свої класові, суспільні інтереси, визначити своє
власне існування, своє місце в житті, у суспільстві, почати існувати самостійно [1: 1098].
В індивідуальному бутті конкретної особистості певним чином перетинаються ознаки суспільної
історії та ознаки індивідуальної історії буттєвого діяння даної особистості. І. Маноха зазначає, що
сутнісні ознаки цього перетину, а саме ознаки взаємовпливів конкретної особистості й історичного
процесу як такого, знаходять своє відображення у кожній з форм буттєвого виявлення індивідуальної
природи особистості, а особливо у способах вчинкового діяння особистості у світі.
Таким чином, у філософії самовизначення пов’язується з актами виявлення і ствердження
індивідуальної позиції в проблемних ситуаціях, коли люди постають перед проблемою альтернативного
вибору і повинні прийняти екзистенціальні або прагматичні рішення. Саме завдяки свободі вибору в
різних сферах діяльності людина стає активним суб’єктом суспільного розвитку. Мірою свободи
виступає відповідальність як здатність особистості приймати адекватне ситуації рішення, передбачати
наслідки своїх дій та відповідати за них перед суспільством.
Соціологічний підхід дозволяє скласти загальні уявлення щодо головних характеристик процесу
самовизначення і найповніше розкриває їх у контексті соціалізації особистості, у процесі якої відбувається
засвоєння індивідом соціального досвіду, цінностей, норм суспільства та соціальних груп і включення
особистості в систему суспільних відношень, у тому числі в мікросоціум; у систему ролей, прав і
обов’язків громадянина. Вчені Р. Бернс, В. Болгарина, В. Волович, А. Кемпінський, М. Козловець,
Ч. Кулі, В. Ларцев, Р. Лінтон, Г. Ложкін, М. Лукашевич, Д. Мід, О. Семашко, Л. Сохань, О. Якуба та ін.
розглядають самовизначення як результат соціального розвитку особистості, важливий набуток
онтогенезу, пов’язаний із формуванням розгорнутої соціальної позиції молодої людини у ставленні до
навколишнього світу (людей та речей). Воно є суб’єктивним усвідомленням себе самостійним членом
суспільства, розуміння свого місця і призначення в ньому і зумовлене певним рівнем свідомості,
соціальної відповідальності, потреби в самореалізації своїх можливостей.
З огляду на вищесказане, підкреслимо, що в соціології самовизначення трактується як структурноособистісне утворення, яке відображає характер взаємовідносин особистості та суспільства і виражає
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суб’єктність особистості. Ланкою, що пов’язує особистість з соціумом, є факт усвідомлення нею відповідних
соціальних норм і прикладів, який зумовлює рівень функціонування особистості як соціальної одиниці.
Психологічна сторона самовизначення розкривається через складний комплекс відчуттів людини,
особливості сприймання нею дійсності й систему відносин, що формуються в індивідуальному досвіді
особистості й істотно впливають на її стосунки, дії, вчинки та рішення. Розгляд різних підходів до проблеми
самовизначення дозволяє виділити кілька істотних характеристик, на яких частіше всього зупиняється увага
психологів. Це зв’язок самовизначення з: проблемами розвитку особи і її самосвідомості (К. АбульхановаСлавська, Т. Афанасьєва, Л. Божович, М. Боришевський, Г. Костюк, В. Сафін, І. Федоришина, І. Чеснокова);
проблемами соціальної зрілості й визначення життєвої позиції (Л. Анциферова, М. Гінзбург, А. Мудрик,
Б. Кайгородов, С. Рубінштейн, Д. Фельдштейн); оцінним ставленням індивіда до самого себе, його ціннісносмисловою сферою – ціннісними орієнтаціями, життєвими планами, ідеалами, мотивами, ментальністю
(О. Киричук, І. Кон, А. Мудрик, В. Петровський, В. Столін).
Методологічні основи підходу до проблеми самовизначення особистості закладені видатним
психологом С. Рубінштейном. Опираючись на висунутий ним принцип – зовнішні причини діють,
заломлюючись через внутрішні умови, – вчений стверджує, що ефект дії залежить від внутрішніх
властивостей суб’єкта, а це означає, що всяка детермінація необхідна як детермінація іншим, зовнішнім,
як самовизначення (визначення внутрішніх властивостей суб’єкта).
У понятті самовизначення, таким чином, виражається активна природа, отже, на відміну від
зовнішньої детермінації, самовизначення виступає як самодетермінація. Цей підхід аналізується і в
працях К. Абульханової-Славської, І. Чеснокової, Л. Орбан, Р. Веєрман, О. Киричука, І. Тисячник, в яких
підкреслюється, що ключовим моментом самовизначення є самодетермінація, власна активність
особистості, усвідомлене прагнення зайняти певну позицію. Саме в даній складовій виявляється ступінь
включеності особистості у суспільство. Вчені вважають, що самовизначення передбачає не тільки вибір
соціальної ролі, а й реалізацію даної ролі, тобто певний спосіб самореалізації через вибрану роль.
На думку Д. Фельдштейна, В. Сафіна, Г. Новікова, самовизначення характеризує соціальну зрілість
підлітка і є результатом накопичення росту рефлексії, самооцінки, самоконтролю, розвитку
самосвідомості, на основі якого в молодої людини і відбувається самовизначення, що ґрунтується на
усвідомленні себе в суспільстві, соціально орієнтованих цінностях і просоціальних мотивах.
Вчені І. Бех, М. Гінзбург, О. Киричук, А. Мудрик, І. Тисячник та ін. пов’язують самовизначення з
розвитком творчої активності особистості. Зокрема, І. Бех розглядає самовизначення особистості як
"здатність визначати й реалізувати ціннісну ієрархію своєї життєдіяльності, вміння переосмислювати
власну моральну сутність залежно від конкретної культурно-історичної ситуації" [3: 151]. А. Мудрик
вивчає дане поняття у зв’язку з процесами самопізнання, самооцінки, формування світогляду і знаходження
власної позиції. Такий пошук власної позиції у світі, за вченим, відбувається через процес
відокремлення, у формі внутрішнього діалогу людини з самою собою, з оточуючими і зі світом, як цілим.
Дослідники О. Киричук, І. Тисячник характеризують самовизначення як процес пошуку і віднайдення в
координатах ціннісно-смислової свідомості свого місця в житті, результатом якого є трансформація
особистісних смислів у якісно нові психологічні утворення, що репрезентують вищий рівень
саморегуляції людини.
З аспектом самореалізації пов’язують самовизначення учені В. Панок, Г. Рудь, в результаті чого
"особистість, роблячи вибір серед доступних варіантів, включається в ті чи інші структури суспільного життя,
фактично самообмежуюється, тобто усвідомлює певні реальні межі, в яких доводиться існувати" [4: 195].
Етапи становлення самовизначення окреслює в своїх працях дослідник Є. Весна, а саме: усвідомлення
дійсності; усвідомлення себе; співвіднесення дійсності із своєю системою норм, цінностей і оцінок;
співвіднесення себе й своїх можливостей з вимогами об’єктивної реальності; самооцінка; власне вибір
певної ролі, позиції в суспільстві.
К. Абульханова-Славська визначає рівні розвитку самовизначення особистості: на вихідному рівні
організації життя індивіда особистість ніби виділяється з ходу подій життя та змін його умов; тут
організація життя відбувається в єдності з його здійсненням; на наступному рівні особистість починає
виділятися, самовизначатися відносно подій, мінливість індивіда з їх плином припиняється – особистість
стає стабільною; на вищому рівні особистість не тільки самовизначається відносно ходу окремих подій
(до тих чи інших власних учинків, бажань і т. ін.), вона самовизначається в процесі життя загалом.
Людина починає все більш послідовно і конкретно дотримуватися своєї лінії життя, яка має власну
логіку, не обов’язково таку, що веде до успіху чи задоволення [5: 36].
Основоположним моментом виникнення феномена самовизначення є розвиток мотиваційнопотребової сфери на основі особистісних смислів і формування ціннісно-смислової системи загалом.
Вчені А. Маслоу, Ю. Орлов, Р. Нємов, В. Іванніков та ін. уявляють класифікацію потреб людини як
систему з головними і похідними потребами, при цьому потребу в самовизначенні та самореалізації
неодмінно відносять до вищих духовних потреб.
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У віковій психології проблема самовизначення особистості вивчається у зв’язку зі специфікою
юнацького віку, процесами формування світогляду, соціалізації й вибору сфери професійної діяльності,
виховання громадянина держави. Вчені Р. Бернс, Л. Божович, М. Гінзбург, І. Дубровіна, В. Журавльов,
І. Кон, А. Кухарчук, А. Мудрик, Р. Пасічняк, І. Чеснокова, П. Шавір трактують самовизначення як
основне новоутворення періоду ранньої юності, що передбачає формування в юнаків і дівчат стійких та
усвідомлених переконань, принципів, норм поведінки, ідеалів, вироблення умінь спостерігати та
осмислювати явища оточуючого життя, розуміти самого себе. Розвиток особистості при цьому
визначається не стільки системою засвоєних знань, скільки підготовленістю до прийняття рішень та до
самостійних дій у нових ситуаціях і умовах, визначає умови та специфіку розвитку особистості.
У наукових дослідженнях самовизначення особистості виявляється у вигляді таких часткових форм:
соціальне (В. Журавльов, В. Лебедєва); громадянське (О. Киричук, І. Тисячник); професійне
(В. Жуковська, Ф. Іващенко, В. Мачуський, А. Кухарчук, О. Капустіна, І. Кравченко, Б. Орлов,
З. Становських, А. Ценципіер, П. Шавір); ціннісне (В. Сметаняк); моральне (Ю. Трофімов, В. Рибалка,
П. Гончарук); життєве (Г. Костюк, А. Рождественський, Л. Синютка, С. Панченко, А. Швидкий);
статеворольове (Д. Логвінова); суб’єктне (І. Нікітіна); особистісне (Ю. Репецький, Р. Пасічняк, Н. Горач);
самовизначення в колективі (А. Петровський); самовизначення творчої особистості (В. Давидов,
В. Кемеров, М. Ковальчук, Л. Пономарьов) та ін., кожне з яких акцентує, як правило, яку-небудь одну
сторону життєдіяльності або відношення людини. Центральною ланкою у всіх типах самовизначення
особистості виступає акт вибору, який особистість здійснює свідомо і цілеспрямовано, і в якому
усвідомлюються і реалізуються сутнісні смислові спрямування людини, її життєва позиція.
Серед зарубіжних учених самовизначення вивчали Е. Еріксон, Дж. Марша, Дж. Марсіа, А. Ватерман,
Дж. Мід, І. Гоффман, Р. Фогельсон, Ю. Хабермас, Х. Теджфел, Д. Рісман, Дж. Тернер та ін.
Психоаналітична парадигма (Е. Еріксон, Дж. Марша, Дж. Марсіа, А. Ватерман) розглядає розвиток
особистості через вибір між двома полярно спрямованими стосунками – до Світу і до самої себе; між
повним підкоренням соціальним впливам та боротьбою із соціумом. Так, американський вчений
Е. Еріксон зазначає, що головним завданням, яке постає перед індивідом у ранній юності, є формування
почуття ідентичності на противагу ролевій невизначеності особистого "Я" і пов’язане із усвідомленням
власної цінності та компетентності. На його думку, мати ідентичність означає: 1) відчувати себе, своє
буття як особистості незмінним, незалежно від зміни ситуації, ролі; 2) переживати минуле, теперішнє і
майбутнє як єдине ціле; 3) відчувати зв’язок між власною неперервністю і визначенням цієї
неперервності іншими людьми.
Дослідження ідентичності в межах символічного інтеракціонізму, представниками якого є Дж. Мід,
І. Гоффман, Р. Фогельсон, Ю. Хабермас, розуміється як здатність людини сприймати свою поведінку і
життя загалом як єдине ціле. У їхній концепції ідентичність виникає як результат соціального досвіду
людини, взаємодії з іншими людьми, за умови включеності індивіда в соціальну групу, в спілкуванні з
членами цієї групи.
Когнітивістська психологія (Х. Теджфел, Д. Рісман, Дж. Тернер) відзначає соціальне походження
ідентичності, яка формується в процесі соціальної взаємодії людей за допомогою мови. Самовизначення
виступає як соціальна детермінація, за якої роль сутнісних сил людини малозначна, що робить таке
рішення консервативним і практично неплідним.
Вивчення різних поглядів щодо розуміння самовизначення особистості свідчить, що психологи
розглядають означене поняття як активну внутрішню діяльність особистості, спрямовану на гармонійну
самореалізацію і втілення обраних цінностей у різних сферах життя. Така діяльність реалізується через
самопізнання особистості, розвиток її самосвідомості, здійснення виборів, розв’язання внутрішніх
суперечностей і є основним новоутворенням періоду ранньої юності.
У педагогічній літературі самовизначення розглядається не лише як процес, а й як результат виховної
діяльності, що виражається в усвідомленні людиною сенсу власного життя, готовності адекватно
сприймати свої прагнення, потенції, вимоги соціуму. С. Гончаренко тлумачить термін "самовизначення"
як "самостійний вибір людиною свого шляху, мети, цінностей, моральних норм, майбутньої професії й
умов життя" [6: 304].
Загалом, особистість, яка самовизначилася,  це самооцінюючий, саморегульований суб’єкт, який з
урахуванням суспільних і власних потреб і можливостей може самостійно ставити життєві цілі, досягати
і нести відповідальність за свою діяльність, учинки, поведінку.
Отже, поняття самовизначення, яким оперують філософи, соціологи, психологи та педагоги на сьогодні
має багато інтерпретацій, у результаті чого виникає потреба синтетичного підходу до розгляду його змісту,
інтеграція різних сторін життєдіяльності людини на різних рівнях онтогенезу – інтра-, інтер-,
метаіндивідному. Ми погоджуємося з думкою науковців О. Киричука, І. Тисячник, що таким тлумаченням
може стати громадянське самовизначення.
У контексті досліджувальної проблеми вважаємо за необхідне звернутися до аналізу суті поняття
"громадянськість".
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Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає громадянськість як "усвідомлення
кожним громадянином своїх прав та обов’язків щодо держави, суспільства, почуття відповідальності за
їхнє становище" [1: 199].
Проблемі становлення громадянина присвячені праці сучасних філософів В. Андрущенка,
І. Бойченко, Дж. Гесена, В. Кременя, І. Надольного, В. Петрушенко, Л. Сохань, І. Фролова,
В. Шинкарука та ін. Громадянськість розглядається як моральний і політичний принцип, соціальне
почуття, змістом якого є реальна участь людини у всіх суспільних справах. Велику роль у становленні
демократичного суспільства І. Фролов відводить вихованню, яке має зробити все, аби суспільство було в
руках гуманних, культурних і відповідальних людей. Наука і закон (Конституція), зазначає
В. Андрущенко, дозволяють зосередитися на головному – на втіленні в систему освіти та виховання
державної політики, на вихованні громадянина України.
Отже, учені-філософи розглядають процес формування громадянського суспільства і наголошують на
необхідності виховання соціально-активних, свідомих громадян України.
У соціально-психологічному плані громадянськість трактують як духовно-моральну цінність,
світоглядно-психологічну характеристику людини, зумовлену її державною самоідентифікацією,
усвідомленням належності до конкретної країни. З цим пов’язане лояльне ставлення до існуючих у
державі порядків, законів, інституцій влади, почуття патріотизму, власної гідності, моральність, знання і
повага до прав людини, чеснот громадянського суспільства, готовність та вміння дотримуватися власних
прав та обов’язків. Громадянськість як певна позиція особистості відносно рідної землі, народу, держави
знаходить свій інтегрований прояв у громадянському самовизначенні особистості.
Проблемі громадянськості присвячені праці сучасних соціологів Д. Акимова, Н. Бойка, В. Болгаріної,
В. Воловича, М. Захарченко, М. Лукашевича, В. Тарасенко, О. Якуби та ін. Зокрема, Н. Бойко наголошує
на тому, що нові стосунки "влада – громадянин" потребують зміни всіх агентів цього процесу,
корегування форм і методів, зміни психології ставлення агентів одного до одного, а саме: установлення
відносин і незалежних партнерів соціальної взаємодії; формування активних суб’єктів соціального
процесу з наданням рівних прав всім агентам взаємодії; виконання законів усіма членами суспільства;
встановлення прозорих горизонтальних відносин у суспільстві, розвиток ефективної системи
"зворотнього зв’язку", формування відносин двостороннього контролю за діяльністю агентів;
формування довіри та взаємоповаги між агентами взаємодії; виховання самоповаги громадян, що
передбачає, передусім, зміни засвоєних соціально-психологічних установок, стосовно відносин у
державі; підвищення політичної активності громадян. Вважаємо цінною думку вченого, оскільки тільки
соціально активний, свідомий громадянин здатен спонукати владу до активних дій, удосконалення
позитивного розвитку суспільства.
Психологічна інтерпретація поняття "громадянськість" представлена по-різному, залежно від
концептуальних положень авторів. Зокрема, громадянизація особистості може бути досягнута, на думку
З. Фрейда, шляхом компромісу між особистістю і державою по лінії переадресування енергії цього
комплексу в русло громадянської діяльності. Таке тлумачення громадянської поведінки виступає як
прояв біологічного несвідомого, хоча й скоригованого соціальними чинниками. А. Адлер, представник
психоаналізу, відмовляється від біологізації і акцентує увагу на соціальному почутті, завдяки якому
індивід активно включається в суспільно-державні ситуації, в громадянську діяльність. З позиції
класичного біхевіоризму (Д. Уотсон) громадянськість як компонент свідомості сформувати неможливо,
так як громадянські дії та вчинки особистості здійснюються механічно як реакція на спеціально дібрані
державою і суспільством стимули. Представники інтеракціонізму (Ч. Кулі, Д. Мід) вважають, що за
допомогою відповідних стимулів і як наслідок рольової взаємодії членів групи виникає громадянськість.
Важливим фактором аналізу психологічних досліджень, певним чином пов’язаних з проблемою
вивчення даного аспекту є те, що вченими-психологами (М. Боришевський, Ю. Завалевський, С. Занюк,
І. Калинаускас, О. Киричук, Б. Кобзар, Я. Коломинський, В. Семиченко, І. Тисячник та ін.) була зроблена
спроба охарактеризувати складові громадянськості і встановити їх ієрархічний взаємозв’язок, а саме:
усвідомлення своєї належності до конкретного суспільства, держави, нації, етносу; розуміння
демократичних цінностей політичної системи суспільства (плюралізм, лібералізм, повага до прав, свобод
і обов’язків перед державою та соціальних груп); усвідомлення своїх прав, свобод і обов’язків перед
державою; усвідомлення об’єднуючої і державотворчої ролі мови; толерантне сприйняття інших культур
та інших держав. При цьому цікавим аспектом щодо розуміння цього феномена є вивчення його
емоційно-спонукальної складової, яка включає: ідентифікацію себе з етносом, державою, нацією;
мотивацію позитивної громадянської активності, що проявляється у постійній спрямованості на себе з
погляду громадянського ідеалу; віддану любов до батьківщини, Вітчизни, народу; відповідальність перед
державою і суспільством, а не лише усвідомлення своїх прав та обов’язків; активно-позитивне ставлення
до української державності, готовності її захищати; орієнтацію на соціальну справедливість тощо.
Багатоаспектність поняття "громадянськість" обумовлює наявність різних позицій щодо визначення
даного поняття у психолого-педагогічній науці. Зокрема, С. Гончаренко відзначає, що громадянськість – це
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інтегративна якість, яка дає можливість індивіду відчувати себе юридично, соціально, морально й
політично дієздатною. Інші дослідники визначають поняття громадянськість як: духовно-моральну
цінність, світоглядно-психологічну характеристику людини (авт. кол. Концепції громадянського виховання
особистості); соціально-духовний феномен (В. Оржехівський); цілісне особистісне утворення, що
виявляється у складових – особистісних якостях (Н. Косарєва); складне психологічне утворення (І. Бех).
Так, вчений А. Розенберг зазначає, що громадянськість – це духовно-моральна цінність, яка
характеризує людину як особистість, визначає її соціальну та моральну сутність. Дослідник підкреслює,
що зрілий громадянин усвідомлює свою особисту зацікавленість у прогресі держави, вбачаючи в ньому
також поліпшення особистого життя. Держава зацікавлена у вихованні громадянськості, тому що
громадянськість стимулює та активізує державницьку діяльність людей, регулює відносини між
особистістю та суспільством.
До основних елементів громадянськості вчені Б. Кобзар, Є. Постовойтов, В. Слюсаренко відносять
моральну і правову культуру, тобто почуття власної гідності, внутрішню свободу, дисциплінованість,
повагу і довір’я до інших людей, до органів влади, здатність виконувати свої обов’язки, гармонійно
поєднувати патріотичні почуття з повагою до інших народів.
Цікаві думки можна простежити і в інших дослідників щодо розуміння громадянськості. Так,
М. Боришевський, О. Вишневський в основу цієї особистісної якості закладають думку про обов’язкову
сформованість національної самосвідомості, ціннісних орієнтацій щодо своєї національної спільноти,
усвідомлення себе як суб’єкта державотворчого процесу і самоусвідомлення себе в ньому. Формування
даної якості, на думку дослідників О. Докукіної, А. Ржевської, уявляється метою та засобом консолідації
багатонаціонального суспільства України, яка включає в себе повагу до інших народів і країн, до їх
національних звичаїв і традицій, до їхньої самостійності і незалежності. В узагальненому вигляді
громадянськість виявляється в міркуваннях, що від дій і вчинків особистості залежить доля країни,
народу і її власне майбутнє і благополуччя.
До змісту поняття "громадянськість" О. Киричук включає життєву активність, гуманістичну
спрямованість особистості, яка в своїй життєдіяльності керується загальнолюдськими (честь, совість,
людська гідність, соціальна справедливість) і культурно-національними цінностями (працелюбність,
добротворчість, волелюбність, суверенність, соборність). Тобто всі ті цінності, які відносяться до цілей
виховання, є властивостями громадянина, а таким чином, і вся система виховання, згідно із
стверджувальною концепцією, зорієнтована на становлення громадянина на підґрунті розвинутої
індивідуальності та особистості.
Реалії сьогодення потребують по-новому поглянути на проблему громадянськості саме з точки зору
виховання молоді, формування її позиції, політичної культури. Адже мова йде про знання, навички,
вміння, які повинні стати дієвими збудниками у її повсякденній діяльності як власних, так і в
загальнолюдських інтересах, в інтересах суспільства і себе особисто.
Проблема громадянського самовизначення більш детально досліджена ученими О. Киричук,
І. Тисячник, які тлумачать громадянське самовизначення як процес і кінцевий результат взаємодії
людини з природним, предметним і соціокультурним середовищем, як результат виховання громадянина
держави, його фізичного, психічного, соціокультурного і духовного розвитку. Зі змістовою
характеристикою означеного поняття вчені пов’язують готовність особистості виконувати громадянські
обов’язки перед державою та суспільством, наголошують на його ціннісно-смисловій природі,
стверджують факт його фіксації в "Я-концепції" індивіда та прояв в ранньому юнацькому віці у
громадсько-організаторській
активності.
Внутрішньою
рушійною
силою
громадянського
самовизначення виступають ціннісні орієнтації індивіда, що ієрархізуються за рівнями включення його в
суспільні відносини: на інтраіндивідному (істина, любов і доцільність), на інтеріндивідному (добро,
справедливість), на метаіндивідному (оптимізм, творчість, гуманізм) рівнях.
З громадянським самовизначенням особистості тісно пов’язані поняття: "громадянська свідомість",
"громадянська компетентність", "громадянська активність", "громадянська позиція", "громадянська
поведінка".
У контексті нашого дослідження ми вважаємо за доцільне з’ясувати сутність поняття "громадянське
самовизначення учнів професійно-технічних навчальних закладів".
Учень професійно-технічного навчального закладу – це випускник основної або старшої
загальноосвітньої школи, зарахований до професійно-технічного навчального закладу на навчання за
програмами професійно-технічної освіти. У нашому дослідженні ми розглядаємо ту категорію
українських учнів, які є випускниками основної загальноосвітньої школи і здобувають первинну
професійно-технічну освіту.
Установлено, що особливо актуальною проблема формування громадянського самовизначення постає
у ранньому юнацькому віці, коли посилюються вимоги до особистості стосовно її дій перед законом,
зростають громадянські права, активізується соціальна позиція, розширюються межі свободи у виборі дій
і вчинків. З позиції психоаналізу, юність інтерпретується як період надзвичайної вразливості, зумовленої
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пробудженням сил, що мають інстинктивну природу. Низький рівень адаптивності й непослідовності
поведінки характеризується внутрішніми конфліктами і стресами, пов’язаними з необхідністю розірвати
емоційні зв’язки, які склалися в дитинстві, щоб вибудувати систему нових дорослих емоційних стосунків
за межами сім’ї. Сім’я, а, відповідно, опіка батьків, перестають відігравати вирішальну роль у
регламентації поведінки. Виникає необхідність у посиленні ролі навчального закладу в громадянському
становленні особистості. Завдання навчального закладу полягає не лише в спрямуванні цих впливів, але й
підготовці учнів до громадянсько вивірених дій і вчинків.
Сприятливі умови задля розв’язання завдань формування громадянського самовизначення учнівської
молоді створюються у позанавчальній виховній діяльності – "системі взаємопов’язаних заходів і дій
вихованців та педагогів на етапах самовизначення, самовираження, самореалізації особистості,
спрямованої на ставлення до учня як до Людини, якій притаманні ціннісний світ, специфічне бачення і
ставлення до оточуючого буття, визначення свого місця в ньому. Вона базується на формуванні й
задоволенні духовних потреб українського учня, об’єднує позакласну і позашкільну роботу" [7: 27].
Ґрунтуючись на висновках, зроблених низкою авторів (В. Білоусовою, К. Дорошенко,
Ю. Іванишиною, Л. Канішевською, Л. Ковбасенко, В. Кутьєва, Н. Ничкало, Ж. Петрочко та ін.)
позанавчальну діяльність учнів у закладах професійно-технічної освіти ми можемо віднести до категорії
систем, тобто цілісних утворень, які складаються із взаємопов’язаних елементів, оскільки в
позанавчальній діяльності поєднуються різноманітні види пізнання, праці та спілкування, реалізуються
різнобічні виховні завдання.
Система позанавчальної виховної діяльності учнів навчальних закладів професійно-технічної освіти
розглядається нами як цілісний педагогічний процес формування і розвитку особистості майбутнього
робітника (спеціаліста), що здійснюється на основі органічної єдності з навчальним процесом, взаємодії
із соціальним середовищем, урахування особистих інтересів, нахилів учня і соціального замовлення
суспільства, матеріальної бази та специфіки училища. Ця система передбачає обґрунтування і реалізацію
організаційно-педагогічних форм позанавчальної діяльності учнів ПТНЗ, спрямованої на розвиток їхньої
активності, самодіяльності та самоврядування.
Отже, під громадянським самовизначенням учнів професійно-технічних навчальних закладів ми
розуміємо процес і результат оволодіння учнями ПТНЗ знань, умінь і навичок громадянської поведінки,
відповідального ставлення до громадянських обов’язків, активне виявлення громадянської позиції, що
забезпечується громадянською освітою та вихованням, включенням у спільну діяльність всіх учасників
навчально-виховного процесу.
Узагальнюючи викладене, зазначимо, що громадянське самовизначення характеризується
діалектичною єдністю внутрішньої та зовнішньої сторін особистості і виявляється в усвідомленому
позитивному ставленні юнаків і дівчат до суспільства, людей, самого себе, готовності до виконання ними
громадянського обов’язку перед державою та забезпечує активну громадянську позицію і самореалізацію
особистості у суспільстві.
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Сахневич И. Д. Научно-теоретическая основа проблемы формирования гражданского
самоопределения молодёжи.
Проблема формирования гражданского самоопределения есть предметом рассмотрения широкого
круга гуманитарных наук, непосредственно философии, социологии, педагогики, психологии,
которые в центр своего внимания ставят человека, развитие его способности к осознанному
выбору собственной жизненной позиции. В статье рассматривается научно-теоретическая основа
формирования гражданского самоопределения рабочей молодёжи. В контексте исследуемой
проблемы анализируются понятия "самоопределение", "гражданственность", "гражданское
самоопределение", "позаучебная деятельность", "гражданское самоопределение учащихся
профессионально-технических учебных заведений".
Sakhnevych I. D. The Scientific and Theoretical Basis of the Problem of Forming the Youngsters’
Civic Self-Determination.
The issue of forming the civic self-determination is the consideration subject of a wide range of humanities,
directly philosophy, sociology, pedagogy, psychology that put into the core of learning the human-being, his skill
development to the realized choice of the personal life position. The article considers the scientific and
theoretical basis of the problem of forming the working youngsters’ civic self-determination. In the context of the
researched problem the notions of "self-determination", "civility", "civic self-determination", "early youth age",
"extracurricular activity" "civic self-determination of the students of vocational schools" are analyzed.
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СІМ’Я ЯК ДУХОВНИЙ ТА МОРАЛЬНИЙ ЦЕНТР ВИХОВАННЯ ДИТИНИ У ФІЛОСОФСЬКОПЕДАГОГІЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ ІВАНА ПАВЛА ІІ
У статті з’ясовано важливість місця, яке посідає сім’я в суспільстві, та визначено її головну місію у
подружньому житті. Розглянуто методи, які застосовує католицька сім’я у поєднанні з методами
загальної педагогіки та результати цього виховання. Різні педагогічні техніки виховання осмислюються
у взаємодії між педагогікою і розвитком напрямків релігійної освіти. Вивчено та проаналізовано праці
Івана Павла ІІ щодо питання виховання дитини у католицькій сім’ї. Виявлено, що виховання – складний
процес, який вимагає, передусім, не тільки знання теорій християнського виховання, а підтвердження
дитині цих законів у щоденному житті батьків.
Людина є істотою суспільною і першою її суспільною групою є її сім’я, в якій існує велика кількість
інтеракцій, що творять внутрішнє життя сім’ї. Сім’я – це соціальна група, члени якої пов’язані між собою
спільним побутом, метою та відповідальністю. Її головною метою є народження дітей. Сімейний шлях
може бути благополучним та не зовсім щасливим, залежно від того, які риси сім’ї обрало для себе
подружжя. Такі дії можна назвати психопрофілактикою сімейного життя [1: 26]. Сім’я є тим фундаментом
внутрішнього світу дитини, від якого у подальшому залежить її відношення до інших людей, вміння
співпереживати, допомагати тощо. Але сьогодення кидає численні виклики перед сім’єю, у тому числі й
моральні. На жаль, у наш надзвичайно складний час, коли сім’я повинна бути одним цілим, багато сімей
втрачає свою міцність та родинні цінності через розлучення, жорстоке ставлення подружжя одне до одного,
знецінення сімейних традицій. Часто, шукаючи кращого життя, багато батьків покидають своїх дітей у
пошуках добре оплачуваної роботи за кордоном і в більшості випадків цікавляться забезпеченням дитини
матеріальними благами, а духовність дитини залишається поза їхньою увагою. Тому надзвичайно
важливим є приділення уваги питанню утворення і збереження сім’ї та виховання у ній дітей.
Багато педагогів, психологів, священнослужителів присвятили свої праці сім’ї та вихованню дітей,
серед них такі як Ж.- Ж. Руссо, А. Макаренко, К. Ушинський, А. Кузьмінський, В. Омеляненко. Значну
частину наукових видань складають праці священиків (проповіді, звернення у листах, документи
католицької церкви), а також праці таких Понтифіків, як Пій ХІ "Casti Connubii" ("Непорочне
подружжя"), Венедикт ХVІ "Deus Caritas est" ("Про християнську любов"), Лев VI "Humanae Vitae"
("Людське життя"), Іван Павло II "Familiaris Consortio" ("Сімейна спільнота").
Мета статті – визначити духовні та моральні методи виховання дитини у сім’ї, а також розглянути
філософсько-педагогічні погляди Івана Павла ІІ щодо цієї проблеми.
Для досягнення мети необхідно виконати такі завдання:
1. З’ясувати поєднання загальних педагогічних методів виховання та методів виховання дитини в
католицькій сім’ї.
2. Розкрити філософсько-педагогічні погляди Івана Павла ІІ на проблему сімейного виховання.
Сім’я є найпершою життєвою клітиною суспільства, і саме тут дитина отримує знання тих суспільних
чеснот, які є "душею життя і розвитку того суспільства", – так у Апостольському повчанні "Familiaris
Consortio" наголосив Іван Павло ІІ [2: 55].
Для дитини її першим суспільством є родина, з якої вона черпає своє ставлення до навколишнього
світу, тому надзвичайно важливими є принципи, які батьки закладають дітям з раннього дитинства.
Понтифік у своїй праці звертає увагу на деякі важливі фактори сім’ї: "Сім’я – передусім, є особливим
місцем для людської особи, вона дарує середовище, в якому особа зачата, народжується і зростає… той
контекст людського земного щастя і людської надії " [3: 120].
Можна виділити декілька найважливіших функцій сім’ї, які пов’язані із задоволенням потреб родини
і без яких неможливе благополуччя усієї сім’ї:
– репродуктивну, що спрямована на народження дітей і продовження людського роду;
– регулятивну, що полягає в регулюванні стосунків між членами сім’ї на основі моральних норм
через первинний соціальний контроль, реалізацію особистого авторитету;
– виховну, що реалізується у трьох аспектах – первинна соціалізація дитини; постійний вплив дітей
на їхніх батьків, а також систематичний виховний вплив сімейної групи на кожного свого члена;
– комунікативну, що задовольняє потреби членів сім’ї у спілкуванні і взаємодії один з одним і
соціумом, багато в чому визначаючи характер сприйняття останнього [4: 15].
Присутність таких рис, як взаєморозуміння, згуртованість, доброзичливість, почуття відповідальності
та захищеності свідчить про здоровий психологічний клімат в цій сім’ї. Важливим показником
гармонійності є прагнення до спільного розв’язання сімейних проблем, проведення дозвілля при
одночасній відкритості сім’ї, її широких соціальних контактах [5: 10].
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За документами католицької церкви, здорова атмосфера у сім’ї формується завдяки присутності
любові. Іван Павло ІІ акцент ставить на понятті "любов" як важливому чиннику існування подружжя.
Тільки любов може подолати усі перешкоди, які зустрічаються на сімейній ниві. Він наголошує на тому,
що любов починається в сім’ї, адже "батьківство і материнство" само по собі є особливим
підтвердженням любові, дозволяючи відкрити її розмір і первісну глибину [2].
Після народження дитини головним покликанням батьків стає виховання. Саме батьки є першими
учителями і вихователями, обов’язком яких є сформувати моральну та духовну особистість. Дитина повинна
рости і розвиватись, щоб жити повноцінним життям. На цьому також наголошує Іван Павло ІІ: "Виховний
обов’язок батьків вважається суттєвим, бо ж він в’яжеться з передаванням людського життя " [2: 46].
Папа Іван Павло ІІ зупиняється на питанні важливості материнської і батьківської любові в процесі
виховання, бо вона перетворюється на душу "… а отже, є тією засадою, яка дає натхнення усій конкретній
виховній діяльності, збагачуючи її цінностями ласкавості, а це – найцінніший плід любові" [2: 48]. На
батьків покладена велика відповідальність не тільки перед суспільством, а й перед Богом, який доручив їм
формування нової людини. Від дня появи дитини у сім’ї головним завданням батьків є створення
атмосфери пошани і любові до людей та Бога, яке буде сприяти індивідуальному й соціальному вихованню
дітей. Тому сім’я є першою школою соціальних чеснот, яких потребує суспільство [2: 46].
Часто батьки, розмірковуючи про виховання, задають собі питання: як виховати дитину, щоб
досягнути позитивного результату? Необхідно зазначити, що загальнопедагогічні методи виховання в
родині переплітаються з методами християнського виховання.
Методи виховання – шляхи досягнення результатів відповідно до поставлених виховних цілей.
Сучасні педагоги виділили кілька груп методів:
1. Методи формування свідомості особистості (переконання, особистий приклад).
2. Методи організації та формування досвіду суспільної поведінки (педагогічна вимога, громадська
думка, привчання, доручення, створення виховних ситуацій).
3. Методи стимулювання діяльності поведінки (змагання, заохочення та покарання).
4. Методи самовиховання (самопізнання, саморегуляція, самоставлення) [6: 23].
Виховне ж завдання християнських батьків неодмінно повинно ґрунтуватись на співпраці з Богом.
" Усвідомлення, що Господь доручає їм виховувати дітей у християнському дусі, буде підтримувати
батьків у їхньому завданні закріпляти в душах дітей дар Божої ласки. А Святий Дух буде збагачувати їх
мудрими порадами, мужністю й усілякими іншими дарами" [2: 50-51] – такими словами Іван Павло ІІ
підкреслює важливість виховання дітей у християнському дусі.
Батьки, виховуючи своїх дітей у християнській сім’ї, повинні перед собою поставити такі завдання:
навчити дітей віри та молитви; відвідувати Божий Храм; приймати Святі Тайни; проводити вечори з
дітьми за читанням Святого Письма, Біблії; навчити дітей правильно сприймати життєві труднощі;
підготувати до самостійного та подальшого сімейного життя; навчити відповідальності щодо своїх
обов’язків та вчинків.
Cаме з батьків починається духовний розвиток дитини. З Таїнством Хрещення починається
виховання дітей, пізнання Бога. Прийнявши це Таїнство, дитина стає Божою Дитиною і позбавляється
первородного гріха. Одним із найперших завдань батьків є навчити дитину, що Бог є Творцем, який
любить усіх, а також дотримуватись Господніх Заповідей. Кожна Заповідь, дана Богом, вчить шанувати й
розуміти інших, умінню спілкуватись, бути терплячим до інших людей або різних ситуацій, які
зустрічаються на шляху, а також бути милосердним.
Читання родиною Святого Письма вчить дитину бути доброю та щасливою, незважаючи на важкі
ситуації, які зустрінуться в її житті, тому що світогляд будується на духовних цінностях. Молитва є
одним із важливих методів виховання у християнській родині. Через молитву дитина навчається
слухняності та вчиться спілкуватись з Богом. Корисним є привчити дитину до вечірньої молитви, так
званий "іспит сумління". У цей час дитина має хорошу нагоду згадати та проаналізувати усі події дня і
попросити прощення за можливу образу когось із батьків, учителів та друзів.
Перегляд художніх фільмів на релігійну тематику теж формують духовність дитини. Дивлячись
фільми про життя святих, Ісуса Христа, у дитини пробуджується бажання щодо морального
самовиховання. Успіхи виховання великою мірою залежать від самовиховання. Адже воно допомагає
розкрити і реалізувати резерви людського організму.
Невід’ємними методами у процесі виховання є також обов’язкове відвідування недільних та
святкових Богослужінь у церкві. Сама церква закликає молодь проводити своє життя в гармонійному
розвитку і закликає до почуття відповідальності та духовного зростання.
Сповідь та Причастя є тими методами виховання у християнській сім’ї, які ми не можемо не згадати.
Під час Причастя дитина приймає самого Бога і це має надзвичайно великий вплив на духовність дитини.
Через Святі Тайни вона вчиться самовдосконалюватись. Сповідаючись, дитина усвідомлює свої
неправильні вчинки, аналізує свою поведінку, шкодує за зробленим і намагається виправитись через
покуту, яку накладає на неї священнослужитель.
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Важливе завдання сім’ї полягає також у тому, щоб дати дітям ясне і делікатне статеве виховання: " Бо
статевість є цінністю всієї людської особи – тіла, почуттів і душі – і найглибше своє значення виявляє в
тому, що веде особу до самовідданості в любові " [2: 49]. Необхідно пам’ятати, що тіло – храм Святого
Духа, і таке вчення дитини повинно привести її до того, щоб вона пізнала і шанувала моральні засади та
була свідомою своєї статевої приналежності.
Як ми вже згадували, любов є основним чинником гармонії в сім’ї, але не завжди любов батьків до
своїх дітей спрямовує виховання у правильне русло. Мова йде про надмірну любов та гіперопіку дітей.
Залежно від ставлення батьків до дітей можна класифікувати наступні методи виховання:
 виховання за принципом гіперопіки. Батьки весь час контролюють дитину, і як результат вона не
може прийняти ніякого рішення самостійно. Дитина робить лише те, що подобається її батькам. Діти,
виховані за таким принципом, виростають несамостійні, замкнуті у собі, важко ідуть на спілкування з
іншими, інфантильні та егоцентричні;
 виховання за принципом кумира сім’ї. У такій сім’ї все обертається навколо дитини. Батьки
виконують будь-яку її забаганку. Такі діти не розуміють слів "не можна", "немає", "нема змоги". Діти
стають упертими, безвідповідальними, неслухняними та не визнають авторитету батьків. Вони завжди
поводять себе зверхньо. У таких дітей розвинена девіантна поведінка;
 виховання подарунками. Батьки, будучи зайнятими, надзвичайно мало приділяють дитині часу і
намагаються компенсувати це подарунками. Замість любові діти отримують матеріальні замінники. У
дітей цього методу виховання не розвинуте почуття любові, їм бракує уваги батьків. Вони почувають
себе покинутими. Виростаючи, вони стають егоїстами і в подальшому не дбають про своїх батьків;
 виховання за принципом Попелюшки. Діти даного типу завжди знаходяться під прискіпливим
поглядом своїх батьків. Батьки у таких сім’ях переважно є недобрoзичливі до дітей і вимагають від них
цілковитого послуху, часто карають, обмежують свободу. Дітям у таких сім’ях не вистачає теплa й ласки.
У майбутньому діти стають лякливими, жорстокими та сором’язливими. Вони часто створюють
конфліктні ситуації, у яких проявляють свою агресію;
 виховання байдужістю. У сім’ї з таким вихованням дитина позбавлена любові, тепла й уваги. Батьки
не ведуть розмов з дитиною, не вчать її норм поведінки у суспільстві. Дитина, яка зростає у такій сім’ї,
не розрізняє межу між добром і злом;
 виховання довірою. Батьки люблять та поважають свою дитину, надають їй самостійності у своїх
вчинках і завжди готові прийти їй на допомогу. В таких сім’ях складаються хороші відносини між
батьками та дітьми [1: 79].
Та неможливим є формування особистості дитини без прикладу батьків. Спостерігаючи поведінку
батьків, дитина підсвідомо будує такий же свій внутрішній світ і відповідно все навкруги себе. Коли
батьки проводять своє життя у мирі та розумінні одне одного, то дитина відчуває себе щасливою та
захищеною. Але якщо батьки ведуть неправильний спосіб життя, то такою поведінкою вони дуже часто
відштовхують дитину від себе. Така дитина сприймає світ ворожо і почуває себе самотньою. Адже вона
обмежена любов’ю, ласкою, теплом і захистом своїх батьків.
Висновки. Виховання – складний процес, який вимагає, передусім, не тільки знання теорій
християнського виховання, а підтвердження дитині цих законів у щоденному життя батьків. Іван Павло ІІ
навчав, що метою виховання дитини є формування її такою, щоб вона могла осягнути свою остаточну мету,
тобто Бога [2: 64].
Та все це неможливо без любові у сім’ї, оскільки всі є взаємозалежними один від одного. Тільки в тих
сім’ях, де існує любов, дитина почуває себе в безпеці. На даний час сім’я часто зазнає багато проблем у
вихованні дитини. Подолати їй ці труднощі допомагає церква, яка відводить провідне місце формуванню
духовно-моральних цінностей дитини. Церква приходить на допомогу підростаючому поколінню,
організовуючи недільні школи із вивченням Біблії, проведення катехізичних уроків по школах, поїздки, ціллю
яких є ознайомлення ближче із Законами Божими та вихованням у собі духовних та моральних цінностей.
Велику спадщину, присвячену сім’ї та вихованню дитини, залишив нам Понтифік Іван Павло ІІ,
розглядаючи сім’ю як Божий задум, яка покликана до народження і виховання свого потомства, що є їх
завершенням.
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Сахний М. П. Семья как духовный и моральный центр воспитания ребенка в философскопедагогической концепции Павла II.
В статье исследуется важность места, которое занимает семья в обществе и определяется ее главная
миссия в супружеской жизни. Рассмотрены методы, которые применяет католическая семья в
сочетании с методами общей педагогики и результаты этого воспитания. Разные педагогические
техники воспитания осмысливаются во взаимодействии между педагогикой и развитием направлений
религиозного образования. Изучены и проанализированы труды Ивана Павла ІІ относительно вопроса
воспитания ребенка в католической семье. Выявлено, что воспитание – это тяжелый поцесс, который
требует, прежде всего, не только знаний теорий христианского поведения, но и подтверждения
ребенку этих законов в повседневной жизни родителей.
Sakhniy M. P. Family as the Spiritual and Moral Centre of the Child’s Upbringing in the PhilosophicalPedagogical Conception by Pavlo the II.
The article investigates the important place of the family in the society and determines its main mission in the
married life. The Catholic family’s method in the combination with the methods of the general pedagogy and the
results of this education are considered. Various pedagogical techniques of the upbringing are comprehended in
the combination between the pedagogy and the trends development of the religious education. The works of Ivan
Pavlo the II considering the issue of the child’s upbringing in the Catholic family are learnt and analyzed. It is
concluded that the upbringing is the hard process consisting not only of the theoretical knowledge of the
Christian behaviour, but the parents themselves should prove these laws to a child in their everyday life.
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ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА РЕТРОСПЕКТИВА ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ
БІЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
У статті проаналізовано процес становлення та розвитку білінгвальної освіти. Зроблено аналіз змісту
базових категорій білінгвальної освіти, розроблених ученими сучасності, та запропоновано основні
категорійні поняття, що стосуються білінгвального навчання в системі фахової підготовки магістрів у
ВНЗ України. Виявлено, що розвиток теорії та практики білінгвального навчання і освіти є спробою
створення нового освітнього стандарту, виникнення якого продиктовано об'єктивними умовами
розвитку іншомовної освіти, з одного боку, і інтеграційними процесами у світі, з іншого.
Модернізація вищої освіти, що відбувається на сучасному етапі в нашій країні, пов’язана, передусім, з
якісним оновленням змісту освіти та забезпеченням її мультикультурного характеру з огляду на процеси,
які спрямовані на інтеграцію трудового потенціалу України на європейські країни. Національна політика
підготовки галузевих фахівців, які б визнавались іншими державами та були конкурентоспроможними на
сучасному ринку праці, зазнала значних позитивних змін, особливо стосовно рівня 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 магістерського рівня.
Однак, на сьогоднішній день існує проблема понятійного апарату теорії такого двомовного навчання,
що прийнято називати білінгвальним. З одного боку, аналіз існуючих у філологічній і педагогічній
вітчизняній та іноземній літературі визначень дає нам право стверджувати, що терміни "білінгвальний",
"двомовний" та "мультилінгвізм" і "полілінгвізм" використовуються як тотожні і означають
використання двох або кількох мов у межах однієї соціальної общини. З іншого боку, у спеціальних
словниках та літературі білінгвальні поняття і сам термін "білінгвальний" трактуються по-різному: із
лінгвістичної, психологічної, соціологічної, культурологічної, методичної та інших точок зору [1].
Тому метою статті є історична ретроспектива, змістовий аналіз та визначення базових категорій
білінгвальної освіти в системі спеціальної професійної підготовки фахівців вищими навчальними
закладами (ВНЗ) України.
Незважаючи на те, що білінгвізм не є розповсюдженою категорією в системі освіти, його теоретичні
основи знайшли відображення у працях таких науковців як Є. М. Верещагіна, М. М. Михайлова,
В. Маккея, М. М. Певзнера, І. Турмана, А. Г. Ширіна. Лінгвістичний аспект цієї категорії розкрито 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 – В. В. Сафонова, Ю. А. Сорокін, Я. Шародо, методичний –
Л. Г. Кошкуревич, Р. Байер, Д. Мон. Але проблема соціально-педагогічного аспекту двомовності та її
понятійного апарату досліджена не в повній мірі.
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 з точки зору кар’єрного росту на державній службі. Вивчення
французької мови у той час було обов’язковим, знання ж німецької чи англійської мов схвалювалося, бо
світське, політичне, громадське життя потребувало знання цих мов. Оскільки у суспільстві існував
реальний мотивований попит на такого роду фахівців, то вивчення іноземних мов стало однією із
головних тенденцій у підготовці дворянина до майбутнього професійного життя. Варто зауважити, що
таке навчання здійснювалося за допомогою учителів і гувернерів, але активну участь у набутті знань з
іноземної мови 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 ідеї полілінгвізму (знання різних мов) культивувалися видатними вченимипедагогами ще з епохи Просвітництва. Особливу увагу вивченню мов приділяв Я. А. Коменський, який
розробив власну лінгводидактичну концепцію, за якою освічена людина мала знати декілька мов: рідну
мову, мову сусідніх народів, латинську мову, а додатково – грецьку, єврейську та арабську (філософи,
лікарі, богослови) [2].
Варто зазначити, що білінгвальною освітою як науковою проблемою активно у світі стали займатися
у другій половині ХХ століття. Актуальність її вивчення за радянських часів визначалася
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багатонаціональністю колишнього Радянського Союзу (кожна з 15 республік мала свою мову) та
бажанням керівництва впровадити російську мову в усі національні школи на величезній території
колишнього Союзу. Варто зазначити, що викладання у навчальних закладах різного типу в цей період
велося переважно російською мовою. Російська мова була мовою діловодства, міжнаціонального
спілкування. Тому саме в цей період і виникає новий напрям досліджень, присвячений проблемам
білінгвізму, – способам конструювання навчального процесу таким чином, щоб використовувати рідну
мову та іноземну (російську). Однак, заради справедливості варто зауважити, що російські вчені
займалися проблемою двомовності лише з точки зору формування російського білінгвізму
(В. В. Аврорін, І. М. Ісаєв, М. М. Михайлов, А. Г. Ширін), а не білінгвізму в широкому розумінні [3].
У цей же період у зарубіжній педагогіці також виділяються течії білінгвального спрямування,
зокрема американська (Дж. Фішман, Г. Клос, В. Маккей) 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 цих наукових шкіл в Америці та Канаді у 60-ті роки ХХ століття було
запроваджено двомовне виховання для дітей з етнічних меншин у державних школах [4; 5; 6].
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 [3].
В Україні 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). Однак,
варто зауважити, що незважаючи на наявність певних результатів у розробці проблеми білінгвізму
різними науковими школами вітчизняної та зарубіжної педагогіки, цілісної концепції білінгвальної
освіти на цей час не сформовано, а визначено лише певні аспекти цієї проблеми. Не визначено також тип
білінгвізму, притаманний освітній сфері.
Загалом, у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі теоретично описані різні типи білінгвізму, що
визначені різними критеріями. Одним із найбільш розповсюджених критеріїв для визначення типу білінгвізму
прийнято вважати число операційних дій, які виконує білінгв. Однак, якщо білінгвізм за цією системою – це
вміння і навички, що дозволяють людині використовувати для спілкування дві мовні системи, то за таким
визначенням не зрозумілою є функція людини – бути лише слухачем, чи активно спілкуватися.
Видатним російським науковцем Г. М. Верещагіним виділяється рецептивний та репродуктивний
білінгвізм. Суттю рецептивного білінгвізму він вважає досягнення знань мови в порівняно короткий термін
на основі набутих знань. Основним методичним прийомом, на думку вченого, що приводить до таких
знань, вважається пояснення. За такого білінгвізму важливо вміти користуватися словником, знати, як
вибрати правильне значення слів, як розпізнавати граматичні структури, тощо. Ця методика широко
використовувалася в системі класичної освіти царської Росії, при вивченні декількох мов, при цьому
основна діяльність учнів була пов'язана з письмовою роботою над текстом. Що стосується усного
мовлення, то у цьому випадку варто говорити про репродуктивний білінгвізм, тобто такий тип двомовності,
коли білінгв не тільки сприймає текст, а й відтворює прочитане і почуте. Основним прийомом роботи
викладача для досягнення репродуктивного білінгвізму вважається не тільки пояснення, але й виконання
вправ, творчих завдань, що дозволять учню будувати цілісні висловлювання [7].
Відомі і інші типи білінгвізму, які науковці – дослідники цієї проблеми класифікували за іншими
ознаками. Це, передусім, такі типи білінгвізму як супутній, прогресуючий, асиметричний,
збалансований, складний, послідовний, діагональний, ранній, функціональний, штучний, природний,
горизонтальний, що зароджується, індивідуальний, дитячий, пізній, пасивний, продуктивний,
регресуючий, істинний, тощо. Серед зазначених найбільш загальними і поширеними типами двомовності
вважаються природний і штучний білінгвізм [8].
Варто зауважити, що з точки зору типологізації білінгвізму великий період часу найближчою до
освітньої сфери вважали класифікацію, запропоновану радянським дослідником двомовності
Н. В. Імедадзе, за яким білінгвізм – це використання індивідом двох систем засобів і способів
спілкування з метою комунікації при направленості свідомості на предмет мовної діяльності, а не на
засоби і способи її формування і формулювання. Н. В. Імедадзе розрізняє чотири типи білінгвізму:
перший тип – це суміщений білінгвізм з домінантною системою рідної мови і системою іноземної мови,
що підлягає впливу інтерференції; другий тип – суміщений білінгвізм з двома взаємноінтерферуючими
системами; третій тип – координований білінгвізм – з домінантною системою рідної мови і системою
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іноземної мови, що не підлягає інтерференції, але знаходиться на низькому рівні володіння; четвертий
тип – це якісний координований білінгвізм.
Учений запропонував класифікацію рівнів, на яких знаходиться людина, яка вивчає іноземну мову:
– уміння формування і формулювання думки за допомогою рідної мови з подальшим перекладом
висловлювання на нерідну мову – нижній рівень;
– здатність формування думки засобами рідної мови з подальшим її формулюванням засобами
нерідної мови – проміжний рівень;
– уміння формування і формулювання думки відразу за допомогою нерідної мови – рівень
білінгвального існування [9]. Однак, для сучасного етапу визначення білінгвізму, запропоноване
Н. В. Імедадзе є дещо застарілим, зважаючи на прогресивні соціокультурні перетворення, що
відбуваються в усіх сферах життєдіяльності, в тому числі і в освітній сфері. Варто також додати, що
Н. В. Імедадзе розглядав білінгвізм з точки зору багатомовності колишнього Радянського Союзу, у
сучасному ж вимірі розвитку української держави і орієнтації її економічної і соціальної політики на
Європейську співдружність білінгвізм доречно розглядати як елемент професіоналізму, який надасть
можливість інтеграції спеціалістів до європейського простору, а не полегшить взаємодію різних
національностей в межах однієї держави, як це було у колишньому Радянському Союзі.
Саме тому на початку ХХІ століття виникла нагальна потреба знову повернутися до проблеми
білінгвізму та навіть мультилінгвізму (multilingualism – анг. мультилінгвізм, полілінгвізм), хоча, варто
зауважити, що перші публікації з проблематики цього наукового явища з’явилися ще в 60-ті роки ХХ
століття (V. Vildomec "Multilingualism"), однак особливої гостроти проблема його впровадження у
начальний процес набула саме в 90-ті роки, після проголошення незалежності України. У цей період наша
держава почала орієнтуватися на європейський шлях розвитку, в тому числі і в системі освіти, а в
європейських країнах, як відомо, на цей час уже утвердилась парадигма мультикультурної освіти і
виховання. Знання декількох мов стало державною політикою в галузі освіти переважної більшості
Європейських країн (Франція, Голландія, Швейцарія, Люксембург, Бельгія, Швеція, Фінляндія та ін.) [10].
У зв’язку з цим у 1997 році Радою Європи був прийнятий документ "Сучасні мови: вивчення, навчання,
оцінка. Загальноєвропейська компетенція", направлений на усунення мовних бар'єрів між країнами. Цим
документом визначались цілі, завдання та зміст вивчення іноземних мов, характеризувалися підсумкові
рівні володіння іноземною мовою. За цим документом було визначено вимогу, що кожен учень
європейської школи повинен володіти трьома мовами: рідною, однією з трьох робочих мов Євросоюзу
(англійська, німецька чи французька мова) та державною мовою однієї з країн Євросоюзу [11].
Однак, цей документ не вирішив повністю проблему полікультурного навчання, оскільки як в
європейських країнах, так і в нашій державі в нинішній час існує проблема підвищення ефективності
навчання іноземній мові та іноземною мовою з педагогічної, психологічної та методичної точок зору. У
цьому сенсі доречно опиратися на позитивний педагогічний досвід західноєвропейських країн, де
використовуються технології взаємопов’язаного вивчення мов. Лінгвісти називають їх технологіями
координативного та субординативного білінгвізму: суть їх полягає у формуванні повноцінної
білінгвальної особистості, здатної проявляти себе у різних сферах спілкування, як в побутовій, так і в
навчальній (на заняттях з фахових дисциплін).
На сьогоднішній день в більшості ВНЗ України навчання іноземній мові проводиться в межах
окремої загальноосвітньої дисципліни, не пов’язаної з фаховою підготовкою, що, безумовно, не дає
можливості майбутнім фахівцям в подальшому сприймати матеріал зі спеціальності іноземною мовою.
Тому, на наш погляд, постає актуальна проблема взаємопов’язаного навчання лінгвістичним та фаховим
дисциплінам іноземною мовою, переважно на магістерському рівні підготовки, що передбачає
інтеграцію мовних та фахових дисциплін. Така інтеграція можлива лише за умови створення (розробки)
спеціальних освітніх програм, які включатимуть в себе не тільки різні аспекти комунікативних
компетенцій, але й правила (стратегії) організації білінгвального навчання у ВНЗ. У них повинні
враховуватися потреби і студентів, і суспільства з точки зору вирішення цієї проблеми. Варто зазначити,
що спеціальні освітні програми такого типу уже існують у Європі. Вони широко застосовуються в
навчальному процесі Європейських держав з моменту затвердження їх Радою Європи. Такі програми
базуються на одній або декількох суміжних фахових дисциплінах, однак їх створення має багато
особливостей і труднощів, пов’язаних із залученням до цього процесу фахівців різного профілю
(педагогів, психологів, соціологів, лінгвістів, філологів, методистів) та інтеграцією і узагальненням їх
знань у різних сферах професійної підготовки майбутніх фахівців [12].
А в Україні на сучасному етапі робляться лише перші кроки щодо викладання фахових дисциплін
іноземною мовою у ВНЗ, створюється базис, робляться перші спроби створення спеціальних освітніх
програм на білінгвальній основі. Тому актуальною є проблема понятійного апарату основних категорій,
що стосуються білінвального навчання в системі вищої освіти, адже вони до цього часу не знайшли
єдиного адекватного тлумачення, яке відображало б реальний процес білінгвального навчання у ВНЗ,
зважаючи на різні підходи до вивчення цієї науково-педагогічної проблеми.
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Для прикладу, російський науковець Н. А. Забєліна вказує на існування двох термінів ("двомовність" та
"білінгвізм"), які раніше існували як синоніми, а на сучасному етапі, зважаючи на низку чинників, таких як
калькування при перекладі слова "білінгвальний" (від лат Ві – два та Linqua – мова) та модних сучасних
тенденцій використовувати іншомовну лексику, терміну "білінгвальний" стали надавати перевагу. Зрозуміло,
що прикметник "білінгвальний" походить від іменника "білінгвізм". Набагато складніша проблема постає із
трактуванням змісту терміна "білінгвізм". Різні енциклопедичні словники трактують білінгвізм як володіння
двома мовами, коли обидві мови доволі часто використовуються в комунікації [13]. Л. Л. Нєлюбін називає
білінгвізмом рівноцінне володіння обома мовами [14]. Р. К. Міньяр-Белоручєв розглядає під білінгвізмом
знання двох мов [15], О. Д. Швейцер уточнює попереднє тлумачення тим, що за першу мову пропонує
приймати рідну, а за другу – нерідну але широковживану тією чи іншою етнічною общиною [16], а
В. Ю. Розенцвейг стверджує: "Під двомовністю зазвичай розуміється володіння двома мовами і регулярне
переключення з однієї на іншу, залежно від ситуації спілкування" [17]. За коротким етнологічним словником
білінгвізм – це функціонування двох мов для обслуговування потреб етнічного колективу та його окремих
членів; відрізняється від простого знання ще однієї мови нарівні з рідною і припускає можливість
користування різними мовами в різних життєвих ситуаціях [18].
Усі вищеперераховані визначення поняття "білінгвізму" по-своєму правильні, але при цьому
суперечать одне одному. Різні науковці по-різному сприймають психологічні, етнічні, соціокультурні
особливості носіїв мови, мають різні побутові та професіональні уявлення про це явище. Зважаючи на
багатовекторність явища білінгвізму і на той факт, що цей феномен ми розглядаємо з освітньої точки
зору, з акцентуванням на професійний аспект володіння іноземною мовою, необхідною для підвищення
професійної компетентності, то під терміном "навчальний білінгвізм" пропонуємо розуміти таку
організацію навчання, при якій є можливість використання більше однієї мови як мови викладання
спеціальних предметів при підготовці студентів у ВНЗ. При цьому використання іноземної мови
розширюється від її періодичного використання в регулярному предметному навчанні до її
довгострокового і безперервного використання у предметному навчанні однієї з багатьох дисциплін у
межах всієї системи освіти, особливо на рівні підготовки магістрів.
Як уже зазначалося, білінгвізм як об’єкт дослідження торкається багатьох аспектів: лінгвістичного,
психологічного, соціологічного, педагогічного та інших залежно від профілю дослідження. Стосовно
підготовки фахівців у ВНЗ, найважливішими аспектами білінгвізму вважаються соціальний та
педагогічний, які за своїми ознаками найтісніше пов’язані з навчанням та освітою загалом.
Соціальний аспект білінгвізму пов’язаний, передусім, із дослідженням спільних функцій кожної
мови, якою користується населення. До цих функцій входять: мова як засіб міжнаціонального,
міжнародного спілкування, мова як засіб навчання, як засіб наукової, художньої, учбової літератури, як
засіб побутового спілкування. Тому саме соціальним аспектом визначаються суспільні функції і сфери
застосування кожної з мов.
Педагогічний аспект білінгвізму розглядає питання методичного характеру, що пов’язані з
формуванням і розвитком двомовності. При цьому варто зазначити, що кожна наука виділяє свою
цільову домінанту двомовності (психологія – вплив двомовності на розвиток окремих психічних
процесів індивіда, лінгвістика – мовну компетенцію, що відображає рівень володіння іноземною мовою).
Педагогіка ж вивчає білінгвізм в контексті організації навчального процесу, її цікавить полікультурна
освіта, можливість отримання спеціальних знань засобами іноземної мови, вплив білінгвізму на
загальний рівень освіченості [19]. Таким чином, основне завдання педагогічного аспекту білінгвізму
пов'язане з системою освіти і навчання. Це так званий навчальний білінгвізм, коли в процесі навчання
іноземна мова використовується поряд з рідною. При навчальному білінгвізмі відбувається переміщення
ролі і місця іноземної мови у навчальному процесі: з навчальної дисципліни – об'єкта вивчення вона
перетворюється в один із засобів набуття нових знань та отримання освіти. Тому в межах поняття
"навчальний білінгвізм" з'являються терміни "білінгвальне навчання" і "білінгвальна освіта". У сучасній
педагогічній літературі існує вже багато визначень і цих понять.
Так, Г. М. Вишневська під білінгвальною освітою розуміє "цілеспрямований процес долучення до
світової культури засобами рідної та іноземної мов, коли іноземна мова виступає як спосіб пізнання світу
спеціальних знань, засвоєння культурно-історичного та соціального досвіду різних країн і народів" [8: 22].
В. В. Сафонова підкреслює необхідність включення міжнародного аспекту в отримання освіти і
відзначає, що наявність навчальної двомовності або багатомовності в навчальному закладі не може
розглядатися як характеристика саме білінгвальної освіти, якщо жодна з іноземних мов не виступає
самостійно як інструмент вивчення інших предметів та / або предметних областей. На наш погляд підхід
В. В. Сафонової щодо визначення "білінгвальної освіти" в системі підготовки фахівців у ВНЗ найбільш
прийнятний, оскільки пропонуємо в сучасній вищій школі на основі білінгвізму іноземною мовою
викладати лише фахові дисципліни для студентів переважно рівня магістрів. В. В. Сафонова під
сучасними білінгвальними освітніми засобами розглядає такі "білінгвальні освітні програми, в яких як
рідна, так і іноземна мова використовуються як інструмент освіти та самоосвіти при вивченні різних
предметів шкільного / вузівського циклу і в яких створені умови для введення міжнародного аспекту до
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змісту шкільної / вузівської освіти, що дозволить підготувати учнів / студентів до міжкультурної
співпраці у різних сферах діяльності людей у багатомовному світі" [20: 15].
Тому, спираючись на надбання вчених, педагогів, які працюють над розробкою теорії та практики
білінгвальної освіти на сучасному етапі (В. В. Сафонової, І. І. Дмитрієвої), під білінгвальним навчанням
у сфері вищої фахової освіти пропонуємо розуміти "взаємопов’язану діяльність викладача і студентів у
процесі вивчення окремих предметів за фахом засобами іноземної мови, в результаті якої досягається
високий рівень компетенцій, що забезпечує як високий рівень володіння іноземною мовою, так і глибоке
освоєння предметного змісту" [21: 12]. У процесі такого білінгвального навчання, вирішується двоєдина
задача: відбувається білінгвальна освіта студента, і здійснюється формування особистості, відкритої і
готової до взаємодії з оточуючим світом, діалогу культур, інтеграції в єдиний культурно-освітній
простір. Тому у випадку підготовки студентів у ВНЗ, особливо на рівні магістрів, під метою
білінгвального навчання може розглядатися не тільки розвиток комунікативних компетенцій, а й
розвиток предметних компетенцій, в яких відображається специфіка фахових навчальних дисциплін, що
вивчаються білінвальним методом.
Варто зазначити, що білінгвальне навчання в освітній сфері явище не нове. Ще у 80-ті роки минулого
століття використовувалися комунікативні методики двомовного навчання. Тому цей вид навчання
поступово набув специфічних рис, які полягають у позитивній дидактичній інтерференції при вивченні
професійно направлених дисциплін на рідній та іноземній мовах; можливості порівнювати, аналізувати
та протиставляти зміст дисциплін в різних навчальних культурах, що дає можливість студентам
адаптуватися і реалізувати свій професійний та науковий потенціал в умовах світового освітнього
простору; високому рівні міжкультурної комунікації, можливості ознайомлення з досвідом різних країн у
сфері професійної діяльності, реалізації нових прийомів та технологій навчання.
Суттєві складнощі існували і з використанням дидактичних категорій при білінгвальній системі
навчання. До категоріального апарату білінгвальної дидактики не стали вводитися такі поняття, як
"вивчення предмета (фахової дисципліни) іноземною мовою" і "навчання на білінгвальній основі" [1].
Поняття "вивчення предмета (фахової дисципліни) іноземною мовою" означає використання
іноземної мови як засобу оволодіння студентами певними знаннями з дисципліни, а поняття "навчання
на білінгвальній основі" набагато ширше. Воно включає: оволодіння студентами предметними знаннями
у певній сфері на основі взаємопов'язаного використання двох мов (рідної та нерідної) як засобу
освітньої діяльності; вивчання іноземної мови у процесі оволодіння певними предметними знаннями за
рахунок взаємопов'язаного використання двох мов (рідної та нерідної) і оволодіння іноземною мовою як
засобом освітньої діяльності. На сьогоднішній день існує багато організаційних, правових, методичних і
навіть ментальнісних (пов’язаних із сприйняттям цього феномена) проблем щодо впровадження
білінгвального навчання у ВНЗ нашої країни. На жаль, ми знаходимося на нижчому щаблі – вивчаємо
окремі фахові дисципліни іноземною мовою, з часом сподіваємося перейти до вищої парадигми –
навчання на білінгвальній основі, щоб іноземна мова розглядалася як інструмент долучення до світу
спеціальних знань, а зміст освіти відрізнявся поєднанням мовного та предметного компонентів на всіх
ланках навчально-виховного процесу.
Такий тип навчання культивується останні двадцять років у більшості європейських країн, особливо у
Німеччині, Франції, які уже тривалий час орієнтують навчальний процес на двомовність, особливо у
сфері вищої освіти. Головною причиною такої орієнтації є взаємозалежність країн, яка спонукає до
вивчення і використання іноземних мов.
Варто зауважити, що появу нового типу освіти – білінгвальної – спричинили і світові глобалізаційні
процеси та науково-технічний прогрес. Тому для України як європейської країни процес
розповсюдження білінгвального навчання є неминучим, хоча цей процес супроводжується і великою
кількістю проблем, пов’язаних як з організацією такого навчання, так і з визначенням його цілей і
оцінкою результатів. При цьому також виникає ціла низка психологічних, організаційних, педагогічних
проблем, вирішення яких потребує глибокого наукового обґрунтування та використання вже існуючого
позитивного педагогічного досвіду у цій галузі.
Таким чином, світові інтеграційні процеси стимулюють перегляд не лише відношення до іноземної
мови, але й способів її викладання і викладання іноземною мовою. Ми не можемо більше розвивати тільки
побутово-комунікативні компетенції та вивчати літературно-культурні освітні цінності. Потрібно
розвивати здатність компетентно використовувати іноземну мову як інструмент вирішення особистих та
професійних завдань. Тому вважаємо розвиток теорії та практики білінгвального навчання і освіти спробою
створення нового освітнього стандарту, виникнення якого продиктовано об'єктивними умовами розвитку
іншомовної освіти, з одного боку, і інтеграційними процесами у світі, з іншого. Також варто зазначити, що
хоча коріння білінгвального навчання і освіти сягають далекого минулого, однак до 90-х років минулого
століття воно не було предметом уваги науковців у нашій країні, і лише за останні двадцять років
незалежності нашої держави цей тип навчання став одним із важливих і перспективних напрямків освітньої
політики України.
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Матеріал надійшов до редакції 10.10. 2011 р.
Ситняковская С. М. Историко-педагогическая ретроспектива проблемы становления
билингвального образования в высших учебных заведениях Украины.
В статье проанализирован процесс становления и развития билингвального образования.
Проанализировано содержание базовых категорий билингвального образования, разработанных
учеными современности, и предложены основные категориальные понятия, касающиеся билингвального
обучения в системе профессиональной подготовки магистров в вузах Украины. Выявлено, что развитие
теории и практики билингвального обучения и образования является попыткой создания нового
образовательного стандарта, происхождение которого продиктовано объективными условиями
развития иностранного образования, с одной стороны, и интеграционными процессами в мире, с другой.
Sytniakivs'ka S. M. Historical-Pedagogical Retrospective of the Bilingual Education Problem
in the Ukrainian Higher Educational Institutions.
The article describes the process of formation and development of bilingual education. The content of the basic
categories of bilingual education, developed by the scientists of our time, is analyzed and the principal
categorical concepts dealing with the bilingual education in the system of the master degree students'
professional training in the Ukrainian educational establishments are proposed. It is discovered that the theory
and practice development of bilingual teaching and education is the creation effort of the new educational
standard, the origin of which is dictated by the objective conditions of the foreign education development, on the
one hand, and the integrational processes in the world, on the other hand.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО УРОКУ
У статті викладено теоретичні та практичні основи конструювання компетентнісного уроку.
Запропоновано методичну структуру такого уроку. Висвітлено основні аспекти динамічних одиницьполів у структурі компетентнісного уроку. Визначено, що компетентнісний підхід – це орієнтир
національної системи освіти. Для того, щоб він став реальним, необхідна його екстраполяція на
педагогічний процес через компетентнісний урок, оскільки через "поля" компетентнісного уроку
можливе ефективне формування компетентності учнів як інтегрованого результату навчання.
Відходить у минуле епоха "освіти на все життя". На зміну приходить нова епоха з принципом "освіта
протягом життя", епоха, яка потребує від людини прагматизму, творчості, самостійності і
відповідальності, здатності бачити і вирішувати проблеми автономно, а також у команді, готовності і
здатності постійно вчитися нового як у буденному житті, так і в професійній діяльності. Зазначені якості
в сучасній педагогіці називають ключовими компетентностями.
Жак Делор, голова комісії з освіти ЮНЕСКО, сформулював чотири основні цілі освіти XXI століття:
вміти жити, вміти працювати, вміти жити разом, вміти вчитися. Це дає підстави визнати психологопросвітницьку парадигму, що панувала в освіті нашої держави протягом багатьох століть такою, що
вичерпала свої можливості. Сучасна школа повинна забезпечити досягнення таких результатів
навчально-виховного процесу, що можливо здійснити на основі впровадження компетентнісноорієнтованого підходу в навчанні і вихованні.
Компетентнісне навчання – це навчання, яке орієнтоване на розвиток особистості, її культури
мислення, аналітичної рефлексії, самостійності і відповідальності за прийняті рішення. Основна мета
такого навчання – формування високого рівня соціальної зрілості учнів, компетентнісного ставлення
особистості до життя. Критеріями такого ставлення є осмислене вирішення життєвих ситуацій,
міжособистісних конфліктів, здатність до оцінки меж своєї активності, висока культура споживання,
відповідальне ставлення до здоров’я тощо. Школа повинна організовувати навчальний процес так, щоб
сприяти розвитку предметних, загальнопредметних та ключових компетентностей учнів.
Компетентнісний підхід як сучасна нормативна вимога визначений стрижневим у Державному стандарті
початкової загальної освіти та в проекті Державного стандарту базової і повної середньої освіти другого
покоління, котрий визнає в якості інтегрованого освітнього результату "сукупність компетентностей" учня, а
система знань, умінь і навичок розглядається як "інструментальна основа компетенцій учнів" [1].
Компетентністю визнається набута у процесі навчання інтегрована здатність особистості, що складається зі
знань, досвіду, цінностей і ставлень, котрі можуть цілісно реалізуватися на практиці [1].
У період модернізації загальної середньої освіти урок залишається ключовою формою організації
навчального процесу. На відміну від традиційного уроку, який відповідав вимогам освіти кінця XX –
початку XXI століття, сучасний урок – це, передусім, компетентнісний урок.
Урок як педагогічний феномен досліджували відомі педагоги і психологи: С. Бондаренко,
Г. Кирилова, Б. Коротяєв, В. Котов, Х. Лийметс, М. Махмутов, В. Онищук, П. Підкасистий, І. Підласий,
Л. Соболєв, А. Сохор, Н. Яковлєв та інші. Сутність компетентнісного підходу та проблеми формування
ключових компетентностей на шкільних уроках досліджують Р. Барнетт, Л. Іванова, О. Пометун,
Дж. Равен, А. Хуторськой та ін.
Метою нашої статті є визначення структури компетентнісного уроку та підходів до конструювання
такого уроку.
За визначенням М. Махмутова, урок – це динамічна і варіативна форма організації процесу
цілеспрямованої взаємодії (діяльності і спілкування) певного складу вчителів і учнів, яка містить у собі
зміст, форми, методи і засоби навчання, і, яка систематично використовується (в однакові відрізки часу)
для вирішення завдань освіти, розвитку і виховання в процесі навчання [2].
Учені і практики погоджуються, що урок – це цілісний, логічно завершений, обмежений у часі,
регламентований обсягом навчального матеріалу основний елемент педагогічного процесу, який
забезпечує активну й планомірну навчально-пізнавальну діяльність групи учнів певного віку і рівня
підготовки, спрямовану на розв’язання визначених завдань.
Сучасний компетентнісний урок яскраво характеризується тим, що вирішує проблему мотивації
навчальної діяльності школярів. На такому уроці створюється модель "навчання із захопленням". Це,
насамперед, урок, на якому вчитель уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня, її
активного розумового зростання, глибокого і осмисленого засвоєння знань, для формування
компетентної особистості.
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Методична структура уроку, що розробляється вчителем на основі дидактичної структури,
характеризується більшою варіативністю і тут не можна рекомендувати єдину схему для всіх уроків з усіх
предметів. Методична структура уроку, на відміну від дидактичної, – величина змінна. Число елементів у ній,
їх номенклатура і послідовність визначається вчителем, виходячи із загальної дидактичної структури, мети і
завдань уроку. Методична підструктура уроку відображає основні етапи навчання і характер організації
уроку. Виходячи із зазначеного, урок як форма організації навчального процесу може містити в собі певні
динамічні одиниці – поля, які вчитель заповнює відповідно до типу та структури, обраного уроку (рис. 1).

2.Мотиваційне
поле

1. Поле
цілепокладання

3.Змістове
поле
5.Емоційне
поле

4.Технологічне
поле

6.Рефлексивне
поле

Рис. 1. "Поля" компетентнісного уроку.
У межах першого – поля цілепокладання – відбувається процес виявлення цілей і завдань суб’єктів
діяльності на уроці (вчителя й учня). Цілепокладання повинно бути суб’єктним і відповідати
планованому результату та предметним, загальнопредметним та ключовим компетентностям. Цілі мають
бути: діагностованими (є засоби і можливості перевірити, чи досягнута мета); реальними; зрозумілими;
точними; свідомими; описувати бажаний результат; спонукальними (спонукати до дії) [3].
На компетентнісному уроці необхідно враховувати інтереси і потреби учнів, розвивати мотиваційну,
емоційну, вольову сфери. Вчителю потрібно структурувати свою діяльність відповідно до мотиваційної
діяльності учнів. Тому прогнозування мотиваційного поля є необхідною передумовою успішності
навчальної діяльності на уроці. Навчальна мотивація визначається специфічними для навчальної
діяльності факторами:
– власне освітньою системою;
– освітнім закладом;
– організацією навчального процесу;
– суб’єктивними особливостями тих, хто навчається (вік, стать, інтелектуальний розвиток, здібності,
рівень домагань, самооцінка, взаємодія з іншими тощо);
– суб’єктивними особливостями педагога, насамперед, його ставленням до учня, до власної справи;
– специфікою навчального предмету.
Навчальна мотивація, як і будь-яка інша, є системним, ієрархічно структурованим утворенням і
характеризується спрямованістю, стійкістю та динамічністю. Мотивація включає всі види спонукань:
мотиви, потреби, інтереси, цілі, прагнення, мотиваційні установки або диспозиції, ідеали та ін. [4].
Мотивація як психологічний феномен є надзвичайно складною. Тому у процесі роботи в
мотиваційному полі варто ураховувати психологічні детермінанти стійкості навчальної мотивації
визначені О. Савонько і З. Хізроєвою:
– залежність від вихідного типу мотиваційної структури (переважає процесуальна мотивація);
– найбільш стійкою є структура, в якій процесуальна і результативна мотиваційні орієнтації
посідають відповідно перше і друге місця;
– особистісна значущість предметного змісту діяльності;
– використання різних прийомів мотивації навчальної діяльності.
Змістове поле компетентнісного уроку обумовлює відповідність матеріалу уроку вимогам державної
програми, віковим особливостям учнів, науковим вимогам, особливостям сприйняття інформації дітьми.
Зміст навчального заняття умовно можна поділити на складові, відповідно до завдань формування
певних компетентностей:
– теорія – поняття, процеси, формули, особистості, факти і т. п.;
– практика – уміння і навички, що відпрацьовуються під час вивчення певної теми, практичне й
оперативне застосування знань у конкретних ситуаціях;
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– виховання – моральні цінності, категорії, оцінки, формування яких можливе на основі матеріалу
певної теми.
Технологічне поле включає вибір форм і методів навчання та їх відповідність меті, змісту,
результатам та рефлексії. У цьому полі знання учнів перетворюються в спосіб діяльності.
Під час вибору методів навчання для компетентнісно-орієнтованого уроку особливу увагу ми надаємо тим
методам, які сприяють включенню учнів в активну діяльність і розвитку ініціативи та відповідальності.
Компетентнісний підхід вимагає переосмислення позицій вчителя, який стає більшою мірою
"координатором" і "наставником", ніж безпосереднім джерелом знань. Зміна професійної позиції
педагога призводить до того, що учень виступає як партнер у процесі навчання.
Конструюючи компетентнісний урок, учитель повинен планувати, насамперед, діяльність учнів; ця
діяльність має бути різноманітною, відповідати рівню можливостей школярів та спрямовуватися на
формування предметних, загальнопредметних і ключових компетентностей учнів. 80 % часу на такому уроці
повинен працювати і говорити не вчитель, а школярі. Учитель – організатор, диригент уроку – коучер.
Коучер – це людина, яка здатна допомогти досягти визначених цілей. Наприклад, досягти
фінансового успіху. Коучинг – це особливий стиль взаємодії з людьми, який допомагає реалізувати весь
потенціал людини і знаходити рішення будь-якого завдання.
Сучасний урок відрізняється використанням діяльнісних методів і прийомів навчання таких, як
навчальна дискусія, діалог, відеообговорення, ділові та рольові ігри, відкриті запитання, мозковий штурм
і т. д. Ефективним є розв’язання компетентнісно-орієнтованих завдань (КОЗ) або ситуативних завдань.
КОЗ дозволяють зорієнтуватися, як отримані знання і вміння можна застосувати в практичній діяльності,
у новій ситуації.
Розвитку компетентностей на уроці сприяє застосування сучасних навчальних технологій. Їх досить
багато: технологія критичного мислення, проектна діяльність, дослідницька робота, дискусійна технологія,
колективне та індивідуальне вирішення проблем тощо. Важливо, щоб учитель не спотворював технологію,
беручи з неї тільки окремі прийоми. Такий підхід є педагогічно неправильним [5].
Емоційне поле, на думку більшості дослідників, відповідає за стан особистості, її задоволення та
незадоволення собою, своїми діями і ставленнями. Вони виокремлюють такі функції емоційної складової
навчального процесу:
– емоціогенна (поліпшення настрою, пробудження інтересу до навчальної діяльності, до пізнання
навчального предмета);
– діагностична (розкриття власних резервів внутрішньої активності, можливість самовираження і
самопізнання);
– релаксаційна (зняття або зменшення тривожності, фізичного та інтелектуального напруження,
відновлення внутрішніх сил і резервів);
– терапевтична (корекція взаємовідносин, подолання труднощів у поведінці, навчанні, що виникли
або виникають у школярів у спілкуванні з однокласниками, вчителями та ін.).
Як елемент педагогічного супроводу навчального процесу, емоційний компонент передбачає
реалізацію цілеспрямованого емоційного впливу на школярів з метою розвитку певних особистісних
якостей та формування позитивного ставлення до навчальної діяльності.
Дослідники називають такі фактори, що характеризують пізнавально-емоційний стан дітей у процесі
навчальної діяльності:
– організаційно-психологічний (технологічний), що включає функціонально-цільові компоненти
структури уроку та їх прояв в реальному здійсненні учителем;
– особливості психолого-педагогічної поведінки вчителя у процесі уроку;
– пізнавальну поведінку учнів на уроці, їх емоційне самопочуття, рівень комфорту і ставлення до
навчальної роботи;
– загальну психологічну атмосферу навчальної взаємодії вчителя і дітей.
У соціальній психології виокремлюються певні чинники, що спонукають учнів до активності:
пізнавальний інтерес; творчий характер навчально-пізнавальної діяльності; змагальність; ігровий
характер діяльності; спільність навчальної роботи; емоційність занять [6].
Підсумок або рефлексія – це усвідомлення учнями отриманих результатів на уроці. У межах
рефлексивного поля вчитель має можливість під час уроку відстежити рівень розуміння учнями
навчального матеріалу, особливості їх психологічного стану (ступінь втоми, увагу, емоційний стан),
ставлення до досліджуваного матеріалу і уроку загалом. Рефлексія допомагає створити умови для
самовираження учнів, ініціює різноманітні види діяльності.
Рефлексія, з точки зору методики навчання, дає можливість більш чітко та виразно закріпити у
свідомості учня досягнутий результат. При цьому варто мати на увазі, що рефлексія спрямована не на
кількісний аналіз здобутих знань та умінь, а головним чином на якість засвоєних понять учнем. Тобто
ключовим моментом буде обговорення не про кількість сторінок тексту, який запам’ятав учень, а що
саме він усвідомив на даному уроці, і як він це розуміє.
Найбільш природно та зручно проводити рефлексію у вигляді колективного обговорення через
спеціально підготовлені учителем запитання. Учень, який досяг навіть найменшого результату, завжди
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буде готовий його обговорити. Інакше кажучи, рефлексія працює завжди, за будь-якого результату і дає
змогу досить раціонально задіяти свідомість учня. Цінність рефлексії з точки зору проектного навчання
полягає в тому, що вона допомагає учням у ході обговорень, аналізувати та відповідно планувати свою
подальшу діяльність. Рефлексуючи на уроці, учень поступово навчається прогнозувати та планувати не
лише в проектній діяльності, але й переносить та реалізує ці уміння в повсякденне життя [5].
Таким чином, компетентнісний підхід – це орієнтир національної системи освіти. Для того, щоб він
вповні став реальним, необхідна його екстраполяція на педагогічний процес через компетентнісний урок,
оскільки через "поля" компетентнісного уроку можливе ефективне формування компетентності учнів як
інтегрованого результату навчання.
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Смагина Т. Н. Теоретические и практические основы конструирования компетентностного урока.
В статье изложены теоретические и практические основы конструирования компетентностного
урока. Предложена методическая структура такого урока. Освещены основные аспекты динамических
единиц-полей в структуре компетентностного урока. Определено, что компетентностный поход – это
ориентир национальной системы образования. Для того, чтобы он стал реальным, необходима его
экстраполяция на педагогический процесс через компетентностный урок, поскольку через "поля"
компетентностного урока возможно эффективное формирование компетентности учеников как
интегрированного результата обучения.
Smagina T. N. Theoretical and Practical Bases of Designing the Competence-Based Lesson.
The paper presents the theoretical and practical bases of designing the competence-based lesson. The
methodical structure of the lesson is proposed. The main aspects of dynamic units-fields in the structure of the
competence-based lesson are highlighted. It is determined that the competence-based approach is the reference
point of the national educational system. In order to make it real, its extrapolation is necessary on the
pedagogical process through the competence-based lesson, as through the "fields" of the competence-based
lesson the effective formation of the pupils' competence as an integral teaching result is possible.
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ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ДО ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
Досліджено соціально-педагогічні фактори, які визначають особливості формування у дітей та молоді
особистісної фізичної культури. Доведено, що для ефективного вирішення завдань по вихованню
особистісної фізичної культури у дітей та молоді шкільна програма з предмету "Фізична культура"
повинна складатися із трьох взаємозалежних модулів: загальноосвітнього, спортивно-освітнього та
оздоровчо-виховного, які представляють собою відтворення об'єктивно існуючих зв'язків між урочною
формою організації діяльності учнів та їх діяльністю в процесі проведення фізкультурно-оздоровчих та
спортивно-масових заходів.
Актуальність теми дослідження. Останніми роками в Україні спостерігається поступова зміна
економічних, політичних та соціокультурних умов, що супроводжується зміною орієнтирів у сфері
освіти в напрямку гуманізації освітнього процесу, пріоритетності в ньому загальнолюдських цінностей,
створення умов для здорового та гармонійного розвитку дітей та молоді. В цьому процесі важливе місце
відводиться формуванню у них фізичної культури особистості як невід’ємної складової їх гармонійного
розвитку особистості [1]. Означена проблема останніми роками активно вивчається [2-4]. Широкий
спектр наукових досліджень, в яких висвітлюються різні аспекти педагогічного процесу, спрямованого
на формування фізичної культури особистості, обумовлений: по-перше, особливостями соціальної
ситуації, яка склалася останніми роками у сфері виховання; по-друге, зміною загальної парадигми освіти,
тобто переходом від традиційного до особистісно орієнтованого типу освіти; по-третє, протиріччям між
суспільною потребою у здоровій фізично підготовленій особистості і неможливістю її задоволення
традиційними засобами шкільного виховання.
Мета дослідження – визначення соціально-педагогічних факторів формування у дітей та молоді
особистісної фізичної культури.
Завдання дослідження – аналіз матеріалів спеціальної літератури, в якій вивчається проблема
формування фізичної культури особистості.
Результати дослідження. Проблема вивчення особливостей формування фізичної культури
особистості в учнів загальноосвітніх навчальних закладів нерозривно пов’язана з дослідженням
основних функцій фізичної культури як цілісної педагогічної системи. Аналізуючи цю проблему
Л. Лубишева [5] свого часу зазначала, що в останні роки все частіше фізичну культуру розглядають не
тільки як самостійний соціальний феномен, а й як стійкі якості особистості. Ось чому якісно нова стадія
в осмисленні сутності фізичної культури пов’язується з її впливом на духовну сферу людини через
засвоєння нею цінностей фізичної культури. Таку ж позицію займає і Ю. Ніколаєв [1]. Вивчаючи
особливості функціонування фізичної культури, він констатує, що головною метою системи фізичної
культури являється людина, особистість в її цілісності. Л. Матвєєв [6], аналізуючи означену проблему
зазначав, що існуюча криза сучасної системи фізичного виховання обумовила практичне відчуження
фізичної культури від самої людини, що сформувало в суспільстві пасивне ставлення до фізичної
культури як до культурного явища. На недооцінку в суспільстві виховної ролі фізичної культури звертає
увагу і Т. Скоблікова [7], зауважуючи, що діяльність фахівців з фізичного виховання у сфері розвитку
особистості на даний час непродуктивна.
Отже, більшість науковців приходять до висновку, що однією із базових педагогічних функцій
фізичної культури є виховання людської особистості з ознаками, характерними для даного виду
культури. Б. Шиян [8] вважає, що фізичну культуру особистості можна визначати як сукупність
властивостей людини, які набуваються у процесі фізичного виховання і виражаються в її активній
діяльності, спрямованій на всебічне удосконалення своєї фізичної природи та ведення здорового способу
життя. В. Видрін [9] констатує, що фізична культура особистості характеризує якісне, системне і
динамічне новоутворення, яке визначає її освіченість, фізичну підготовленість і досконалість, що
проявляється в процесі фізкультурно-спортивної діяльності та в здоровому стилі життя. М. Віленський,
Г. Соловйов [10] розглядають фізичну культуру особистості як соціально-детерміновану галузь загальної
культури людини, яка являє собою якісний, системний, динамічний стан, що характеризує рівень
фізичної досконалості, мотиваційно-ціннісних орієнтацій і соціально-духовних цінностей, набутих в
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результаті виховання і інтегрованих в фізкультурно-спортивній діяльності культури способу життя,
духовності і психофізичного здоров’я. В. Столяров, Л. Биховська, Л. Лубишева [11] пропонують
розглядати фізичну культуру особистості як її самореалізацію в розвитку духовних і фізичних здібностей
за рахунок використання різноманітних видів фізкультурної діяльності. Ними вводяться наступні основні
показники і компоненти фізичної культури особистості: а) ставлення особистості до свого тіла як до
цінності; б) характер такого ставлення; в) різноманітність використання для цієї мети засобів; г) які
цінності особистість пов’язує з тілом, її ідеали та норми, пов’язані з турботою про фізичний стан; д)
ступінь орієнтації на цю турботу. Х. Хуббієв [12] констатує, що на даний час фізична культура
особистості є комплексною науковою проблемою, яка повинна бути предметом вивчення усіх складових
цілісної науки про фізичну культуру, а уявлення про фізичну культуру особистості, сформовані на
принципах діалектики, слугують фундаментом побудови педагогічних технологій у фізичному вихованні
та спорті.
Сформульовані вище положення створюють об’єктивні передумови для розробки комплексного
підходу до процесу виховання особистісної фізичної культури у дітей та молоді. Стратегія такого
підходу полягає у відтворенні та закріпленні у програмі з предмету "Фізична культура" об’єктивно
існуючих зв’язків між урочною формою організації діяльності учнів та їх діяльністю в процесі
проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів в режимі навчального дня і в процесі
проведення позакласних занять. Зазначений зв’язок є саме тим ланцюжком, який поєднує "свідомість та
діяльність" в особистості учня. Він, фактично, відображає ступінь практичного використання учнями
знань, умінь та навичок, сформованих у процесі освоєння предмету "Фізична культура", а отже,
характеризує ступінь розвитку у них особистісної фізичної культури. Отже, для ефективного вирішення
завдань фізичного виховання дітей та молоді та відповідно до вище визначеної стратегії [13, 14] шкільна
програма з предмету "Фізична культура" повинна складатися із трьох взаємозалежних модулів: загальноосвітнього, спортивно-освітнього та оздоровчо-виховного. Загально-освітній модуль, маючи теоретиковиховне спрямування, повинен забезпечити засвоєння школярами певного обсягу знань (передбачених
освітньою галуззю "Здоров’я і фізична культура" Державного стандарту базової і повної загальної
середньої освіти) про фізичне виховання в сфері освіти, фізичну рекреацію, спорт, фізичну реабілітацію,
адаптивну фізичну культуру (в чинній програмі цього не передбачено), а також сформувати у школярів
позитивне ставлення до зазначених вище основних форм фізичної культури. У межах спортивноосвітнього модулю, який на даний час фактично реалізується в урочній формі проведення занять з
предмету "Фізична культура", учні засвоюють знання та набувають відповідні уміння і навички з різних
видів спорту з метою їх ефективного використання в процесі проведення позакласної фізкультурнооздоровчої та спортивно-масової роботи, а також у самостійній рекреаційній діяльності. Оздоровчовиховний модуль, який повинен реалізовуватись у процесі проведення занять з предмету "Фізична
культура", забезпечує зв’язок між урочними формами діяльності учнів і їх діяльністю в процесі
проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня та в процесі виконання ними
домашніх завдань. У межах цього модулю в учнів формуються знання та відповідні уміння і навички для
самостійного проведення ранкової гімнастики, фізкультурних хвилинок та пауз, рухливих перерв та ін.
Необхідність виділення даного модулю обумовлена тим, що фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі
навчального дня найбільш ефективно впливають на здоров’я дітей, знижуючи гіподинамію,
забезпечуючи відновлення їх розумової працездатності та корекцію зору, знижуючи статичне
навантаження на їх опорно-руховий апарат, тим самим попереджаючи порушення у них постави – одного
з найбільш розповсюджених в середовищі школярів захворювання. Реалізація фізкультурно-оздоровчих
заходів у режимі навчального дня, яка має очевидний оздоровчо-коригувальний вплив на здоров’я дітей,
представляє собою досить складну проблему, адже її вирішення потребує залучення до цього процесу не
тільки вчителів фізичної культури і школярів, а й вчителів загального циклу та батьків. Мабуть, тому у
загальноосвітніх школах все ще недостатньо уваги приділяється проведенню різноманітних
фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня. Для якісного вирішення цього завдання
необхідно, по-перше, сформувати відповідні потреби та мотивації, як в середовищі учнів, так і в учителів
загального циклу, а по-друге, спеціальним чином організувати всю систему фізкультурно-оздоровчої
роботи в школі, яка б давала можливість учням використовувати на уроках загального циклу, у групах
продовженого дня та у процесі виконання домашніх завдань знання, уміння і навички, які засвоюються
ними та формуються на уроках фізичної культури у межах освоєння ними оздоровчо-виховного модулю.
Саме такий підхід потребує впровадження в навчально-виховний процес особистісно-орієнтованих
технологій, адже він передбачає індивідуальний підхід до підбору фізичних вправ, які можуть
використовуватись учнями в процесі фізкультурно-оздоровчої діяльності, а також індивідуальний підхід
до підбору дітей, які в змозі проводити зі своїми однокласниками (під контролем вчителя) на уроках
загального циклу фізкультурні хвилинки і паузи, що є невід’ємною складовою фізкультурної освіти.
Висновки. Сформульовані вище положення, які передбачають виділення в шкільній програмі з
предмету "Фізична культура" загально-освітнього, оздоровчо-виховного та спортивно-освітнього
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модулів, які представляють собою відтворення об’єктивно існуючих зв’язків між урочною формою
організації діяльності учнів та їх діяльністю в процесі проведення фізкультурно-оздоровчих та
спортивно-масових заходів в режимі навчального дня і в процесі проведення позакласних занять, є
основою комплексної технології формування фізичної культури особистості учнів загальноосвітніх
навчальних закладів.
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Матеріал надійшов до редакції 05.10. 2011 р.
Сутула В. А., Булгаков А. И., Мельничук Д. Р. Особенности комплексного подхода к процессу
воспитания личностной физической культуры у детей и молодежи.
Исследованы социально-педагогические факторы, которые определяют особенности формирования у
детей и молодежи личностной физической культуры. Доказано, что для эффективного решения задач
по воспитанию личностной физической культуры у детей и молодежи школьная программа по
предмету "Физическая культура" должна состоять из трех взаимозависимых модулей: общеобразовательного, спортивно-образовательного и оздоровительно-воспитательного, которые
представляют собой отображение объективно существующих связей между урочной формой
организации деятельности учеников и их деятельностью в процессе проведения физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.
Sutula V. A., Bulgakow A. I. Melnychuk D. R. The Peculiarities of the Complex Approach Towards the
Children and Youth's Personal Physical Culture Education.
The social-pedagogical factors determining the peculiarities of the children and youth's personal physical
culture formation are investigated. It is proved that the school programme on the subject "Physical Culture"
should consist of the three inter-related modules: educational, sports educational, recreational-educational for
the effective task solutions dealing with the children and youth's personal physical culture education. These
modules represent the reflection of the objective relations between the fixed organizational form of pupils'
activity and their work in the process of conducting the physical-recreational and sports mass affairs.

135

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 61. Педагогічні науки

УДК 37.06:343.627:37.013.78

Г. І. Постолюк,
аспірант
(Інститут проблем виховання НАПН України, м. Київ)

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ЖІНКАМИ У СОЦІАЛЬНИХ ЦЕНТРАХ
МАТЕРІ ТА ДИТИНИ
У статті представлено напрямки роботи соціальних центрів матері та дитини, види соціальних
послуг, які надаються фахівцями, технології (ведення випадку; оцінка потреб дитини та її сім'ї; сімейні
групові наради) та форми соціально-педагогічної роботи з жінками. Охарактеризовано зміст та
сутність соціально-побутових, соціально-медичних, соціально-педагогічних та психологічних послуг.
Зараз в Україні відбувається процес реформування системи соціальних послуг з метою імплементації
міжнародних стандартів соціальних послуг як однієї з умов інтеграції нашої держави до Європейського
співтовариства. Відповідно до міжнародних стандартів система соціальних послуг різним категоріям
населення, у тому числі матерям з дітьми, має базуватися на ефективних економічних та організаційних
механізмах, здатних забезпечувати гнучкість для реагування на нагальні потреби клієнтів, відповідність
індивідуальним потребам, спроможність послуг покращити їхнє життя. Соціальні центри матері та
дитини як інституції соціального виховання мають забезпечити право дитини на зростання в сімейному
середовищі, задеклароване в Конвенції ООН про права дитини.
У 2010 році функціонувало 15 соціальних центрів матері та дитини у АР Крим, Вінницькій, Закарпатській,
Київській, Львівській, Луганській, Сумській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій,
Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та м. Севастополь. Починаючи з започаткування роботи
центрів у 2003 році, в них було надано різні соціальні послуги більше, ніж трьом тисячам вагітних жінок та
матерям, які мали намір відмовитися від дитини. Проте дотепер соціально-педагогічна діяльність цих центрів
не була у фокусі уваги науковців. Тому мета статті полягає в характеристиці змістово-технологічного
забезпечення соціально-педагогічної роботи з жінками у центрах матері та дитини.
Основною метою їх діяльності є розвиток відповідального батьківства, формування прихильності матері
і дитини, попередження направлення дітей до інтернатних закладів, допомога отримувачам послуг у
подоланні складних життєвих обставин. У процесі надання послуг жінкам має вирішуватися низка таких
завдань: забезпечення першочергових потреб отримувачів на період вирішення їх складних життєвих
обставин; надання соціальної, психологічної, юридичної підтримки матерям для подолання складних
життєвих обставин; створення належних житлово-побутових умов для нормальної життєдіяльності матері
та дитини й забезпечення дитині належного догляду без відокремлення від матері; підготовка матері з
дитиною до успішної адаптації у суспільстві; створення сприятливих умов для розвитку дитини; захист
прав та інтересів дітей та жінок, які тимчасово проживають у соціальних центрах матері та дитини.
У 2010 році під керівництвом автора був розроблений стандарт надання соціальних послуг соціальним
центром матері та дитини. Відповідно стандарту з урахуванням положень ст. 5 Закону України "Про
соціальні послуги" у соціальних центрах матері та дитини жінкам надається низка таких послуг.
1. Соціально-побутові послуги:
- забезпечення тимчасовим проживанням вагітних жінок та матерів разом з дітьми в безпечних та
відповідних санітарно-гігієнічних умовах;
- створення умов для здійснення санітарно-гігієнічних процедур, догляду за тілом матері та дитини;
- забезпечення, на час перебування в закладі, необхідними для користування речами (постільною
білизною, рушниками, гігієнічними засобами);
- забезпечення жінок продуктами харчування у період проживання в закладі, створення умов для
самостійного приготування їжі жінками;
- допомога в придбанні необхідних речей, одягу, харчування для дитини.
2. Соціально-медичні послуги:
- спостереження за станом здоров’я дитини та матері / вагітної жінки, вимірювання температури, тиску;
- направлення до лікарів для профілактичних оглядів, отримання щеплень для дитини, діагностики
та лікування у разі потреби;
- контроль за прийомом ліків та виконанням процедур, призначених матері чи дитині дільничним
лікарем;
- забезпечення необхідними ліками для надання першої медичної допомоги;
- консультування матері з питань догляду за дитиною, раціонального харчування, розвитку дитини,
профілактики нещасних випадків та травм тощо;
- надання допомоги жінкам у розвитку навичок піклування про своє здоров’я та здоров’я дитини;
- виклик лікаря, за потреби – супроводження отримувачів до медичного закладу.
3. Соціально-педагогічні та психологічні послуги:
- індивідуальні та групові консультації, групова робота з жінками з таких питань: формування
навичок догляду за дитиною: гігієна, сон, харчування, розвиток; піклування про здоров’я і захист від
хвороби; розвиток дитини – сенсорна та рухова стимуляція, гра, взаємодія з ровесниками; захист від
небезпеки, насильства; особливості поведінки дитини; сімейні цінності та традиції тощо.
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- забезпечення жінок необхідною літературою з питань розвитку і виховання дитини, здоров’я тощо;
- надання підтримки у щоденній взаємодії матері та дитини, стимулювання емоційного та фізичного
контактів, організація спільної діяльності пари мати-дитина;
- організація груп взаємодопомоги, зустрічей з рідними, колишніми клієнтами центру;
- психологічна підготовка жінок до самостійного життя;
- надання допомоги щодо підтримки або відновлення стосунків з рідними, друзями, батьком
дитини, якщо це не суперечить інтересам дитини;
- сприяння здобуттю отримувачами послуг професійної освіти, роботи;
- надання допомоги у плануванні сімейного бюджету і забезпеченні базових потреб дитини за
рахунок коштів державних соціальних виплат на дитину;
- постпрограмний соціальний супровід і влаштування в громаді.
4. Юридичні послуги:
- надання допомоги у виготовленні (поновленні) документів, в оформленні й отриманні державних
виплат, пільг;
- надання правової допомоги у реалізації та захисті майнових прав;
- планування майбутнього влаштування жінки з дитиною у громаді.
Поділяючи наукові позиції Ж. Петрочко [2] щодо загальної соціально-педагогічної технології
забезпечення прав дітей як сукупності функціональних технологій, ми вважаємо що такими провідними
технологіями в діяльності фахівців соціального центру матері та дитини є: ведення випадку; оцінка
потреб дитини та її сім'ї; соціальний супровід / соціальне супроводження клієнта; сімейні групові наради.
Технологія ведення випадку цінна саме орієнтацією на комплексно-інтегрований підхід у соціальній
роботі з клієнтом. Головна мета ведення випадку – гарантувати максимальне залучення клієнта до
розв'язання власних проблем на всіх етапах ведення випадку. Завдання технології: розвиток здатності
клієнта до подолання кризових ситуацій; створення ефективної системи надання соціальних послуг
дитині та її сім'ї, сприяння розвитку такої системи; побудова зв'язків між клієнтами і системами, що
надають послуги та володіють ресурсами тощо [3: 273].
Фахівці, котрі реалізують технологію ведення випадку, діють як міждисциплінарна команда. На
регулярних зустрічах членів команди (до її складу можуть входити психолог, соціальний педагог, соціальний
працівник, медична сестра, залучені спеціалісти) обговорюють особливості випадку, процедуру його ведення.
Усі етапи ведення випадку погоджуються з клієнтом і фіксуються в договорі. Члени міждисциплінарної
команди для забезпечення комплексності соціальних послуг дитині та її сім'ї можуть взаємодіяти з
представниками інших соціальних інституцій. Основні принципи функціонування такої команди –
професіоналізм, інтеграція, колективна відповідальність. Координує роботу міждисциплінарної команди
менеджер випадку, яким може бути психолог чи соціальний педагог. Його основні завдання: організація
зустрічей, введення фахівців-експертів у курс справи, захист прав та інтересів клієнта (недопущення
дострокового закриття випадку), фасилітація, аналіз здійсненої роботи, забезпечення оптимального режиму
праці, ведення обліку роботи з клієнтом та контроль за виконанням плану, направлення особи, котра отримує
послуги, у разі потреби до інших організацій тощо.
Ведення випадку міждисциплінарною командою має такі етапи: розгляд випадку; обмін думками;
розподіл обов'язків; оцінка ситуації і планування втручання; надання послуг; аналіз роботи, завершення
випадку. Під час ведення випадку обираються різні стратегії втручання: термінового втручання,
паралельних дій, спільних дій, стратегія обстеження, розподілу і аналізу тощо. Вибір стратегії втручання
залежить від індивідуальної ситуації клієнта та можливостей фахівців центру. На підставі
вищезазначеного ми виокремлюємо такі етапи ведення випадку у соціальному центрі матері та дитини:
– діагностичний: оцінка потреб дитини та її сім'ї, обстеження житлово-побутових умов проживання
клієнта (за необхідності чи можливості), аналіз та узагальнення результатів оцінки;
– проектувальний: складання індивідуального плану роботи з отримувачем послуг; моделювання
спільних дій фахівців, фахівців та клієнта на виконання плану;
– реалізаційний: надання соціальних послуг; проведення форм соціальної та соціально-педагогічної
роботи; організація змістовного дозвілля клієнтів; представництво їх інтересів;
– оцінювальний: моніторинг послуг та заходів; перегляд індивідуального плану роботи, його
корективи; кінцева оцінка результатів роботи; визначення змісту подальшої соціальної роботи з жінкою
після її вибуття з центру).
Оскільки в основу діяльності соціальних центрів матері та дитини покладено сервісний підхід, соціальна
та соціально-педагогічна робота у них обумовлена потребово-проблемним полем жінок та дітей, тобто
оцінкою потреб дитини та її сім’ї. Ми базуємося на теоретичних підходах щодо оцінки, обґрунтованих у
соціально-педагогічній науці вітчизняними науковцями І. Звєрєвою, З. Кияницею, Ж. Петрочко, і розглядаємо
оцінку потреб дитини та її сім'ї як дії зі збору, обробки, систематизації, аналізу, узагальнення та порівняння
даних про розвиток дитини, батьківський потенціал щодо задоволення її потреб, фактори сім'ї і середовища з
певними стандартами з метою визначення оптимальної стратегії втручання, необхідних послуг дитині та сім'ї
для гармонійного розвитку підростаючої особистості й подолання складних життєвих обставин [2: 223].
Основу концепції оцінки потреб дитини та її сім’ї становить модель оцінки, що базується на трьох основних
компонентах: потреби дитини для розвитку; батьківський потенціал (здатність батьків піклуватися про
дитину, виховувати і розвивати її, задовольняти потреби); фактори сім'ї та середовища [2].
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При здійсненні оцінки фахівці центру, насамперед, з’ясовують інформацію про батьків дитини, близьких
та родичів, які можуть підтримати жінку, яка перебуває у центрі. Стан дитини та матері також значною мірою
залежить від системи взаємозв’язків, взаємозалежності умов, що мають місце у середовищі, в якому проживає
її сім'я. Широкий спектр навколишніх факторів можуть як сприяти, так і перешкоджати функціонуванню сім’ї
та розвитку дитини. Соціальні працівники, котрі проводять оцінку, мають знати, що історія сім’ї і кожного її
члена зокрема може відчутно впливати на дитину і її матір (батька). Опис сімейних історій і досвіду
допомагає зрозуміти, що в даний момент відбувається з сім’єю. Здатність дорослого доглядати і дбати про
дитину може бути безпосередньо пов’язаною з його дитячим досвідом сімейного життя. Розуміння того, як
сім’я функціонує зазвичай, і як ведуть себе члени сім’ї в стресових ситуаціях, сприяє у визначенні тих
факторів, які допомагатимуть і заважатимуть батькам виконувати свої функції.
Узагальнена інформація щодо потреб дитини загалом ґрунтується на даних: медичного огляду;
спостережень за реакціями та поведінкою дитини та діями матері; співбесід із матір'ю, фахівцями різного
профілю та обслуговуючим персоналом центру. Найпоширенішими методами оцінки в умовах соціального
центру матері та дитини є: інтерв’ю з матір’ю, вивчення документів, які надаються при зарахуванні до центру,
в тому числі – результати соціального інспектування й оцінки ризику відмови матері від дитини, проведені
спеціалістом центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, котрий направив жінку в заклад; опитування
родичів, сусідів, фахівців центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, медичних та інших закладів,
тестування жінки та дитини; спостереження за поведінкою матері; профілактичні огляди дитини.
Особливість запровадженої у соціальних центрах матері і дитини технології оцінки потреб дитини
полягає у тому, що фахівці оцінюють і постійно відстежують батьківський потенціал матері щодо
забезпечення потреб дитини у фізичному, когнітивному, емоційному та соціальному розвитку.
Наприклад, оцінюючи здоров'я дитини, соціальний працівник, проаналізувавши індикатори задоволення
цієї потреби, визначені відповідно до віку і фізичного стану дитини раннього віку, виявляє й уточнює
сильні сторони матері чи наявні проблеми у виконанні батьківських функцій, спрямованих на
забезпечення умов для збереження чи покращення здоров'я дитини. Він з'ясовує, як впливає на
задоволення потреби дитини щодо здоров'я елементарне піклування матері; як вона гарантує їй безпеку;
передає емоційне тепло, що є чинником емоційного здоров'я; які життєві орієнтири матір формує щодо
здоров'я і які обмеження, правила встановлює; чи стабільними є дії матері під час догляду за дитиною,
дотримання її режиму харчування, сну, купання, що є неодмінною умовою забезпечення її здоров'я.
Дані, отримані у результаті оцінки, стають основою для розробки індивідуального плану роботи з
отримувачем послуг. Це своєрідний план дій та заходів, необхідних для подолання складних життєвих
обставин отримувача послуг. Він ґрунтується на оцінці потреб і аналізі конкретної життєвої ситуації,
причин її виникнення та визначенні обсягу втручання. Також він є своєрідним базисом для ведення
випадку – персональної кваліфікованої допомоги матері або парі мати-дитина, спрямованої на
розв’язання їхніх проблем, забезпечення доступу до необхідних ресурсів тощо. Ведення випадку
передбачає індивідуальне для кожного отримувача послуг планування заходів, скерування його дій та
контроль виконання поставлених завдань, координацію роботи мультидисциплінарної команди.
Отже, індивідуальний план роботи із жінкою – це документ, що відображає логіку, зміст та процедуру
надання послуг з метою подолання складних життєвих обставин, в яких опинився клієнт. Складання
індивідуального плану разом з жінкою, його реалізація, моніторинг цього процесу – є основними
завданнями роботи в соціальному центрі матері та дитини. До зазначеної роботи залучаються психолог,
медичний працівник центру, соціальний педагог чи працівник та інші спеціалісти, які мають працювати
як єдина команда. Кожен працівник центру має пам’ятати, що лише тоді індивідуальний план може бути
реалізований ефективно, коли він складений з клієнтом, а не для клієнта. Головна мета індивідуального
плану роботи полягає в тому, щоб повернути клієнту здатність діяти самостійно.
У плані зазначаються очікувані результати у сфері фізичного, когнітивного, емоційного, соціального
розвитку дитини, вдосконалення батьківського потенціалу матері, розвитку її соціальних навичок
задоволення та конкретні послуги (заходи) і терміни щодо їх досягнення. Зокрема, план має містити
заходи щодо: вирішення виявлених проблем в розвитку дитини; проблем, які негативно впливають на
здатність матері реагувати на потреби дитини, використовуючи її сильні сторони; роботи з родичами,
представниками найближчого оточення. Інформація про проведену роботу фіксується у робочому
щоденнику виконання індивідуального плану роботи. У робочому щоденнику зазначається: прізвище
фахівця; дата і час проведеного заходу з отримувачами послуг; тип заходу: консультації, тестування,
групова робота, тренінг, супроводження до закладів та установ, навчальна сесія чи індивідуальне
наставництво, візит спеціаліста до закладу чи установи, медичний огляд дитини, тощо; мета чи короткий
зміст заходу, тема консультації, тренінгу згідно з планом; коментарі чи рекомендації (при наявності).
Кожного місяця проводиться обговорення командою спеціалістів результатів виконання індивідуального
плану роботи. Під час обговорення спеціаліст, відповідальний за ведення випадку, надає іншим членам
команди інформацію, що необхідна для оцінки зміни становища і ступеня досягнення мети. Здійснюється
обмін спостереженнями і висновками щодо виконання плану, за потреби вносяться корективи. Під час
обговорення ІПР ведеться протокол, в якому фіксується дата, присутні, порядок денний, висловлювання,
пропозиції, висновки. До обговорення може бути залучений отримувач послуг. Протокол підписують усі
присутні. Протоколи зберігають в особовій справі отримувача послуг. Спеціаліст, відповідальний за ведення
випадку, інформує отримувача послуг про результати обговорення та корективи до індивідуального плану.
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Спеціалісти центру надають допомогу матері у вдосконаленні знань та навичок, умінь визначити свій стан
здоров’я та своєї дитини, проводять індивідуальні та групові заняття з ведення здорового способу життя,
профілактики захворювань. Так, наприклад, в центрах спеціалістами та залученими фахівцями проводяться
відеолекторії, бесіди, групові заняття "Здоров’я як ресурс благополуччя людини", "Ризики вживання тютюну,
алкоголю та наркотиків для здоров’я жінки", "Як забезпечити збалансоване харчування", "Складові жіночого
здоров’я", "Репродуктивне здоров’я жінки", "Як убезпечити себе від хімічної залежності", "Як бути опірним
до стресів", "Що робить нас гарними", "Що потрібно знати про СНІД", "Як керувати своїми емоціями" тощо.
Осерддям соціально-педагогічної роботи в центрі матері та дитини є розвиток прихильності між ними,
формування в жінки мотивації та навичок усвідомленого материнства. Тому у соціальному центрі матері та
дитини спеціалісти намагаються облаштувати простір закладу таким чином, щоб це стимулювало матір бути
разом з дитиною, стежити за її розвитком і станом здоров’я, нести відповідальність за дитину.
З цією метою спеціалісти центру проводять не рідше двох разів на тиждень індивідуальні
консультації за попередньо розробленими програмами та планами. Тривалість та тематика консультацій
визначаються в індивідуальному плані надання послуг. Для надання специфічної інформації спеціаліст,
відповідальний за ведення випадку, запрошує профільних спеціалістів для зустрічей з клієнтками і
проведення лекцій, тренінгів тощо. Жінкам надається індивідуальна підтримка у спілкуванні, догляді та
взаємодії матері та дитини. Спеціалісти у формі порад, бесід, персональної участі надають матерям
допомогу у купанні дитини, приготуванні їжі та годуванні дитини, виборі для неї одягу, іграшок,
організації ігри, стимулюють мати говорити до дитини, роз’яснюють матері важливість спілкування з
дитиною під час годування, рекомендують матері говорити тихо, лагідно, співати, обнімати, тримати
дитину близько біля себе. Окрім індивідуальної здійснюється групова робота з вагітними та матерями. У
більшості соціальних центрів матері та дитини проводяться тренінгові заняття за програмою "Розвиток
дитини раннього віку: разом до гармонії", яка складається з 10 занять по 2 години [1].
Таким чином, соціально-педагогічна робота у соціальних центрах матері та дитини передбачає здійснення
комплексу заходів, які спрямовані на мобілізацію особистісних ресурсів жінки й її найближчого оточення для
забезпечення повноцінної реалізації материнської функції, надання жінці психологічної та соціальнопедагогічної підтримки. Залежно від складності випадку ці заходи можуть мати як короткотерміновий, так і
довготривалий характер. Соціальний центр матері та дитини є однією із ефективних форм комплексної
індивідуальної роботи кваліфікованих спеціалістів з вагітною жінкою, матір’ю і немовлям в умовах закладу.
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Постолюк Г. И. Социально-педагогическая работа с женщинами в социальных центрах матери и ребенка.
В статье представлены направления работы социальных центров матери и ребенка, виды социальных
услуг, которые оказывают специалисты, технологии (ведение случая; оценка потребностей ребенка и
семьи; семейные групповые совещания) и формы социально-педагогической работы с женщинами.
Охарактеризированы содержание и сущность социально-бытовых, социально-медицинских, социальнопедагогических и психологических услуг.
Postoliuk G. I. The Social-Pedagogical Work with Women in the Social Centers of a Mother and a Child.
The paper presents the activities of the social centers of a mother and a child, types of social services provided
by specialists, technology (case management, needs assessment of the child and his family, family group
meetings) and forms of social and educational work with women. The content and essence of the social-common,
social-medical, social-pedagogical and psychological services are characterized.
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ПІДХОДИ ДО ТЕСТОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
Метою даної статті є презентація можливих шляхів розв’язання проблеми вимірювання історичної
компетентності учнів, яка характеризується високою якістю навчальних умінь, можливістю
встановлення учнем зв’язків між знаннями та реальною ситуацією, здатністю знаходити процедуру
(метод), що допомагає вирішенню проблеми. Розглянуто роль тестування, яке в сучасних умовах є
одним із найбільш технологічних засобів оцінювання навчальних досягнень учнів. Визначено, що
отримання достовірних критеріїв вимірювання історичної компетентності залишається актуальним
питанням дидактики.
Серед основних завдань сучасної загальноосвітньої школи державні нормативні документи
визначають виховання "національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної
особистості", формування "загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і
соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство,
культуру, виробництво, оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності" [1].
Педагогічною наукою загалом здійснено значний поступ у розвитку компетентнісного підходу до
освіти. У вітчизняній педагогічній науці теорію компетентностей останнім часом розробляють І. Бех,
О. Пометун, Л. Сохань, А. Хуторськой. Так, О. Пометун під компетентністю розуміє спеціальним
шляхом структуровані (організовані) набори знань, умінь, навичок і ставлень, які набуваються у процесі
навчання. Вони дозволяють людині визначати, тобто ідентифікувати, і розв’язувати незалежно від
контексту (від ситуації) проблеми, що є характерними для певної сфери діяльності [2: 15-24].
Проте орієнтація навчання на набуття ключових компетентностей потребує розв’язання проблеми
оцінювання сформованості компетентності учнів, яка на сьогодні залишається не достатньо дослідженою.
Вітчизняні та зарубіжні дослідники (І. Єрмаков, В. Кальней, О. Локшина, Дж. Равен, І. Фішман,
Г. Цукерман, С. Шишов та ін.) складність оцінювання пояснюють тим, що компетентність не можна
розуміти як суму загальнонавчальних знань та умінь, оскільки компетентність є складним багатогранним
утворенням особистості, інтегрованою якістю, що ґрунтується на знаннях, уміннях, способах діяльності,
ціннісних орієнтаціях учнів. Вона поєднує когнітивну, емоційну, діяльнісну, особистісну та соціальні
складові. Критеріальною характеристикою компетентності особистості є готовність до реалізації
інтегрованих складових у соціальному вимірі. Дієвість її складових при вирішенні життєвих питань і
визначає успішність учня, його компетентність.
У зв’язку з цим, методики відстеження рівнів сформованості компетентності мають визначити
ступінь дієвості, корисності, застосовності набутого учнем у навчанні.
Російські дослідники [3], відстежуючи рівні сформованості ключових компетентностей учнів,
застосовують зовнішню та внутрішню оцінки. Внутрішнє оцінювання здійснюється в ході виконання проекту
на підставі аналізу робочих листів проектної діяльності, спостереження за презентацією, консультаціями,
груповою роботою. Зовнішня оцінка представлена стандартизованим тестом і використовується для
з’ясування рівня засвоєння ключових компетентностей учнів класу, паралелі або школи загалом.
Стандартизований тест компетентності перевіряє, як зазначають автори, "діяльність, а не інформацію".
Сучасні підходи до оцінювання, пов’язані з потребами особистісно-орієнтованого характеру навчання
та реального розвитку учня, потребують від учителя, насамперед, чіткого формулювання завдань
оцінювання. Такими завданнями вважаються:
- показати учням, як вони досягли мети уроку;
- визначити найкращих за результатами учнів;
- стимулювати мотивацію учнів до навчання і отримання знань;
- визначити рівень здібностей учнів;
- визначити, чи є необхідність у додатковому навчанні або перенавчанні;
- поставити оцінки (в балах).
Методика оцінювання знань, умінь та навичок має відповідати меті та методиці викладання курсу.
Оцінювання результатів навчання учнів історії за програмою передбачає оцінювання засвоєних ними
знань і сформованих умінь та навичок за критеріями, затвердженими Міністерством освіти та науки
України, з урахуванням вимог відповідного рівня підготовки.
Оцінювання рівня сформованості компетентності учнів, за висновками Г. Савельєвої, можна
здійснювати у вигляді тестової, ситуаційної, рейтингової і моніторингової моделей. Найбільш
прийнятною для загальноосвітньої школи ми вважаємо тестову модель.
Теорія і практика використання предметних тестів навчальних досягнень достатньо розвинена, хоча
вони постійно модифікуються та вдосконалюються. Головний напрям удосконалення цих тестів полягає
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в конструюванні завдань із заданими характеристиками і створенні тестів високої якості (валідності,
надійності, складності, розподільної здатності, точності тощо). Тест на компетентність – це інструмент
оцінювання, що визначає, чи досягнув тестований мінімуму стандартних навичок і знань, а також чи
можна його переводити до наступного класу, атестувати. Але методика розробки та використання тестів
для оцінювання сформованості предметної історичної компетентності учнів ще потребує додаткового
глибокого вивчення. Саме цій проблемі і присвячена наша стаття.
Мета статті – розкриття основних підходів до створення компетентнісно орієнтованих тестів з історії
з метою визначення рівнів сформованості (встановлення дієвості знань, умінь, навичок; готовності та
здатності учнів вирішувати на їх основі життєві ситуації) історичної компетентності учнів.
Поняття "компетентність" по-різному тлумачать сучасні дидакти та методисти. Переважна більшість
з них визначають компетентність як інтегрований результат пізнавальної діяльності учня, що формується
у процесі шкільної навчально-виховної взаємодії. Розрізняють загальноосвітню та загальнопредметну
компетентності.
О. Пометун компетентність визначає як складну інтегровану характеристику особистості, під якою
розуміється сукупність знань, умінь, навичок, ставлень, а також досвіду, що разом дає змогу ефективно
провадити діяльність або виконувати певні функції, забезпечуючи розв’язання проблем і досягнення
певних стандартів у галузі професії або виді діяльності [4]. Поняття "компетентність" має конкретноісторичну визначеність і може оцінюватися лише у практичній діяльності.
Комплексним показником рівня навчальних досягнень з історії вважається історична компетентність
учнів – їх загальна здатність пізнавати минуле, що базується на знаннях, досвіді, здібностях, набутих
завдяки навчанню. Такими компетентностями є: хронологічна – передбачає орієнтування в історичному
часі; просторова – передбачає вміння орієнтування в історичному просторі; інформаційна – передбачає
вміння працювати з джерелами історичної інформації, інтерпретувати зміст джерел, виявляти різні точки
зору, критично аналізувати; логічна – передбачає вміння визначати і застосовувати теоретичні поняття,
положення, концепції для аналізу й пояснень історичних фактів, явищ, процесів; аксіологічна –
передбачає вміння формулювати оцінки і версії історичних подій відповідно до загальнолюдських
цінностей певного часу та певної групи людей [5]. Як показує практика, для створення тестових завдань
найкраще підходить принцип поєднання складових компетентності (знань, умінь і навичок) та їх
компонентів у вигляді означених вище категорій. Тобто, еволюція тестових завдань відбувається шляхом
від знань до вмінь і навичок через призму категорій історичної хронології, термінології, персоналістики,
географії, джерелознавства та культурології.
Формулювання очікуваних результатів уроку – принциповий момент компетентнісного підходу до
навчання на уроках історії. Щоб сприяти успішності навчання, мета уроку має висвітлювати результати
діяльності на уроці учнів, а не вчителя. Реалізація цієї мети здійснюється через розвиток основних
складових історичної свідомості: історичного знання та історичного мислення. Становлення першої з них
(історичного знання) відбувається внаслідок накопичення знань про головні історичні факти, події та
процеси, їх оцінки та інтерпретації відповідно до усталених у певні часи цінностей як окремих людських
груп, та людства загалом. Розвиток другої (історичного мислення) пов’язане з оволодінням способами
розумових дій, необхідних для осягнення минулого, сучасного і прогнозування майбутнього. Це може
бути бачення: зв’язків між історичними фактами, явищами і процесами (логічне мислення), подій, явищ і
процесів під різними кутами зору (критичне мислення), нових аспектів змісту або нових способів
розв’язання проблем (творче мислення); співпереживання людям, які опинилися у вирі тих чи інших
історичних подій (емпатійне мислення) тощо.
Існує шість категорій, що становлять зміст історичних знань: хронологія, термінологія,
персоналістика, історична географія, джерелознавство, відповідно до тем, – культурологія [6]. Виходячи
з того, що вміння проявляються в процесі застосування знань, а навички – це автоматизовані вміння, то
кожній категорії історичних знань відповідає категорія спеціальних історичних умінь та навичок.
На відміну від традиційних, тестові методи дають можливість оцінити структуру знань тих, хто
випробовується. Оцінці структури знань надається велике значення в працях японських тестологів, які
припускають, що не так важко оцінювати об’єм, як структуру знань. Однак така задача накладає певні
вимоги на відбір змісту тексту, який би забезпечував уявлення про правильну, ідеальну структуру знань.
На думку психолога Н. Гронланда, першим кроком створення тесту є формулювання його мети. На
жаль, багато авторів сучасних тестів цей крок ігнорують. Але відбір змісту тесту повинен мати чітку
цільову спрямованість, інакше не можна розраховувати на його високу якість. Далі варто конкретизувати
загальні цілі навчання для певного розділу, теми, тобто визначити те, що повинен знати і вміти учень на
даному етапі навчання з певної теми. Оскільки цілі навчання при компетентнісному підході недостатньо
піддаються кількісному вимірюванню, варто встановити рівні досягнення цілей навчання, відхилення від
яких сигналізує про відхилення від прогнозованої оптимальної траєкторії розвитку навчальної
компетентності. Конкретизація навчальних цілей чітко виражена у стандартах та навчальних програмах з
кожного предмета. Надалі розробляється план тесту. Цей крок називають розробкою специфікації тесту
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[7: 151-153]. З цією метою найкраще використовувати двосторонню таблицю специфікацій, що пов’язує
навчальні цілі із змістом курсу і конкретизує важливість кожного навчального результату. Вона
забезпечує більшу гарантію високої змістовної та функціональної валідності тесту.
Валідність – комплексна характеристика тесту, що включає відомості про область досліджуваних
явищ і репрезентативність використовуваної стосовно неї діагностичної процедури (Л. Бурлачук). Інакше
кажучи, тест називається валідним, якщо він вимірює те, для вимірювання чого він призначений
(П. Клайн). А. Анастазі пише, що валідність тесту це поняття, яке вказує нам, що тест вимірює і
наскільки гарно він це робить. На даному етапі фіксується структура, зміст перевірки і відсоткове
співвідношення завдань у тесті.
Дуже важливо ввести однакові методи відбору змісту в практику роботи розробників тестів, якщо
ставиться задання оцінити якість структури знань. У цьому випадку тест будується на основі чітко
структурованого змісту, тому що завдання тестів повинні відповідати вимогам державного стандарту,
який відображає ідеально сплановану структуру знань.
Вимірювання рівня сформованості історичної компетентності провадиться через виявлення
відповідності конкретних здатностей, сформованих в учня, відповідним процесуальним складовим
предметної компетентності з історії. Доречно використовувати такий вид критеріально-орієнтованих
тестів, який призначений для оцінювання частки від повного обсягу навчального матеріалу, який засвоїв
учень. Передбачається, що в результаті навчання учень повинен отримати певну суму знань, умінь і
навичок, що відповідають певному рівню сформованості компетентності в предметній області, що є
областю змісту тесту, і умовно приймається за 100 %. Тоді рівень навчальних досягнень кожного
випробуваного можна відобразити у відсотку від повного обсягу області змісту тесту.
Суть педагогічних вимірювань при оцінці сформованості компетентності з історії полягає не в
порівнянні рівнів навчальних досягнень окремих учнів, а у фіксації досягнення (або не досягнення)
кожним учнем певного рівня.
Для визначення рівнів сформованості компетентності учнів на уроках необхідно розробити
критеріальні показники, які послужать оцінкою розвитку як окремих компонентів навчальної діяльності,
так і їх системи загалом. Під критерієм нами розуміється ознака, на підставі якої можна здійснити
оцінювання сформованості компонентів навчальної діяльності.
Ймовірно, на наш погляд, за деякими складовими тієї чи іншої компетентності учень може виявитися
на більш високому або низькому рівні, ніж той рівень, який він демонструє загалом. Таким чином, можна
відзначати досягнення учня, основні недоліки та успіхи в засвоєнні того чи іншого способу діяльності,
включаючи показники попереднього і наступного рівнів по відношенню до того, де знаходиться учень.
Подвійний ефект у формуванні навчальної компетентності досягається в даному випадку
структуруванням змісту навчального матеріалу з історії з чітко позначеними результатами навчання за
рахунок використання тестування для оцінювання. Таке поєднання забезпечує поглиблення пізнавальних
інтересів, розвиток рефлексивних здібностей учнів, поетапну перевірку рівня сформованості навчальної
компетентності, індивідуалізацію навчання, формування мотивації досягнення, а значить, створення
ситуації успіху, тобто максимального досягнення поставленої мети.
Аналіз педагогічної і методичної літератури дозволив виявити окремі технологічні підходи до
тестового оцінювання історичної компетентності учнів. Отримання достовірних критеріїв вимірювання
історичної компетентності залишається актуальним питанням дидактики. Інколи спостерігаються
ситуації, коли педагогами-дослідниками ототожнюються результати оцінювання навчальних досягнень і
результати оцінювання предметної компетентності учнів. Сьогодні триває пошук адекватних показників
якості компетентнісно-орієнтованих предметних методик оцінювання, які здатні реально відобразити
досліджуване явище.
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Андрийчук О. И. Подходы к тестовому оцениванию исторической компетентности учеников.
Целью данной статьи является презентация возможных путей решения проблемы измерения
исторической компетентности учеников, которая характеризуется высоким качеством учебных
умений, возможностью установки учеником связей между знаниями и реальной ситуацией,
способностью находить процедуру (метод), что помогает решению проблемы. Рассмотрена роль
тестирования, которое в современных условиях является одним из наиболее технологичных средств
оценивания учебных достижений учащихся. Выявлено, что получение достоверных критериев измерения
исторической компетентности остается актуальным вопросом дидактики.
Andriichuk O. I. Approaches to the Test Assessment of Historical Students' Competence.
The purpose of this paper is to present possible ways of solving the problem of measuring the students' historical
competence, which is characterized by the high quality of teaching skills, the ability to establish links between
the student's knowledge and the real situation, the ability to find a procedure (method), which helps solving the
problem. In the article the role of testing, which is one of the most technological ways of evaluating the students'
educational achievements is analyzed. It is discovered that the obtaining the reliable criteria of measuring the
historical competence is a current issue of didactics.
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ
В УЧИТЕЛЬСЬКИХ СЕМІНАРІЯХ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті визначено принципи загальноосвітньої та професійної підготовки народних вчителів у
вчительських семінаріях України кінця ХІХ – початку ХХ століття. Спираючись на архівні матеріали
та історико-педагогічні періодичні видання, зроблено висновок, що підготовка майбутніх народних
вчителів у вчительських семінаріях включала два аспекти – теоретичний, у межах якого впровадилося
вивчення елементів спеціалізованих педагогічних дисциплін, та практичний, результатом якого мала
бути підготовка та проведення певної кількості "пробних" уроків, що їх давав кожен семінарист.
Внаслідок процесів глобалізації, модернізації та соціалізації, що відбуваються сьогодні, необхідно
звернути увагу громадськості на проблеми, з якими стикається школа та педагогічна наука. Ці проблеми
пов’язані з недостатнім рівнем кваліфікації шкільних учителів, особливо тих, що працюють у сільській
місцевості. Підготовка сучасного вчителя вимагає від нього не лише володіння знаннями, вміннями і
навичками, що пов’язані безпосередньо з предметом, який викладає вчитель, а й бути розвиненою
особистістю, сучасною, цікавою людиною.
Необхідність вивчення історичного досвіду підготовки вчителя народної школи викликана тим, що,
на нашу думку, основні принципи загальноосвітньої та професійної підготовки вчителя в учительських
семінаріях не втратили своєї актуальності і в сучасній українській педагогічній науці.
Теоретичну основу дослідження становлять праці з проблеми організації професійно-педагогічної
підготовки вчителя; праці сучасних дослідників з історії розвитку української педагогічної думки
(Л. Бондар, М. Веркалець, Д. Латишина, Ф. Науменко, В. Окорков, М. Стельмахович, М. Ярмаченко та
ін.); а також науковий доробок відомих вітчизняних учених-педагогів досліджуваного періоду
(Н. Вессель, М. Демков, Я. Руднєв, А. Найфельд).
Стаття має на меті проаналізувати систему підготовки майбутніх вчителів народної школи в
учительських семінаріях України.
Учительські семінарії готували народних учителів суто для роботи у сільській місцевості. Вони
повинні були працювати у сільській народній школі й навчати дітей грамоти, математики,
природознавства та інших наук. Курс навчання в учительських семінаріях тривав три роки і був занадто
коротким для того, щоб надати семінаристам достатню загальноосвітню та спеціальну підготовку.
Основним завданням учительських семінарій було релігійне виховання, що сприяло формуванню
особистості народного учителя в дусі покірності та відданості престолу та церкві [1: 8]. Отже,
проблема всебічної підготовки майбутніх учителів народних шкіл стояла досить гостро.
Підготовка вчителів в учительських семінаріях була представлена двома компонентами –
загальноосвітнім та професійним. Учительська семінарія була закладом, що готував народних учителів,
які по закінченні семінарії виходили на самостійний шлях педагогічної діяльності, тому для вихованців
семінарії було необхідно отримати повну педагогічну підготовку – теоретичну та практичну. Для
досягнення першої мети в семінаріях читався курс педагогіки, а другої – різноманітні практикопедагогічні заняття [2: 457].
Головною метою вчительської семінарії була підготовка вчителя-майстра, але було зрозуміло, що
майстерність не можна опанувати лише за допомогою теорії, отже головним завданням семінарії стала
належна практична підготовка семінаристів. Досягнути цього можна було кількома шляхами.
Учительські семінарії прагнули того, щоб весь уклад навчальної та виховної роботи в самих
учительських семінаріях був зразком майбутньої учительської діяльності вихованців. Необхідно було
вивчити зміст навчання в народній школі, тому, що вчитель мав здобути відмінні знання саме з тих
предметів, які йому доведеться викладати у народній школі, але, на жаль, цим обсягом знань
обмежувалася уся освіта майбутнього народного учителя, тобто, майбутній учитель не був всебічно
розвиненою і освіченою особистістю [3: 36].
На думку провідних педагогів того часу, для досягнення належного професійного рівня майбутній
народний учитель повинен був вивчати й інші науки, суміжні із педагогічною наукою: психологію,
історію педагогіки, педагогічну майстерність, педагогічну практику, педагогічний аналіз та ін. Про
необхідність впровадження цих предметів у зміст навчання учительських семінарій вони писали на
шпальтах педагогічних видань:
– Для вчителя, який хотів досягти успіхів у своїй справі з вищої, отже, професійної точки зору,
необхідно було знати психологію в контексті вивчення розумових здібностей підростаючого покоління.
Окрім розуміння психологічних особливостей дитячого організму, учителю, насамперед, необхідно було
володіти такими почуттями, як симпатія та любов до власних учнів. Ці два фактори (знання дитячої
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психології та любов до дітей) були визначальними чинниками успішної підготовки вчителя початкової
школи.
– Важливим елементом підготовки молодого вчителя було вивчення досвіду попередніх поколінь
учителів і вихователів у своїй та в інших країнах.
– Для того, щоб бути успішним учителем та вихователем у класі, майбутній учитель повинен був
розвинути в собі навички та уміння розповідати та розпитувати. Учитель повинен був бути актором для
свого класу, він повинен був володіти мистецтвом розповідати так, щоб учні, які його слухали, не
пропускали жодного слова. Але, водночас, учитель повинен був передавати зміст своєї розповіді ясно і
точно. Цей зміст або план повинен був відображати всі основні події розповіді, крім того, його варто
було записати на класній дошці, щоб учні застосовували його в своїх власних розповідях [4: 48].
– Уміння розповідати було тісно пов’язане із умінням говорити, що також було важливим для
майбутнього вчителя. Для того, щоб оволодіти такими навичками, необхідно було дотримуватися лише
трьох правил: говорити повільно; робити паузи в деяких місцях, тобто правильно групувати слова та
робити наголос на потрібному слові. Майбутній учитель мав пам’ятати, що правильно говорити для
нього було не менш важливим, ніж правильно писати.
– Щодо уміння розпитувати, то воно допомагало учням вчитися мислити, і від того, наскільки
учитель був вправним розпитувачем, учень пізнавав предмет, про який йшлося, з усіх боків. Добре
поставлене запитання було половиною, кращою половиною знання [4: 50]. Можна сказати, що рівень
кваліфікації учителя залежав від кількості розумних запитань, заданих ним щодо проблеми, що
обговорювалася, підтримуючи учня, але не направляючи його.
– Педагогічний аналіз вимагав розділяти предмет, якому навчав вчитель, згідно віку, проблем, і таке
інше. Це вміння дозволяло розташувати частини кожного предмету у вигляді сходів, за допомогою яких
учень разом із учителем долав крок за кроком. Володіння аналізом допомагало навчитися такому
складному умінню, як пояснення предмету.
– Молодий учитель, окрім акторського таланту, повинен був також володіти талантом винахідника,
який знаходив можливість пояснити необхідний матеріал з будь-якого предмету за допомогою всіх
підручних засобів: діаграм, малюнків, прикладів, карт, планів та ін. Використання зазначених засобів
допомагало дітям наочно сприймати матеріал, що викладався учителем. Найбільш сприятливою є зорова
пам’ять, тому, користуючись цим феноменом людського організму, учитель мав бути підготовлений до
такого виду діяльності при роботі з учнями як малювання, тобто використовувати такі зорові засоби
запам’ятовування, як діаграми, малюнки, приклади, карти, плани та ін. і виконувати їх безпосередньо у
класі, на дошці.
– Планування подальшої роботи було ще однією навичкою, якою необхідно було володіти будьякому вчителю. Це допомагало не тільки правильно визначати мету та задачі викладання предмета, але й
оцінити розміри та значення кожної його частини з тою метою, щоб навчання розпочиналося з більш
важливого розділу. В будь-якому разі, для того, щоб існувала економія часу та розумової праці, кожен
предмет повинен був бути розпланований та розбитий на розділи та етапи.
– Головною умовою, якої мав дотримуватися учитель у викладанні був загальний зв’язок предметів між
собою. Він, насамперед, ґрунтувався на асоціативній пам’яті, тобто дитина краще запам’ятовувала
матеріал, якщо пригадувала щось схоже з власного життєвого досвіду і пов’язувала ці події між собою. На
такому принципі мало ґрунтуватися вивчення предметів у початковій школі. Майбутній вчитель повинен
був вміти знаходити зв’язок предметів між собою, а не викладати матеріал, відриваючи його від життя.
Викладання, для того, щоб бути плідним та розвиваючим, повинно бути ще й цікавим для учнів.
Отже, вихованці семінарій повинні були за роки навчання в педагогічному закладі навчитися робити свої
уроки не тільки змістовними, а ще й захоплюючими. Засобом досягнення цієї мети було збудження уваги
учня до матеріалу, що вивчався на уроці, та утримання її протягом усього уроку, тому питання про
цікавість викладання тісно пов’язане з питанням про вміння спрямовувати увагу учнів, володіти класом,
знати, що може привернути увагу класу, а що залишить їх байдужими. Особливо це стосувалося
початкової школи, куди дитина приходила з сім’ї, не підготовлена до постійного стану зосередженості,
міркуючи про речі, не пов’язані зі школою. Майстерність учителя мала проявлятися саме таким чином,
щоб зосередити учнівську увагу на предметах і знаннях, які, на перший погляд, здавалися абсолютно
нецікавими для учнів. Тут могли стати у пригоді такі засоби, як наочність, порівняння, ілюстрація за
допомогою прикладів, а також жвавість та послідовність розповіді. Одноманітне та уривчасте
викладання матеріалу було не прийнятне на таких заняттях [5: 54].
Крім того, варто зазначити, що ще однією причиною, що унеможливлювала реалізацію отримання
ідеального народного учителя на практиці було державне фінансування. Тісний зв’язок між освітою,
заробітною платою та просуванням по службі відігравав важливу роль у становленні й розвитку шкіл
будь-якого типу. Більш тривала та глибока освіта поставила перед собою вимоги щодо підвищення
платні, росту службового становища, тобто ті привілеї, якими користувалися інші освічені люди [6: 18].

145

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 61. Педагогічні науки

Поступово деякі спеціалізовані предмети були впроваджені в учительських семінаріях. Отже,
порівняно із загальноосвітньою, професійна підготовка майбутніх учителів була деякою мірою
поставлена краще. В семінаріях почав читатися курс педагогіки, який включав в себе й історію
педагогіки. Семінаристів також навчали елементам методики викладання та теорії виховання; принципам
та методам навчання; необхідності врахування психолого-педагогічних особливостей дитини при
викладанні предметів; дотримання певних правил поведінки щодо учня. Особлива увага зверталася на
вивчення зарубіжної педагогіки, насамперед, німецької – теорій Й. Песталоцці, Ф. Фребеля,
А. Дістерверга. До курсу педагогіки в семінаріях входило не тільки вивчення теорії. Аналіз деяких
архівних документів показує, що при вивченні курсу педагогіки досить велика увага з боку викладачів
приділялася засвоєнню майбутніми вчителями принципів навчання. В програмах з педагогіки і
методичних рекомендаціях учителів, що складали ці програми, можна знайти майже всі принципи
навчання, відомі на сьогодні:
 принцип природовідповідності організації навчання ("Навчайте відповідно до природи";
"Враховуйте природні ступені людського розвитку; застосовуйте фізичну та розумову діяльність учня,
ігри, цікавість дитини, її фантазію та здібність до спостереження; використовуйте такі предмети занять
як казки, біографії, дивовижні риси відомих осіб та біблейські історії"; "Виховуйте в учнях уявлення,
думки та прагнення вихованої людини, справжнього громадянина своєї батьківщини" [7: 61]);
 принцип наступності і перспективності ("Починайте викладання з тієї точки, на якій знаходиться
учень; виявіть в якому стані знання учня до початку викладання, уникайте переучування, але
застосовуйте поступовість та неперервність занять; навчайте якомога менше, але ґрунтовно; повторюйте
предмет при навчанні; уникайте змішаних понять і не робіть готових висновків за учня" [7: 62]);
 принцип систематичності навчання ("Переходьте від близького до далекого, від легкого до
складного, від відомого до невідомого; навчайте елементарним, а не науковим або догматичним
способом"; "Намагайтесь досягти того, щоб учні пам’ятали все, чому навчилися; повторюйте попередній
матеріал, обговорюйте зміст приказок, пісень і віршів, розвивайте пам’ять у дітей" [7: 63]);
 принцип наочності ("Потрібно навчати наочно; це правило є основою будь-якого навчання дітей та
юнаків; починайте викладання предмета з факту, а не з принципу" [7: 64]);
 принципи науковості і доступності ("Не навчайте того, що учень не може зрозуміти (політиці);
істина, що заучена, але не зрозуміла, є шкідливою; бадьорість та бажання вчитися є ознакою розуміння;
лінощі та апатія народжуються через нерозуміння справи ... Викладайте доступно, так, щоб учень міг сам
розповісти те, чому навчився" [7: 68]);
 принцип індивідуалізації і диференціації навчання ("Приймайте до уваги особистість учня, його
індивідуальні особливості; зберігайте природжені здібності та обдарування учнів" [7: 69]).
Окрім принципів навчання, від семінаристів вимагалося враховувати вікові та психологічні
особливості розвитку дитини при навчанні у початкових народних училищах: "Беріть до уваги знання
людської природи взагалі та природи учня зокрема; психологічні особливості дитячої та юнацької
природи ... Навчання повинно відповідати тому ступеню розвитку, на якому знаходиться учень у даний
час; не вчіть нічого передчасно; вивчення напам’ять шкідливо; виховуйте інтерес до знання науки та
істини ... Розвивайте силу мислення, дар слова та увагу при елементарному навчанні; дотримуйтесь
багатогранності у викладанні; елементарне навчання повинно носити характер єдності, а також повинно
викладатися одним учителем" [7: 72].
Отже, професійна підготовка вчителя в учительських семінаріях покладалася на основні принципи
педагогічної діяльності і вимагала індивідуального ставлення до кожного учня, спонукання учнів
розмірковувати над запитаннями і самим приходити до висновків, розвивати в них любов до справи,
робити заняття якомога більш цікавими. Учителів вчили необхідності бути енергійними для того, щоб
зробити навчання цікавішим, навчати так, щоб учень не втратив своїх здібностей через відсутність
інтересу до справи.
У визначенні системи навчальних практик учительські семінарії спиралися на великий досвід
ремісничого учнівства і використовували набутий доробок досить ретельно: спочатку спостереження
зразків роботи, потім пробна робота під керівництвом і лише після цього – самостійна практика.
Відповідно до цього учительські семінарії в передостанньому класі вводили обов’язкове відвідування
вихованцями уроків досвідченого учителя, з першого півріччя випускного класу починалися пробні
уроки і тільки з другого півріччя – самостійна практична робота самих вихованців.
Спостереження за зразками уроків мало починатися із загального знайомства зі справою (який
порядок у школі, які уроки проводяться, які виховні засоби застосовує учитель на уроці) і лише після
цього вихованці переходили до вивчення окремих питань викладання предметів.
Самостійна робота вихованців починалася з епізодичної допомоги вчителю. У другому півріччі
передостаннього класу семінарії під час чергування у школі вихованці брали участь у спостереженнях за
самостійною роботою молодших учнів, перевірці їх письмових робіт, підготовці уроків з окремими учнями.
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Закінчувалася педагогічна практика самостійними уроками вихованців та виконанням усіх обов’язків
учителя впродовж цілого дня. Така послідовність переходу від спостереження до практичної роботи в
загальній системі практики, від загальних спостережень до ретельного вивчення деталей, від виконання
найпростіших елементів педагогічної роботи до виконання всього обсягу практичної діяльності,
включаючи в кожний наступний крок досвід, вміння та навички, здобуті завдяки ретельному виконанню
попередніх умов, являла собою найкращий приклад застосування теоретичних знань на практиці.
Учительські семінарії виконували всі вищезазначені умови ретельно: практика розпочиналася в другій
половині курсу навчання в учительській семінарії, одночасно з проходженням практики вивчалася
педагогіка та методика, забезпечувалося постійне керівництво практикою вихованців з боку досвідчених
та досить освічених учителів [8: 43].
Отже, загальноосвітня та професійна підготовка народних учителів кінця ХІХ – початку ХХ століття
була представлена в учительських семінаріях двома аспектами – теоретичним, у межах якого
впровадилося вивчення елементів спеціалізованих педагогічних дисциплін, та практичним, результатом
якого мала бути підготовка та проведення певної кількості "пробних" уроків, що їх давав кожен
семінарист. Таким чином, повторюючи своє практичне заняття після перевірки його вчителем та
обговорення у групі, семінаристи досягали певного рівня вишколу при підготовці занять. Отже, головну
мету семінарії було досягнуто – виховано вчителя-майстра, який досконало володів знаннями лише з тих
предметів, що він мав викладати учням у народній школі, вміннями розповідати, розпитувати, розвивати
пізнавальний інтерес у учнів і навичками педагогічного аналізу та планування навчального матеріалу.
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Андрийчук Н. М. Основные принципы общеобразовательной и профессиональной подготовки
учителей в учительских семинариях Украины конца XIX – начала XX века.
В статье обозначены принципы общеобразовательной и профессиональной подготовки народных
учителей в учительских семинариях Украины конца ХІХ – начала ХХ века. На основе архивных
материалов и историко-педагогических периодических изданий, сделан вывод, что подготовка будущих
народных учителей в учительских семинариях включала два аспекта – теоретический, в рамках
которого внедрялось изучение элементов специализированных педагогических дисциплин, и
практический, результатом которого должна была быть подготовка и проведение определенного
количества "пробных" уроков, которые давал каждый семинарист.
Andriichuk N. M. The Main Principles of the Educational and Professional Teachers' Preparation in the
Teachers' Seminaries at the End of the XIX – the Beginning of the XX Centuries.
The article determines the principles of educational and professional folk teachers' preparation in the
Ukrainian teaching seminaries at the end of the XX – the beginning of the XX centuries. On the basis of the
archive documents and historical and pedagogical periodicals analysis it is concluded that the future folk
teachers' preparation in the teachers' seminaries contained two aspects – the theoretical, which was
represented by the elements of special pedagogical theoretical subjects which were taught in the seminaries,
and the practical one, as a result of which was the determined the variety of the "testing" lessons which were
given by the seminary students.
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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ
НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ПАРАДИГМ ОСВІТИ
В статті проаналізовано сучасні наукові підходи до визначення змісту та особливостей професійної
підготовки вчителів початкових класів до забезпечення наступності навчання дітей дошкільного і
молодшого шкільного віку в контексті сучасних парадигм освіти (особистісно орієнтованої,
компетентнісної, акмеологічної, синергетичної). Зроблено висновок, що виокремлені парадигми
дозволяють конкретизувати суть фахової підготовки майбутніх вчителів початкових класів в
контексті сучасної філософії освіти, скорегувати її зміст, напрямки та окремі аспекти на рівні
педагогічної технології, а також сформувати достатній творчий рівень їх особистісно-професійної
компетентності для забезпечення наступності навчання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.
Загальноцивілізаційні трансформаційні процеси стимулюють інтенсивну перебудову сучасної
української освіти на засадах етноцентризму та безперервності, поваги до людської особистості, її інтересів
і потреб, сприяння її самореалізації в суспільній практиці й адаптивному співіснуванню із соціумом.
Парадигмальні проблеми розвитку освіти стають визначальними для перегляду змістових та
організаційних засад функціонування сучасних педагогічних вищих навчальних закладів, формування
суспільного замовлення на професійну підготовку фахівця певної формації, визначеної компетенції,
ціннісно-мотиваційної та соціальної спрямованості. "Тенденції зміни парадигми освітніх систем, – зазначає
І. М. Шапошнікова, обґрунтовуючи соціальну еволюційну значущість змістових характеристик нових
освітніх парадигм, – знаходяться у площині пошуку таких варіантів, де б кожна особистість не лише
готувалася до соціальної адаптації у швидкоплинному середовищі і пристосовувалася до потреб часу, а й
випереджала своїм духовним розвитком застарілі зразки світобачення старших поколінь" [1: 78].
Початкова освіта особливо потребує фахівців нової формації, які будуть спроможні реалізувати
гуманістично-інноваційну стратегію взаємодії з дітьми в найбільш сензитивні періоди людського
онтогенезу. Таким чином, метою нашого наукового пошуку стане розгляд змісту й особливостей
професійної підготовки вчителів початкових класів до забезпечення наступності навчання дітей
дошкільного і молодшого шкільного віку в контексті сучасних парадигм освіти.
Сьогодні знаннєво-інформаційну парадигму освіти, відверто орієнтовану на енциклопедичне
накопичення відповідних цільових знань, умінь і навичок, й таку, що не сприяє розширенню діяльної
складової особистісного досвіду, розвитку творчого потенціалу, формуванню гармонійного адаптивного
світовідчуття, змінюють гуманістично спрямовані парадигми, насичені культурологічним змістом:
особистісно орієнтована (Ш. О. Амонашвілі, І. Д. Бех, С. У. Гончаренко, І. А. Зязюн, Ю. І. Мальований,
С. І. Подмазін, В. В. Рибалка, О. Я. Савченко, І. М. Шапошнікова, І. С. Якиманська); компетентнісна
(А. Л. Андрєєв, Г. О. Балл, Н. М. Бібік, В. А. Болотов, А. А. Вербицький, М. Б. Євтух, І. О. Зимня,
Н. Г. Ничкало, О. В. Овчарук, О. І. Пометун, О. Я. Савченко, В. В. Сєріков, С. Е. Трубачева,
А. В. Хуторський та ін.); акмеологічна (О. А. Бодальов, А. А. Деркач, О. А. Дубасенюк, В. В. Зайцев,
І. А. Зязюн, Н. В. Кузьміна, В. М. Максимова, А. П. Реан, А. К. Маркова, В. А. Семиченко та ін.);
синергетична (О. В. Вознюк, Е. Ф. Зеєр, М. В. Кузьмін, В. С. Лутай, О. М. Олексюк, І. П. Підласий,
В. А. Семиченко, В. О. Сластьонін, О. В. Чалий, С. С. Шевельова та ін.) парадигми.
Орієнтованою на світовий та європейський простір на сучасному етапі розвитку вищої педагогічної
освіти є особистісно орієнтована парадигма навчання, методологічними позиціями якої виступають:
1) визнання самоцінності дитинства як автономного повноцінного періоду людського онтогенезу;
2) врахування в навчально-виховному процесі суб’єктивного досвіду та особливостей психофізичного
розвитку дітей; 3) реалізація суб’єкт-суб’єктної взаємодії в освітньому просторі навчального закладу на
засадах співпраці та співтворчості, взаємообміну та взаємозбагачення особистісних ресурсів;
4) попередження дисбалансу між розумовим і особистісним становленням, створення умов для
саморозвитку школярів, проявів їх різноспрямованої активності; 5) насичення навчального матеріалу
культурологічно зумовленим змістом; 6) адаптивна відкритість інформаційного й дидактичного арсеналу
педагогічних впливів; 7) дотримання в педагогічному процесі принципу педагогічної екології, тобто
безоціночного прийняття, безоціночного ставлення, емпатії, педагогічного оптимізму як необхідних
умов розвитку та саморозвитку учнів, підтримання їх психічного здоров’я, а також формування
позитивної "Я-концепції".
Зважаючи на існування таких взаємопов’язаних засад особистісно орієнтованої системи освіти,
концептуально відмінними є професійні вимоги щодо змісту педагогічних форм, засобів, методів і
прийомів підготовки майбутнього вчителя початкових класів до взаємодії з дітьми на межі дошкільного і
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молодшого шкільного віку. На думку дослідників, в контексті особистісно орієнтованої парадигми ці
дидактичні аспекти "розглядаються як соціокультурна система, що базується на повазі до особистості, її
автономії, де той, хто навчається, як особистість і як індивід отримує однакові з навчаючим можливості
соціального, культурного і психологічного зростання" [2: 31]. Таким чином, гуманізація та суб’єктивація
педагогічної взаємодії в особистісно орієнтованій моделі освіти викликає потребу розглядати процес
фахової підготовки майбутнього вчителя початкової школи крізь призму: по-перше, внутрішнього
прагнення до саморозвитку, професійного самовдосконалення на основі гуманістичного світогляду та
гуманітарної культури, що забезпечують ціннісно-смислову рівність дорослого та дитини, її
психологічну захищеність в навчально-виховному процесі, розвивають індивідуальність, розширюють
ступені свободи як суб’єкта самосвідомості, діяльності та спілкування й тим самим відновлюють
культурологічну функцію педагога; по-друге, навчання прийомам раціональної та оптимальної
організації цілісного педагогічного процесу, які б засновувалися на наступності змісту, форм, методів і
вимог до дитини на межі переходу від дошкільної до початкової освіти, враховували зону її актуального
та найближчого розвитку, сприяли збереженню й підтриманню здоров’я; по-третє, формування
переконання у необхідності професійної взаємодії з вихователями дитячих садків, батьками дітей,
спільної відповідальності за повноцінність розвитку комунікативної, мотиваційної, емоційно-вольової та
когнітивної сфер дітей на етапі вступу до школи.
Модернізація вищої освіти у контексті Болонського процесу актуалізувала потребу перегляду змісту
освіти, цільових установок майбутніх педагогів, уточнення критеріїв їх професійної готовності до роботи
за фахом на підґрунті компетентнісної парадигми освіти. В матеріалах Болонського процесу
підкреслюється, що використання термінів "компетентність" або "компетенція" з метою визначення
мотиваційно-цільових компонентів змісту вищої освіти знаменує зрушення від суто (або переважно)
академічних норм оцінювання до комплексної оцінки професійної та соціальної готовності випускників
педагогічних навчальних закладів. На думку науковців, таке зрушення означає трансформацію системи
вищої освіти в напрямі більшої адаптації до ринку праці в довгостроковій перспективі, а також
забезпечення безперервності освітнього процесу впродовж усього життя. Результатом вищої освіти,
заснованої на компетентнісній основі, повинно бути становлення людини, здатної до співпереживання,
готової до вільного гуманістично орієнтованого вибору, індивідуального інтелектуального зусилля і
самостійної, компетентної і відповідальної дії в політичному, економічному, професійному і
культурному житті, яка поважає себе й інших, терпима до представників інших культур і
національностей, незалежна в думках і відкрита для іншого погляду й несподіваної думки
(М. Г. Артемова, В. В. Бедь).
Посилений інтерес вітчизняних (Н. М. Бібік, О. С. Заблоцька, Я. П. Кодлюк, О. Л. Кононко,
Ю. В. Пелех, О. В. Овчарук, О. І. Пометун, О. Я. Савченко, С. Е. Трубачева та ін.) та російських
(А. Л. Андрєєв, В. А. Болотов, І. О. Зимня, В. В. Краєвський, В. В. Сєріков, О. В. Хуторський та ін.)
дослідників до проблеми компетентнісного підходу в освіті стимулює з’ясування суті базових
компетенцій в різні вікові періоди людського онтогенезу. Стосовно вищої освіти базовою компетенцією
визнається "професійна компетентність" фахівця, яка тлумачиться не як сума засвоєної інформації, як
цього вимагав знаннєво-інформаційний підхід, а, наприклад, як: 1) складне інтегральне, інтелектуальне,
професійне й особистісне утворення, яке формується у процесі його професійної підготовки у ВНЗ,
проявляється, розвивається і вдосконалюється в професійній діяльності, а ефективність її здійснення
суттєво залежить від видів його теоретичної, практичної та психологічної підготовленості до неї,
особистісних, професійних й індивідуально-психічних якостей, сприйняття цілей, цінностей, змісту та
особливостей цієї діяльності (В. І. Свистун, В. В. Ягупов); 2) базова характеристика діяльності фахівця,
яка включає як змістовий (знання), так і процесуальний (уміння) компоненти, і має головні суттєві
ознаки, а саме: мобільність знання, гнучкість методів професійної діяльності і критичність мислення
(М. Г. Артемова, В. В. Бедь); 3) оцінна категорія, що характеризує людину як суб’єкта професійної
діяльності, її здатність успішно виконувати свої повноваження (Н. М. Бібік).
Таким чином, компетентнісна парадигма як підґрунтя оновлення змісту фахової підготовки майбутніх
учителів початкових класів до забезпечення наступності навчання дітей дошкільного і молодшого
шкільного віку орієнтує на формування у студентів необхідних професійно важливих компетентностей
(базових, загальних і спеціальних) як "соціально закріпленого освітнього результату" (за Н. М. Бібік),
який залежить від соціально-історичного контексту Української держави, новітніх пріоритетів
суспільства, концептуальних цілей трансформації вищої освіти на сучасному етапі розвитку
інформаційного суспільства. Отже, соціальна зумовленість професійної компетентності майбутнього
вчителя-початківця накладає відбиток на зміст, обсяг, специфіку, адаптованість до сучасних реалій, а
також послідовність та наступність формування ключових компетентностей учнів як результатів їх
навчальної діяльності. Дослідники (С. Е. Трубачева, О. І. Пометун) переконані, що головною
дидактичною умовою підготовки педагогів до формування компетентностей школярів на засадах
наступності, має стати "послідовна реалізація компетентнісного підходу на різних етапах та рівнях
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формування змісту шкільної освіти… Ці рівні можуть бути співвіднесеними зі ступенями навчання в
загальноосвітній школі. Наприклад, вимоги до освіченості учнів у початковій школі відповідатимуть
елементарному рівню компетентності, тоді вимоги до освіченості учнів основної школи можуть бути
співвіднесеними з базовим рівнем компетентності, а повна середня освіта – із загальноосвітнім рівнем
компетентності школярів. Крім того, кожен із таких рівнів передбачатиме декілька етапів формування
компетентності. Ці етапи, по-перше, мають бути пов’язаними з послідовністю формування досвіду
учнівської діяльності відносно предметів і процесів сучасності, по-друге, віддзеркалювати хід
навчального процесу, мотивацію навчання (усвідомлення учнем цілей і завдань), актуалізацію
мінімально необхідного досвіду діяльності, вивчення нового матеріалу з відпрацюванням теоретичного
та практичного навчально-інформаційного блоків, самоаналіз отриманих результатів і співвіднесення
отриманих результатів із передбачуваними" [3: 32-33].
Цілком зрозуміло, що оновлення змісту освіти як "педагогічно адаптованого соціального досвіду" (за
С. Е. Трубачовою) в контексті компетентнісної парадигми, вимагає реалізації в педагогічному процесі
навчальних закладів засад наступності освітніх впливів, результатом яких, на переконання О. І. Пометун,
стане "формування загальної компетентності людини, що є сукупністю ключових компетентностей,
інтегрованою характеристикою особистості. Така характеристика має сформуватися у процесі навчання і
містити знання, вміння, ставлення, досвід діяльності й поведінкові моделі особистості" [3: 51].
Методологічною основою становлення особистості педагога-професіонала сьогодні науковці
вважають акмеологічну парадигму освіти. Один із провідних теоретиків-розробників цієї освітньої
стратегії Н. В. Кузьміна визначає педагогічну акмеологію як прикладну науку, яка опікується різними
аспектами та рівнями професіоналізму педагога, умовами та закономірностями досягнення вершин
професійної зрілості особистості вчителя в освітньому процесі [4: 9]. Водночас, "важливим завданням
акмеології є з’ясування того, що може бути сформовано в людини на кожному віковому етапі в дитинстві
та юнацтві, щоб вона могла успішно реалізувати свій потенціал на ступені зрілості" [5: 12]. З огляду на ці
завдання акмеологічний супровід підготовки майбутнього вчителя початкової школи має реалізовуватися
за рахунок послідовних фаз безперервного особистісно-професійного розвитку, який стає можливим за
рахунок взаємодії таких компонентів освітнього середовища, як навчання, виховання, розвиток,
самоосвіта, а також прагнення до самореалізації власного творчого потенціалу на різних рівнях
наукового пізнання [4: 54]. Таким чином, на переконання А. А. Деркача, О. С. Анісімова,
Н. В. Соловйової, "акмеологічний розвиток педагога – це його цілісний професійний розвиток як
спеціаліста, особистості й духовно зрілої людини, це самовдосконалення, саморозвиток як в
професійному, так і в особистісному та духовному аспектах, ріст професійної самосвідомості педагога,
рефлексії педагогічної діяльності та педагогічної поведінки" [4: 73]. Очевидно, змодельований
науковцями ідеальний кінцевий результат акмеологічного розвитку педагога може слугувати орієнтиром
в безперервному процесі вузівської та післядипломної підготовки педагогічних працівників для
початкової школи. На наше переконання, лише здатний до професійного й особистісного вдосконалення,
творчості та креативного підходу, рефлексії й адаптації в плинних організаційних та інформаційних
реаліях навчально-виховного процесу вчитель буде спроможним реалізувати засади новітньої філософії
освіти, а саме: "цілеспрямовано проектувати розвиток особистості дитини … Нам потрібно створити
методично забезпечену систему саморозвитку особистості, що допоможе дитині самостійно розв’язати
життєві проблеми, подолати труднощі навчання, спілкування, берегти здоров’я, цікаво проводити
дозвілля, самореалізуватися. Потрібна ідеологія визначення особистості, яка забезпечувала б
проектування вірогідної моделі соціальної й індивідуальної поведінки людини в ситуації невизначеності.
Час освіти, яка полягає лише в пізнанні світу, закінчився. Пізнання себе, свого "Я", своїх прагнень і
можливостей для самовизначення та кращої реалізації своїх сил – нове, гідне гуманізму завдання освіти –
і навчання, і виховання" [2: 34-36]. Таким чином, всі суб’єкти педагогічної взаємодії будуть відкриті для
розвитку й вдосконалення конструктивних способів буття у світі, вироблення за допомогою доцільної
організації безперервного освітнього процесу власного адаптивного досвіду як складової суспільно
значущого життєвого стилю.
Сьогодні суб’єктність, діалогічність і відкритість педагогічної взаємодії до змін як важливі фактори
об’єктивації цілісного педагогічного процесу вимагають їх розгляду в контексті синергетичної
парадигми освіти. Фактично, синергетика – це міждисциплінарна галузь наукового знання, яка
"досліджує процеси переходу складних систем із невпорядкованого стану в упорядкований, розкриває
такі зв’язки між елементами системи, за яких їх сумарна дія в межах системи перевищує просте
складання ефектів від дії кожного з елементів окремо" [4: 308]. Однією із центральних ідей синергетики є
ідея цільової детермінації процесу розвитку, а одним з основних понять – атрактор цілі, що означає
кінцевий стан системи, яка розвивається, мету її розвитку. Структуру системи визначають не лише її
минуле, але й майбутнє. "Теперішнє вважається визначеним за рахунок майбутнього, а минуле – за
рахунок теперішнього, – зазначає Н. Хартман, обґрунтовуючи наступнісні та причинні механізми
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розвитку системи, – при цьому ще нездійснене майбутнє вже певним чином "вміщується" або дієво
представлене в теперішньому; більш пізнє попереджує більш раннє…" [5: 308].
Досягнення синергетики відкривають широкі можливості для моделювання освітніх процесів.
Педагогічна синергетика, як зазначає В. І. Андрєєв, дозволяє по-новому підійти до розробки проблем
розвитку педагогічних систем, варіативних моделей учбового процесу, змісту навчальних курсів на основі
інтеграції, системності, синтезу, міжпредметних зв’язків, об’єднання інформації, яка відноситься до
компетенції різних галузей наукових знань. Зрештою, оновлені на засадах синергетики педагогічні
технології будуть відповідати засадам відкритості, співтворчості й орієнтуватимуться на саморозвиток,
самоорганізацію [6: 455]. Таке методологічне навантаження педагогічної синергетики, за переконанням
О. В. Вознюка, дозволяє прирівняти її до інших трансдисциплінарних наук, якими сучасники визнають,
наприклад, педологію, соціальну педагогіку та ін. в силу їх значної інтегративної насиченості й особливої
значущості для сфери підготовки педагогічних кадрів. Зважаючи на це, педагогічну синергетику
визначають як "теоретико-методологічне підґрунтя для інтеграції в одному концептуальному полі всього
комплексу психолого-педагогічних наук та, взагалі, наук про людину" й означають "однією із головних
тенденцій еволюції сучасної науки як форми суспільної свідомості" [7: 47].
Сторонники синергетичного підходу метою освіти, таким чином, визначають необхідність формування
не окремих знань як елементів системи, а цілісного світогляду, т. зв. "картини світу як єдиного процесу".
Відповідно у процесі навчання стимулюється не репродуктивне мислення, а творче, яке дозволить
особистості індивідуально будувати власну освітню траєкторію, розвивати творчий потенціал, адекватний
суб’єктному змісту свідомості, потребам, мотивам, цілям діяльності, адаптивний щодо соціального
оточення. В даному випадку в найбільш органічних умовах реалізовуватиметься й принцип наступності
навчання, оскільки в межах навчального процесу "організовується специфічне навчальне середовище, що
виключає формування антагоністичних установок", а, навпаки, засновується на психології співробітництва.
На переконання В. О. Сластьоніна, в навчальному процесі закладів освіти взаємодіють відкриті
саморегулюючі системи, що прагнуть до розвитку суб’єктності, самовираження, творчого співіснування –
викладач і студент, викладач і зміст освіти, студент і зміст освіти, суспільне замовлення і методологія
освіти, вчитель і учень тощо, які мають належну свободу вибору стратегії індивідуального життєвого
шляху [7: 65]. На думку науковців, свобода вибору є необхідним атрибутом кожної відкритої системи, а
стосовно педагогічного процесу ще й сприяє підвищенню його ефективності, розвиткові самостійності
вихованців, допомагає розв’язати проблему відчудженості їх від навчального середовища, оскільки
навчальна діяльність значно активізується, викладання набуває необхідної варіативності та
диференційованості, суб’єкт навчання стає реальною рушійною силою навчально-виховного процесу,
співпрацює з педагогом, а структура процесу навчання стає мобільнішою та адаптивнішою [7: 67].
Педагогічна синергетика дозволяє на якісно відмінному рівні пояснити сутність особистіснопрофесійного розвитку вчителя-початківця. Науковцями введено для цього поняття "процес
суб’єктифікації" як "розширення людиною особистісно-психологічного обрію сприйняття дійсності,
коли в оточуючому світі людина знаходить особистісний сенс та може на особистісно-психологічному,
чуттєвому й ціннісному рівнях ідентифікувати себе з тими чи іншими об’єктами її соціального,
природного та, загалом, космопланетарного оточення … Процес суб’єктифікації передбачає зростання
суб’єктивності людини, її емпатійності, здатності до синергетичної інтеграції у навколишнє середовище"
[7: 156]. Зважаючи на це, особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя початкової школи
набуває суспільно й цивілізаційно значимого сенсу. Водночас, він стимулює трансформацію ставлення
педагога до завдань навчально-виховного процесу в першому класі, які передбачають не лише
досягнення дидактичних цілей, а, передусім, підтримку его-ідентичності кожної дитини (Е. Еріксон),
стимулювання та розвиток її особистого адаптаційного потенціалу (О. Г. Маклаков), творчих здібностей
тощо. Фактично, в даному випадку процес фахової підготовки розвиває складові соціального й
емоційного інтелекту вчителя початкової школи (Г. М. Андрєєва, Дж. П. Гілфорд та ін.), які визначають
його просоціальну спрямованість, ціннісне ставлення до себе та інших, зацікавленість у суспільному
прогресі, соціальній самоефективності кожного суб’єкта педагогічної системи, стимулюють розвиток
емпатії, співпереживання. Водночас, розвиток в процесі фахової підготовки цих професійно значущих
якостей, дасть можливість учителю початкових класів у процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії з дітьми не
лише виступати в ролі носія соціально-значимої інформації, а й увести її в особистісний емоційнопрактичний досвід учнів, корисний для їх подальшої самоосвіти, саморозвитку та самовиховання.
Отже, виокремлені парадигми (особистісно орієнтована, компетентнісна, акмеологічна, синергетична)
дозволяють конкретизувати суть фахової підготовки майбутніх вчителів початкових класів в контексті
сучасної філософії освіти, скорегувати її зміст, напрямки та окремі аспекти на рівні педагогічної
технології, а також сформувати достатній творчий рівень їх особистісно-професійної компетентності для
забезпечення наступності навчання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.
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Матеріал надійшов до редакції 19.12. 2011 р.
Коломиец Л. И. Подготовка учителя начальных классов к обеспечению преемственности обучения в
контексте современных парадигм образования.
В статье анализируются современные научные подходы к определению содержания и особенностей
профессиональной подготовки учителей начальных классов к обеспечению преемственности обучения
детей дошкольного и младшего школьного возраста в контексте современных парадигм образования
(личностно ориентированной, компетентностной, акмеологической, синергетической). Сделан вывод,
что выделенные парадигмы позволяют конкретизировать суть профессиональной подготовки будущих
учителей начальных классов в контексте современного философского образования, скорректировать их
содержание, направления и отдельные аспекты на уровне педагогической технологии, а также
сформировать достаточный творческий уровень их личностно-профессиональной компетентности для
обеспечения преемственности обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Kolomiіets L. I. Training Primary School Teachers that Ensure the Continuity of Learning in the Context of
the Current Educational Paradigms.
The article examines the modern scientific approaches to determining the content and features of training
primary school teachers to ensure the continuity of teaching preschool and early school age in the context of the
current paradigms of education (personally oriented, competence, akmeologic, synergetic). It is concluded that
the marked paradigms allow to specificate the essence of the future primary school teachers' professional
preparation in the context of the modern philosophical education, correct their content, directions and the
separate aspects on the level of the pedagogical technology, and also form the essential creative level of their
individual-professional competence to ensure the continuity of teaching preschool and early school age.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
У статті розглянуто умови, необхідні для ефективної реалізації інноваційних педагогічних
технологій. Виокремлено етапи впровадження інновацій у загальноосвітній школі, ймовірні
проблеми та шляхи їх вирішення. Особлива увага приділена проблемі готовності педагогів до
інноватики та необхідності грамотного керівництва цим процесом. Зроблено висновок, що
готовність педагогів до проектування інноваційних технологій виховного процесу визначається як
рівнем знань, так і формуванням у педагогів відповідних умінь і навичок проектувальної діяльності,
а також індивідуально-ціннісного ставлення до нововведень.
Формування нового типу суспільства передбачає зміни у сучасній системі освіти. Соціальний
розвиток значною мірою впливає на зміну та вдосконалення навчальних технологій в контексті процесів
глобалізації, зростання мобільності науки та освіти, посилення міжкультурних обмінів, що стимулюють
впровадження педагогічних інновацій, гуманістична спрямованість яких покликана забезпечити розвиток
творчого потенціалу нації, досягнення високого професійного рівня особистості.
Основні методологічні й теоретичні положення інноваційної педагогічної діяльності визначені в
працях К. Ангеловські, І. Д. Беха, Ю. З. Гільбуха, І. М. Дичківської, І. П. Підласого, С. Д. Полякова,
М. М. Поташника, Г. К. Селевка, В. А. Сластьоніна та інших. Водночас, у наукових дослідженнях
відсутній систематичний аналіз умов успішної реалізації педагогічних технологій, що і є завданням
нашого дослідження.
Вважаємо необхідним зазначити, що інноватика в педагогіці існує на двох рівнях: теоретичному і
практично-технічному. Причому перший рівень можна вважати достатньо розробленим: формулюються
нові ідеї, концепції інноваційних педагогічних процесів. Однак їх впровадження у практичну діяльність
недостатньо активне. Шляхом подолання такої невідповідності теоретичних досліджень у сфері
інноватики і практичного їх застосування є визначення ефективних педагогічних умов реалізації
інноваційних технологій в системі діяльності загальноосвітнього навчального закладу, що і зумовлює
актуальність нашої теми.
Метою даної статті є розгляд основних умов, необхідних для успішної реалізації інноваційних
технологій. Реалізовуємо цю мету шляхом вирішення поставлених завдань: розглянути етапи
впровадження інноваційних технологій та проаналізувати можливі труднощі та умови на кожному з них
окремо, здійснити теоретичний аналіз готовності педагогів до інноваційної діяльності, окреслити основні
проблеми, що можуть виникнути та умови їх успішного вирішення.
Освітня політика України наголошує на необхідності використання інноваційних педагогічних
технологій в загальноосвітній школі. Основою нормативної бази інноваційної діяльності в освіті є
Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про наукову і науково-технічну
діяльність", "Про авторське право і суміжні права", "Про науково-технічну інформацію", "Про наукову і
науково-технічну експертизу", "Про інноваційну діяльність", "Про основні засади розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки", Положення "Про порядок здійснення
інноваційної освітньої діяльності". У цих державних документах йдеться про важливість організації
інноваційної діяльності та визначаються перспективи розвитку освіти.
Варто зазначити, що Колегія Міністерства освіти і науки України визначила пріоритетні напрями
інноваційної діяльності галузевого рівня у сфері освіти, до яких віднесено:
– впровадження інноваційних технологій навчання;
– застосування інтерактивних методів навчання з використанням інформаційних технологій;
– створення комп’ютерно-орієнтованих методів навчання з різних предметів і навчальних дисциплін;
– розробку і впровадження новітніх дидактичних моделей та технологій профільного навчання у
загальноосвітніх навчальних закладах;
– використання програмових засобів навчального та наукового призначення, новітніх програм,
посібників та методичних матеріалів нового покоління, у тому числі – електронних [1: 2].
Концептуальним для нашого дослідження є ствердження, що стратегія реалізації інноваційних
педагогічних технологій в загальноосвітній школі передбачає суттєві зміни в існуючих педагогічних
системах, осмислення цілей і змісту їх діяльності та перехід від неефективних шаблонів до творчої ініціативи
й індивідуальної відповідальності педагогів у проектуванні й організації педагогічного процесу.
На думку науковців, інноваційні педагогічні технології охоплюють певні теоретичні блоки:
1) створення нового в системі освіти і педагогічної науки; 2) сприйняття нового соціально-педагогічними
© Мельник К. О., 2012
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працівниками; 3) застосування педагогічних нововведень; 4) підготовку рекомендацій для теоретиків і
практиків щодо пізнання інноваційних освітніх процесів та управління ними [2: 11].
Таким чином, інноваційні педагогічні технології, які поєднують створення, освоєння та застосування
педагогічних нововведень, здатні значно прискорити процеси розвитку та перетворення системи освіти,
що і зумовлює їх використання в системі освіти на різних її рівнях.
Розглянемо один із аспектів реалізації таких технологій.
Під поняттям "педагогічні інноваційні технології" дослідники розуміють нову сукупність форм,
методів і засобів навчання, виховання й управління, яка приносить суттєві зміни у результат
педагогічного процесу. Педагогічне нововведення – це комплексний процес створення та використання
нових педагогічних технологій для кращого задоволення нових суспільних потреб. Особливістю
педагогічних технологій вважаємо забезпечення цілісного педагогічного впливу, зорієнтованого на
головних суб’єктів навчально-виховного процесу – вчителя і учня. Отже, застосування інноваційних
технологій не є самоціллю у процесі навчання та виховання. Його метою можна вважати оптимізацію
навчально-виховного процесу, відповідність його умовам життя. Саме в цьому аспекті важливим є
визначення ефективних умов реалізації інноваційних технологій з метою підвищення результативності
освітньо-виховної діяльності.
Кожне нововведення впроваджується поступово, проходить певні етапи становлення для успішного і
тривалого використання інноваційних технологій. Дуже важливою є ефективна реалізація інновацій на
всіх стадіях, забезпечення логічної, організаційної їх взаємопов'язаності, наступності з огляду на те, що
будь-яке нововведення повинно відповідати об'єктивним потребам суспільної, зокрема, педагогічної
практики, професійним, організаційним, фінансовим та іншим можливостям тих, хто має намір його
впровадити.
Розглянемо основні етапи процесу впровадження нововведень у практику шкільної системи
освіти. Долучаємося до думки Л. Ващенко, що цей процес можна умовно поділити на 7 етапів:
Перший етап – усвідомлення педагогічним колективом необхідності змін та нововведень і
готовності впроваджувати інновації в навчально-виховний процес, що передбачає необхідність
моніторингу якості освіти, аналізу показників цих досліджень та розуміння, що реальний стан навчальновиховного процесу не відповідає новим тенденціям розвитку суспільства. Важливою умовою реалізації
інноваційних педагогічних технологій є пояснення причин змін та мотивація педагогів до використання
інноваційних методів навчання.
Другий етап – пошук та актуалізація нових ідей. На цьому етапі формується творча група, основна
мета діяльності якої – розробка та оформлення інноваційних ідей у проект чи програму, а також
виявлення кола проблем, які необхідно вирішити, актуалізація нових ідей та їх обговорення. Тобто для
забезпечення позитивного результату нововведення повинно виступати засобом вирішення актуальної
для даної школи проблеми.
Третій етап – здійснення проектування нововведення. Творчою групою визначається майбутня
перспектива та стратегія досягнення поставленої мети. У підготовленому проекті інноваційних
технологій повинна бути озвучена мета, завдання та основні заходи щодо реалізації нових ідей, необхідні
ресурси для ефективного досягнення цілей та методика виявлення ефективності інноваційних процесів,
що передбачає активну участь учителів в обговоренні проекту та плануванні нововведень з метою
формування мотивації щодо результативності реалізації нововведень. Важливо, що інноваційні
технології повинні впроваджуватися у цілком конкретних умовах і орієнтуватися на вирішення чітко
окреслених педагогічних задач.
Четвертий етап – апробація нової педагогічної ідеї, експериментальна перевірка цих
нововведень. На цьому етапі важливим є врахування готовності колективу до реалізації інноваційних
технологій, мотивації педагогів, наявності стресів, функціональної невизначеності, поінформованості
кадрів. Необхідно створити комфортні умови для усіх суб’єктів інноваційної діяльності. Вважаємо, що
на цьому рівні інновації повинні попередньо проходити експериментальну перевірку та аналіз
ефективності їх застосування, яка супроводжується контролем як з боку педагогів, так і з боку
психологів, соціологів. Тобто для забезпечення найбільшої ефективності цей експеримент повинен бути
комплексним.
П’ятий етап – це підготовка суб’єктів навчально-виховного процесу до роботи в нових умовах, що
здійснюється, як правило, в умовах перепідготовка кадрів і передбачає: продуманий вибір стилю
управління, засобів оцінки та контролю проміжних результатів, делегацію повноважень. Варто
зазначити, що від готовності учасників до інноваційної діяльності залежить ефективність нововведень.
Також важлива на цьому етапі роль наставника, керівника творчої групи, науковця. Окрім того інновації
мають бути технологічно забезпеченими і орієнтованими на прояв особистісних якостей, професійних
умінь і навичок учителів.
Шостий етап передбачає формування позитивного ставлення колективу до нововведень. Оскільки
в процесі впровадження інноваційних технологій можуть виникнути труднощі щодо нового режиму
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роботи, необхідності постійного навчання. Шляхом їх подолання є якісна робота щодо підготовки
педагогічного колективу до введення інновацій.
Сьомий етап – оприлюднення результатів використання інноваційних педагогічних технологій
на рівні батьків, учителів, органів державного управління [3: 23].
Проаналізувавши етапи впровадження інновацій, можна дійти висновку, що однією з умов реалізації
інноваційних педагогічних технологій є готовність педагога до інноваційної діяльності, яка тлумачиться
як "...складне інтегративне новоутворення особистості, суть якого складають взаємодія мотиваційноорієнтаційного, змістовно-операційного і оцінно-рефлексивного компонентів" [2: 28]. Ці компоненти
забезпечують: 1) творчу спрямованість вчителя; 2) його обізнаність з інноваційними технологіями;
3) визначення рівня готовності до інноваційної діяльності.
Учителі, крім готовності до впровадження інновацій, повинні мати належну кваліфікаційну
підготовку для забезпечення реалізації принципу релевантності (відповідності завдань, які будуть
поставлені, професійним та особистісним можливостям педагогів з огляду на те, що деякі з них
володіють різними методиками навчання та виховання, вміло застосовують їх на практиці, однак через
недостатній рівень мотивації до реалізації творчого потенціалу можуть не відчувати потреби в
необхідності застосування інновацій у своїй педагогічній діяльності). Тому необхідною умовою
реалізації інноваційних педагогічних технологій є спеціальна підготовка або перепідготовка вчителя,
осмислення ним досвіду діяльності та формування розуміння необхідності залучення до неї.
Тож вважаємо, що для реалізації інноваційних педагогічних технологій необхідно вивчити роботу
вчителів, звернувши уваги на такі характеристики педагогічної діяльності в умовах введення інновації:
– ставлення педагогів до новаторства та ступінь їх поінформованості про проблеми діяльності
педагога-новатора;
– особливості мотиваційної сфери педагогів, які беруть участь в інноваційній діяльності;
– систему уявлень педагогів про формування цілей власної діяльності;
– рівень самооцінки теоретичних знань і професійної готовності педагога до інноваційної
педагогічної діяльності;
– вміння вчителя оцінити ефективність апробованих і впроваджуваних педагогічних нововведень та ін.
Однак, окрім непідготовленості педагогічних працівників до нововведень, можуть виникнути певні
труднощі у процесі реалізації інноваційних технологій, а саме:
1. Потенційно ефективні інновації не впроваджуються або впроваджуються із значним запізненням, а
це значно обмежує можливості одержання корисного ефекту від їх використання.
2. Нерідко значні зусилля спрямовуються на впровадження інновації, яка не володіє необхідним
інноваційним потенціалом як наслідок помилок в оцінюванні її корисності. Іноді стимулом для
впровадження новації стає її модність, а не очікуваний педагогічний ефект.
3. Низький ефект від впровадження новації виникає внаслідок явного чи прихованого їй опору або
неправильної організації інноваційних процесів.
4. Спостерігається значне перевищення витрат на впровадження новацій порівняно з прогнозованими
показниками.
5. Непомірно тривалими є терміни впровадження інновацій.
Ці проблеми – наслідок неправильного оцінювання та використання часу, фінансових,
організаційних, кадрових та інших ресурсів, неврахування особливостей впровадження технології,
недостатньо продуманий моніторинг проміжних результатів нововведень або сильний опір
консервативно налаштованих педагогічних працівників. Таким чином, через певні недоліки у організації
та впровадженні нереалізованими можуть залишитися актуальні та продуктивні інноваційні технології,
що, в свою чергу, зумовлює необхідність:
– мати у розпорядженні оптимальний набір ресурсів (фінансових, організаційних, кадрових);
– володіти управлінською культурою, професійним і діловим авторитетом, необхідними для
переконання педагогічного колективу;
– об’єднувати зусилля педагогів на подолання різноманітних труднощів, які неминуче
супроводжують людей, які наважилися утвердити у педагогічній практиці нове.
Ще однією важливою умовою реалізації інноваційних технологій є чітке конкретне формулювання
мети. Це дає змогу робити висновки про доцільність тривалого використання обраного нововведення та
оцінювати результати його ефективності. Мета кожного етапу має бути спрямована на досягнення
загальної мети введення інновацій, що вимагає від ініціаторів докладного пояснення, тлумачення
педагогам змісту поставлених цілей, що зумовить їх сприйняття усіма учасниками інноваційного
процесу. Іноді для досягнення єдності цілі інновацій можуть бути дещо скориговані. Оскільки важливо,
щоб керівники загальноосвітнього закладу та викладачі мали спільну мету.
Важливою умовою реалізації інноваційних педагогічних технологій є взаємозв’язок кожного нового
етапу з попереднім. Для цього необхідно узгоджувати цілі, переходячи від одного етапу до наступного.
Наприклад, етап пошуку та актуалізації нових ідей тісно пов’язаний зі здійсненням проектування
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нововведення творчою групою. Так, спочатку виявляється коло проблем, які необхідно вирішити, а потім
визначається мета, завдання та основні заходи щодо реалізації нових ідей, необхідні ресурси для
ефективного досягнення цілей та методика виявлення ефективності інноваційних процесів.
Як вже зазначалося вище, необхідною умовою успішної реалізації інноваційних педагогічних
технологій є наявність у розпорядженні оптимального набору ресурсів та можливості досягти очікуваних
результатів за найменших витрат цих ресурсів. Важливо, щоб учасники процесу мали їх у своєму
арсеналі та могли вміло використовувати залежно від необхідності.
Оскільки, реалізація інноваційних технологій – це складний за структурою процес, до якого залучена
група людей, важливо забезпечити якісний обмін інформацією. Комунікація може бути вертикальною
(між підлеглими та їх керівниками) та горизонтальною (спілкування у групі). Цей процес може бути
ускладнений комунікативними бар’єрами (дезінформацією, провокативним загостренням стосунків
тощо). Тому керівники навчального закладу повинні заздалегідь спрогнозувати ефективні комунікативні
механізми, впровадити їх та контролювати процес обміну інформацією. Отже, доступність, своєчасність
та достовірність інформації, сприятливий мікроклімат в колективі, виявлення та подолання конфліктів є
важливими умовами реалізації інноваційних технологій.
Кожен етап інноваційного процесу передбачає використання різних методів. На деяких етапах
важливо здійснити розподіл обов’язків та визначення відповідальності, але є ситуації, коли педагоги
повинні проявити ініціативу та творчий підхід і тоді розподіл обов’язків може бути навіть шкідливим у
процесі досягнення спільного результату. Тому ще однією важливою умовою реалізації інноваційних
технологій вважаємо професійне та досвідчене керівництво цим процесом.
Тож, розглянувши основні етапи реалізації інноваційних педагогічних технологій у практику
шкільної системи освіти, приходимо до висновку, що важливою є ефективна реалізація нововведення
на всіх стадіях, забезпечення логічної, організаційної їх взаємопов'язаності, наступності. Нововведення
повинно відповідати об'єктивним потребам суспільної, зокрема, педагогічної практики, професійним,
організаційним, фінансовим та іншим можливостям тих, хто має намір його впровадити.
Узагальнюючи отримані результати, можна стверджувати, що готовність педагогів до проектування
інноваційних технологій виховного процесу визначається як рівнем знань, так і формуванням у педагогів
відповідних умінь і навичок проектувальної діяльності, а також, індивідуально-ціннісного ставлення до
нововведень.
Вважаємо, що якість реалізації інноваційного процесу зумовлюється його цілями, методами і
засобами, організованістю, знаннями, здібностями, зацікавленістю виконавців у досягненні найвищих
результатів, особливостями комунікації між ними. Ще однією важливою умовою успішної реалізації
інноваційних педагогічних технологій є мотивація та підготовленість виконавців. Це означає, що для
виникнення у педагогів зацікавленості в досягненні необхідних результатів інноваційної діяльності
потрібно створити відповідні умови, передбачити колективні, персональні стимули, а також провести
підготовку чи перепідготовку кадрів.
Таким чином, розглядаючи умови реалізації інноваційних педагогічних технологій в загальноосвітній
школі відповідно до етапів їх впровадження на практичному рівні управління, перспективами
подальших досліджень вважаємо визначення ефективних форм, методів, засобів впровадження
інноваційних технологій в практику діяльності загальноосвітнього навчального закладу.
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Мельник К. О. Реализация инновационных педагогических технологий в общеобразовательной
школе как педагогическая проблема.
В статье рассмотрены условия необходимые для эффективной реализации инновационных
педагогических технологий. Выделены этапы внедрения инноваций, вероятные проблемы на каждом из
этапов и возможности их решения. Особое внимание уделено проблеме готовности педагогов к
инноватике и необходимости грамотного руководства этим процессом. Сделан вывод, что готовность
педагогов к проектированию инновационных технологий воспитательного процесса определяется как
уровнем знаний, так и формированием у педагогов соответствующих умений и навыков
проектировочной деятельности, а также индивидуально-ценностного отношения к нововведениям.
Mel'nyk K. O. The Realization of the Innovational Pedagogical Technologies in the Secondary School as a
Pedagogical Problem.
The article focuses on the conditions of the effective realization of the innovational pedagogical technologies.
Stages of innovations, possible difficulties on every stage and the possibility of their eliminating are
distinguished. The attention is drawn to the problem of teachers’ readiness to the innovations and the necessity
of the correct management. It is concluded that the teachers' readiness to the designing of the innovational
technologies of the educational process is determined both by the level of knowledge and the teachers' formation
of the certain designing skills and also the individual evaluative relationship to the innovations.
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КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ТВОРЧОГО
ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ
У статті представлено систему критеріїв, показників та рівнів сформованості творчого потенціалу
студентів. Особливу увагу приділено критеріям і показникам, які в межах гуманістичного напряму
педагогіки найбільше відповідають особистісним змінам і становленню в процесі формування творчого
потенціалу. Зокрема, виділено та охарактеризовано спеціальні критерії, які є суттєвими у становленні
творчого потенціалу саме для молодої людини – студента (критерій суб’єктивної значимості творчого
продукту і критерій психологічної готовності до творчості).
В умовах сьогодення гостро постає необхідність у підготовці творчо-активних особистостей, здатних
до самопошуку, самоосвіти, готових знаходити вихід з будь-якої непередбачуваної ситуації. Сучасність в
епоху інформатики і технологічного прогресу вимагає від фахівців вміння працювати в різних умовах,
гнучко налаштовуватись на швидкозмінні інформаційні потоки і, відповідно, до нових вимог
роботодавців. Наразі освітні тенденції, зокрема впровадження Болонського процесу, спрямовані на
подолання репродуктивного характеру навчально-виховного процесу та самоосвіту, що, у свою чергу,
передбачає формування творчої активності студентів і, як результат, накопичення їхнього творчого
потенціалу. На важливість формування творчого потенціалу тих, хто навчається, на сьогодні вказують
багато вітчизняних і зарубіжних науковців (В. Моляко, Г. Пустовіт, Я. Крушельницька, О. Прокопенко,
Р. Швай, Я. Пономарьов, І. Львова, С. Хмельковська, В. Луценко, В. Лихвар, Л. Овсянецька,
Дж. Гілфорд, К. Тейлор, Е. Торранс).
Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що в даному аспекті існує низка невирішених
питань, зокрема немає єдиної, чіткої системи критеріїв, показників і рівнів сформованості творчого
потенціалу студентів, яка має стати певним орієнтиром для викладача у формуванні творчого потенціалу
його вихованців.
Отже, метою даної статті вважаємо представлення системи критеріїв, показників і рівнів
сформованості творчого потенціалу студентів вищих навчальних закладів. Окреме завдання вбачаємо у
виділенні окремої групи критеріїв і показників творчого потенціалу, які б відповідали особливостям
студентського віку.
Задля виокремлення критеріїв, показників, а також рівнів сформованості творчого потенціалу
важливим є розгляд структури творчості і творчого потенціалу, зокрема. Так, І. Львова виокремлює
чотири групи особистісних якостей, які складають творчий потенціал особистості: світоглядні якості
(активна життєва позиція, оптимізм, гармонійність, гуманність, відданість своїм ідеалам і принципам,
високе почуття обов'язку, патріотизм, високий рівень розвитку естетичних почуттів, прагнення до
процесу творчості, відкриттів, духовного зростання, самопізнання, самовираження тощо); ціннісні якості
(доброзичливість, тактовність, щирість, працьовитість, милосердя, толерантність (терпимість до інших
людей), критичність); інтелектуальні якості (далекоглядність (вміння прогнозувати події, вчинки, дії),
допитливість, спостережливість, почуття гумору, гнучкість розуму (здатність до прийняття адекватних
рішень, залежності від ситуації), варіативність мислення, незалежність і самостійність думки, високий
рівень розвитку інтуїції, ерудованість, захопленість змістом діяльності, здатність до аналізу і синтезу,
оригінальність, метафоричність мислення, ініціативність); вольові якості (цілеспрямованість,
наполегливість, сміливість, вміння доводити розпочату справу до кінця, здатність до самоствердження,
витримка, мужність і стійкість (здатність переносити життєві поразки та негаразди), неабияка
енергійність, впевненість у собі) [1: 45-46].
У своїх дослідженнях О. Попель в системі творчого потенціалу виділяє такі структурні компоненти:
мотиваційний; інтелектуальний; емоційний; вольовий [2: 34-35].
Зі своєї позиції Н. Посталюк, пов’язуючи формування творчого потенціалу з творчим стилем
діяльності, характеризує його певними рисами: 1) здатність до бачення проблем як стрижнева ознака
креативності; 2) оригінальність мислення; 3) легкість асоціювання; 4) гнучкість мислення; 5) легкість
генерування ідей; 6) критичність мислення; 7) здатність до переносу; 8) готовність пам'яті [3: 13].
Психолог сучасності В. Моляко, запропонувавши власну концепцію формування творчої особистості
та реалізації її творчого потенціалу, представляє загальну структуру творчого потенціалу з такими
складовими: 1) задатки, нахили, які проявляються у наданні переваг чомусь; 2) інтереси, їх
спрямованість і частота; допитливість, потяг до створення чогось нового; 3) швидкість у засвоєнні нової
інформації; 4) прояви загального інтелекту; 5) наполегливість, цілеспрямованість, працелюбність;
6) порівняно швидке та якісне оволодіння вміннями, навичками, майстерністю виконання певних дій;
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7) здібності до реалізації власних стратегій і тактик з різних проблем, завдань, пошуку виходу зі
складних нестандартних, екстремальних ситуацій [4: 4].
Наразі педагоги і психологи гуманістичного напряму розглядають творчість як цінність, яка надає
людському життю певний сенс, і, водночас, є шляхом до досягнення певного психічного здоров’я, що
відбувається завдяки самореалізації. Тому матеріальні вироби творчості, хоча і є важливими в процесі
суспільного примноження, мають другорядне значення. Істотними ж вважаються переживання людини в
творчому процесі і безпосередній розвиток людської індивідуальності [5: 47]. З огляду на вищезазначене,
можемо констатувати, що творчий потенціал доцільно розглядати з двох позицій: 1) як результат
діяльності особистості (сформованість творчого потенціалу) і 2) як процес особистісних змін
(формування творчого потенціалу). Обидва підходи тісно взаємопов’язані і взаємозалежні, оскільки
формування творчого потенціалу є по суті процесом безперервним, отже, ми можемо аналізувати
творчий потенціал як результат лише в процесі його формування на певних етапах.
Відповідно, критерії оцінки сформованості творчого потенціалу доцільно, на нашу думку, розбити на
дві групи: 1) критерії, що орієнтовані на результат сформованості творчого потенціалу; 2) критерії, що
характеризують особистісні зміни в процесі формування творчого потенціалу.
На наш погляд, критерії творчого потенціалу відображені у різних підходах до визначення цього
поняття. Підсумовуючи здобуток Е. Торранса та беручи до уваги інші визначення і підходи у розгляді
категорії "творчий потенціал", ми простежуємо певні особливості цього поняття: 1) новизна;
2) нонконформність; 3) мислення; 4) розумові здібності; 5) самостійність; 6) значимість творчих
результатів; 7) особистісна позиція; 8) креативність; 9) комунікативність [4; 6-8].
Гуманістична концепція передбачає індивідуальну творчість кожної особистості, при чому, окремо в
означеному контексті варто розглядати творчість молоді (студентів), яка значною мірою відрізняється
від творчості дорослих людей. Р. Швай зауважує, що творчість молодої людини є суб’єктивною; у
суб’єктивному значенні ефектом та результатом творчості є предмети (продукти, відкриття, поведінка),
щось нове і корисне для самої молодої людини. Дослідник зазначає, що не обов’язково вирішення
проблеми має відбуватися у найкращий чи найбільш досконалий спосіб, однак воно має бути "іншим",
новим і корисним для самого студента. З цієї позиції творчість молодої людини доцільно розглядати і
оцінювати, застосовуючи критерій оригінальності і корисності стосовно кожної окремої особистості, а не
у співвідношенні до ширших, об’єктивних норм, які застосовуються до творчості дорослих [5: 49].
Погоджуючись із вищевказаним і враховуючи те, що категорія "творчий потенціал" є явищем
індивідуальним і суб’єктивним, вважаємо за необхідне і доцільне доповнити наш список "критерієм
суб’єктивної значущості", основними показниками якого є: 1) суб’єктивна оригінальність;
2) суб’єктивна новизна; 3) суб’єктивна користь творчого продукту.
Також важливим аспектом в означеному контексті, на нашу думку, є психологічний внутрішній стан
готовності до творчого відкриття тих, хто навчається. Маємо на увазі відсутність або подолання
психологічних бар’єрів і комплексів, які насправді є перешкодами на шляху власного самопізнання.
Таким чином, в нашому списку з’являється ще один критерій: "психологічна готовність", показниками
якого вбачаємо: 1) відсутність психологічних бар’єрів і комплексів (наприклад, остраху перед великою
аудиторією); 2) готовність до співпраці; 3) відкритість у невербальному спілкуванні.
Цілком доцільно, на нашу думку, вважати означені критерії провідними одиницями у формуванні
творчого потенціалу. По визначеним нами двом групам вони співвідносяться наступним чином:
Таблиця 1.
Критерії творчого потенціалу
1 група: критерії, що орієнтовані
на результат сформованості творчого
потенціалу
1)
2)
3)
4)

2 група: критерії, що характеризують
особистісні зміни в процесі формування
творчого потенціалу

Новизна
Розумові здібності
Суспільна значущість
Креативність

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Нонконформізм
Мислення
Мотивація
Самостійність
Особистісна позиція
Комунікативність
Критерій суб’єктивної значущості
Психологічна готовність

Означені критерії оцінки творчого потенціалу особистості розкриваються відповідними групами
показників. На нашу думку, показниками новизни творчих досягнень є 1) унікальність творчого
продукту; 2) здатність нетипово моделювати; 3) вміння фантазувати і використовувати творчу уяву;
4) здатність до прогнозування і передбачення.
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Розумові здібності як критерій творчого потенціалу мають відображатися в наступних показниках:
1) загальні обізнаність та ерудиція; 2) бажання отримувати нові знання, інформацію; 3) здатність до
генерування великої кількості ідей; 4) уміння знаходити свої помилки; 5) здатність до аналізу і синтезу;
6) тренована і гнучка пам'ять. Говорячи про останнє, маємо на увазі такі розумові здібності, які
дозволяють утримувати в пам’яті та оперувати лише необхідною кількістю інформації, відкидаючи зайве
і непотрібне, що, в свою чергу, істотно пришвидшує виконання завдань.
Суспільна значущість як критерій прояву творчого потенціалу людини розкривається наступними
показниками: 1) узгодженість творчої діяльності із суспільними вимогами; 2) конструктивний характер
творчості; 3) вміння наполегливо і послідовно працювати; 4) здатність швидко включатися в роботу.
Креативність в якості критерію сформованості творчого потенціалу відповідає, на нашу думку,
таким показникам: 1) здатність до бачення проблем; 2) здатність до перетворення структури об’єкта
діяльності; 3) активне прагнення до творення нового; 4) винахідливість як уміння знаходити оригінальні,
евристичні способи вирішення проблеми; 5) здатність швидко змінювати прийоми дії відповідно до
нових умов діяльності.
У свою чергу, показниками нонконформізму виступають 1) бажання лідерства; 2) можливості
актуалізувати власні цілі та потреби; 3) здатність відстоювати власну позицію (незалежність суджень);
4) здатність користуватися об'єктивними критеріями; 5) прагнення до високої оцінки.
Показниками сформованості мислення як критерію творчого потенціалу за результатами наших
попередніх досліджень є 1) самостійність мислення; 2) рефлексивність мислення; 3) критичність
мислення; 4) логічність мислення; 5) латеральність (нестандартність) мислення; 6) позитивність
мислення (конструктивність мислення); 7) діалогічність мислення; 8) діалектичність мислення;
9) гнучкість мислення.
Мотивація як критерій творчого потенціалу висвітлюється в наступних показниках: 1) переважання
внутрішньої мотивації; 2) орієнтація на процес, а не на результат; 3) сформованість цілеспрямованості,
організованості та рішучості.
Критерій "самостійність" відображається в таких показниках: здатність до 1) саморозвитку;
2) самореалізації; 3) самооцінювання; 4) самоконтролю; 5) самопізнання; 6) вміння самостійно
формулювати проблему і знаходити шляхи її розв’язання.
Особистісна позиція в якості критерію, що характеризує особистісні зміни в процесі формування
творчого потенціалу, матиме наступні показники: 1) можливість накопичення і зосередження творчих
сил; 2) здатність максимальної концентрації творчих зусиль в діяльності; 3) вміння зробити проблему
особистісно-значущою; 4) можливість розв’язання внутрішніх суперечностей; 5) позитивне уявлення про
себе; 6) активна життєва позиція; 7) відданість власним ідеалам і принципам; 8) вміння доводити
розпочату справу до кінця; 9) здатність адекватно сприймати поразки та невдачі; 10) творча
спрямованість.
Комунікативність як критерій особистісних змін і становлення розкривається в показниках:
1) здатність до міжособистісного спілкування; 2) вміння оприлюднювати свої творчі ідеї; 3) здатність до
обговорення ступеня важливості творчого продукту; 4) позитивний емоційний стан; 5) володіння
навичками ораторства; 6) комунікативна толерантність; 7) активність у суб’єкт-суб’єктних стосунках
8) тактовність.
Варто наголосити, що в представленій системі показниками творчого потенціалу виступають не
стільки окремі якості, скільки інтегральні прояви особистості, її здатності, вміння та можливості.
Говорячи про рівні творчого потенціалу, то їх зазвичай поділяють на високий, середній та низький.
Інколи використовують чотириступеневу класифікацію, доповнюючи вищезазначені "достатнім" рівнем
сформованості [1; 3; 4; 7; 8].
Так, за результатами нашого дослідження, високий рівень творчого потенціалу характерний для
студентів, які швидко включаються в роботу і засвоюють новий матеріал. Вони готові до прийняття
нетипових рішень, сповнені рішучості, впевнені, що з будь-якої проблемної ситуації є вихід, а будь-яке
завдання чи задача може мати декілька способів розв’язання. Працюючи, завжди пропускають роботу ніби
"через себе", використовуючи творчу уяву і фантазію та подумки прогнозуючи результат. Такі студенти до
всього, в тому числі і до навчання, намагаються підходити творчо, отримуючи задоволення від самого
відчуття новизни. Володіючи необхідними ознаками сформованого мислення, вони здатні обрати
найлегший і найкращий спосіб розв’язання проблеми. Це самодостатні люди, в діях яких переважає
внутрішня мотивація, яка дозволяє їм отримати задоволення не лише від результату, а і від самого процесу.
При чому, такі особистості, прагнучи лідируючого становища в соціумі, наділені особливою
комунікативною компетенцією, яка дає можливість донести до співрозмовника і реалізувати свої творчі
задуми, а також при необхідності відстояти власну позицію. Важливою рисою студентів такої групи є
конструктивний характер їхньої роботи, що не виходить за межі суспільних норм та вимог. Активна
життєва позиція, відданість власним ідеалам і принципам допомагають усвідомити проблему як
особистісно-значущу (в якості однієї з внутрішніх суперечностей) і досягти максимальної концентрації
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творчих сил задля її розв’язання. Чудовою рисою справді творчо-потужних особистостей є їхній
позитивний емоційний стан і оптимізм. Такі люди оптимістично-настроєні не лише по відношенню до
інших, а, в першу чергу, до самого себе, що допомагає їм бачити позитивне, нове, оригінальне і корисне в
будь-якій діяльності чи об’єкті. Важливим моментом є відповідний психологічний стан таких студентів:
готовність і відкритість до співпраці, відсутність внутрішніх психологічних бар’єрів і комплексів.
Достатній рівень сформованості творчого потенціалу характерний для студентів, які мають необхідні
творчі сили, проте не використовують їх повною мірою. Певні психологічні бар’єри, комплекси, або ж
просто лінощі стоять на заваді повної самоактуалізації таких людей. Такі студенти не прагнуть
виділятися серед інших, хоча відчувають в собі лідируючі здібності. Інколи вони важкі на підйом, але
якщо вже починають щось робити, то роблять це творчо, з натхненням, доводячи розпочату справу до
кінця. Ці студенти найповніше готові розкрити свій творчий потенціал в домашніх умовах, аніж в
аудиторних. Такі молоді люди відповідальні, самостійні, можуть взяти на себе організаційну роль, здатні
до самоуправління. Володіють тренованою і гнучкою пам’яттю, сформованим мисленням, що дозволяє
генерувати велику кількість ідей, проте в них часто виявляється небажання звертати увагу на свої
помилки, а також можуть неадекватно сприймати критику на свою адресу. Студенти достатнього рівня
здатні побачити проблему різнопланово, цілковито здатні до перетворення структури об’єкта діяльності,
вони достатньо винахідливі та евристичні, можуть гнучко підлаштовуватись під нові умови діяльності,
проте їм не вистачає активного прагнення до творення нового. В мотиваційній сфері немає чіткого
переважання внутрішньої мотивації, що виявляється в орієнтації на результат, а не на сам процес.
Саморозвиток і самореалізація за відсутності необхідної активності відбуваються в достатньому, проте
дещо уповільненому темпі, зважаючи на потужний особистісний потенціал. Особистісна позиція таких
студентів характеризується недостатньо позитивним уявленням про себе, що не може не відобразитись
на емоційному стані і оптимізмі таких людей.
Середній рівень сформованості творчого потенціалу характерний для студентів, які проявляють себе
творчо вкрай рідко, лише в безпосередньо творчих завданнях. Рідко коли їхні творчі напрацювання
вирізняються унікальністю, оригінальністю, багатою творчою уявою. Практично відсутня здатність
прогнозування і передбачення. Загальні обізнаність та ерудиція на низькому рівні. Пам'ять не
вирізняється гнучкістю і потребує тренування; мислення розвинене слабко. Загалом їхні дії носять
репродуктивний характер, їм легше і краще працювати за усталеним зразком чи схемою, аніж шукати
неординарних і унікальних вирішень тієї чи іншої проблеми. Вони не люблять завдань, спрямованих на
самостійний пошук, таким людям психологічно безпечніше працювати в групі. Мотивація переважно
зовнішня, орієнтована на оцінку, уникнення неприємностей та інше. Водночас, такі молоді люди
намагаються завжди узгоджувати свою діяльність із суспільними вимогами, надаючи перевагу
конструктивній творчості; в роботі наполегливі і працьовиті. Проте, варто зауважити, що студенти
середнього рівня до кінця доводять лише ті справи, які викликають в них особливий інтерес, або на які є
чіткий, розроблений план викладача. Такі студенти усвідомлюють тільки окремі аспекти проблеми, тому
здатні генерувати обмежену кількість гіпотез, лише подекуди висуваючи об'єктивно оригінальні ідеї. Їм
нелегко вдається максимальна концентрація творчих зусиль в діяльності. Особливу складність становить
для таких людей необхідність оприлюднювати свої думки і творчі ідеї, обговорення і відстоювання своєї
позиції. Є певні психологічні бар’єри, зокрема острах перед великою аудиторією, які гальмують
відкритість у невербальному спілкуванні і готовність до співпраці.
Групу з низьким рівнем сформованості творчого потенціалу складають студенти з яскраво вираженим
пасивним або негативним відношенням до виконання творчих завдань. Відповідно, вони не здатні нетипово
моделювати, не вміють використовувати творчу уяву і фантазію. Мотивація зовнішня – слабка і однобічна,
інколи асоціального характеру, без прогнозування і передбачення наслідків своїх вчинків. Обізнаність та
ерудиція на низькому рівні, немає бажання отримувати нові знання, пам'ять і мислення потрібно розвивати. В
таких студентів немає навички самоконтролю: вони не розуміють своїх помилок, а критику на свою адресу
сприймають неадекватно. Як наслідок, їхні дії можуть носити деструктивний і, навіть, руйнівний характер.
Саморозвиток уповільнений, загально-визнані цінності не є особистісно-значущими, уявлення про себе або
чітко не сформоване, або не відповідає дійсності. Відповідно, внутрішні суперечності не стільки
розв’язуються, скільки накопичуються. Як наслідок, в таких студентів є багато перешкод психологічного
характеру на шляху творчого становлення (наприклад, відкритість до співпраці і спілкування). Такі студенти
рідко усвідомлюють суб’єктивну значущість, новизну і користь від творчої діяльності.
Отже, представлена система характеризується переважанням критеріїв і, відповідно показників,
орієнтованих на особистісні зміни і зростання в процесі формування творчого потенціалу, що є цілком
закономірним в межах гуманістичного підходу. Говорячи про рівні сформованості, можемо зробити висновок,
що високий рівень сформованості творчого потенціалу вирізняється наявністю всіх вищевказаних показників;
достатній рівень характеризується позитивно майже всіма означеними критеріями і показниками:
недостатніми є аспекти активності, комунікативності та психологічної готовності. У свою чергу, студенти з
середнім та низьким рівнем сформованості творчого потенціалу у творчих завданнях не вбачають особливої
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користі та новизни для себе. На нашу думку, в таких студентів потрібно формувати стійкий пізнавальний
інтерес, який спонукатиме до творчого самопошуку. Для такої молоді найбільш вдалими стануть посильні
творчі завдання, в яких проявлятиметься і формуватиметься самостійність. Перспективи подальших
розвідок у даному аспекті вбачаємо у доповненні і уточненні представленої системи (зокрема відповідними
методологічними розробками) з урахуванням особливостей студентського віку.
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Осаульчик О. Б. Критерии, показатели и уровни творческого потенциала студентов.
В статье представлена система критериев, показателей и уровней творческого потенциала
студентов. Особенное внимание уделено критериям и показателям, которые согласно
гуманистическому направлению педагогики наиболее соответствуют личностным изменениям и
становлению в процессе формирования творческого потенциала. Отдельно выделены и
охарактеризованы специальные критерии, которые являются существенными в становлении
творческого потенциала именно молодого человека – студента (критерий субъективной значимости
продукта творчества и критерий психологической готовности к творчеству).
Osaul’chyk O. Criteria, Indexes and Levels of Students’ Creative Potential.
The article represents the system of criteria, indexes and levels of students’ creative potential. The special
attention is paid to the criteria and indexes denoting mostly personal changes and growth in the process of
the creative potential formation according to the humanistic approach in the pedagogy. The special criteria
are separated and characterized, that are important in the creative potential formation of a young person –
a student (the criterion of the subjective novelty in the creative activity and the criterion of psychological
readiness to the creativity).
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ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ВИБОРУ ПРОФЕСІЙ СФЕРИ
ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
У статті проаналізовано актуальні теоретичні аспекти підготовки юнаків та дівчат старшого
шкільного віку до вибору професії. Запропоновано погляд на технологічне забезпечення педагогічної
підтримки професійного самовизначення старшокласників в умовах профільного економічного навчання.
Розглянуто технологію підготовки учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів до
професійного вибору у сфері економіки та підприємництва в умовах профільного навчання, яка включає
мету, завдання, принципи, зміст, форми та методи навчально-виховної роботи. Представлено комплекс
заходів сприяння школярам у професійному самовизначенні у даній сфері майбутньої трудової
діяльності із врахуванням їх потреб і можливостей та соціально-економічної ситуації на ринку праці.
Постановка проблеми. На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України в умовах
ринкових відносин перед школою постає низка завдань: підготувати високоосвічену особистість, яка
повинна вміти самостійно здобувати необхідні знання, уміло застосовувати їх на практиці для
розв’язання різноманітних соціальних і економічних проблем; гнучко пристосовуватись до ситуацій, які
постійно змінюються; бачити труднощі і знаходити шляхи їх раціонального подолання, використовуючи
сучасні технології; грамотно працювати з інформацією; генерувати нові ідеї, творчо мислити, самостійно
працювати над розвитком власного інтелекту, підвищенням культурного рівня. Важливість досягнення в
умовах ринкової економіки професійного успіху та здійснення професійної кар’єри, соціального
визнання, які є вагомими чинниками життєвого успіху людини, впливає на розробку засад підготовки
старшокласників до професійного самовизначення в сфері економіки та підприємництва.
Державна національна програма "Освіта" передбачає ознайомлення юнаків та дівчат із основами
ринкової економіки, різними формами господарської діяльності, формування в них технікотехнологічних і економічних знань, вироблення практичних умінь та навичок, необхідних для залучення
їх до продуктивної діяльності. Шкільна економічна підготовка стає необхідною умовою формування у
старшокласників соціальної компетентності, навичок адаптації до виконання суспільних ролей в
економічному середовищі, виховання нових ціннісних установок, забезпечення наукового рівня
господарювання, активності громадян в управлінні виробництвом. На основі економічного виховання
формуються такі особистісні якості, як бережливість, заощадливість, господарність, необхідні не лише у
виробничо-економічній діяльності, а й у стосунках поза сферою матеріального виробництва, у
щоденному житті. Проте зростання вимог сучасного професійного середовища до фахівців на ринку
праці потребує нових методів, методик і технологій активізації професійного самовизначення в
економічній сфері. Уточнення змісту, форм та методів профорієнтаційної роботи вимагає і
запровадження профільного навчання в старшій школі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми професійного самовизначення
старшокласників, готовності до вибору професій розглядаються у роботах І. Беха, Д. Закатнова,
М. Левківського, Г. Левченка, В. Мадзігона, М. Тименка, Д. Тхоржевського, Л. Чеботарьової,
О. Ястремської та інших. Низку сучасних досліджень присвячено підготовці старшокласників до
підприємницької діяльності (М. Вачевський, В. Дрижак, Д. Закатнов, С. Мельников, О. Павелків,
Р. Пустовійт, К. Старченко, М. Тименко, О. Тополь), психологічним особливостям мотивації
підприємницької діяльності (Н. Побірченко, Н. Худякова), готовності старшокласників до вибору
професій у сфері менеджменту (Н. Ковальська). Необхідність удосконалення змісту економічної освіти й
виховання школярів висвітлювалась А. Абрамовою, Н. Бєсковою Д. Разуменком, Ю. Васильєвим,
О. Камишанченко, В. Петрук, І. Прокопенком, В. Терас, О. Шпак та ін. Пошуки шляхів активізації
професійного самовизначення учнівської молоді в економічній сфері привели нас до розуміння
необхідності розробки технології формування у старшокласників готовності до вибору професій сфери
економіки та підприємництва.
Метою статті є розробка технології підготовки старшокласників до вибору професій сфери
економіки та підприємництва.
Виклад основного матеріалу. Вивченням проблеми використання педагогічних технологій у
навчально-виховному процесі займається багато вчених-педагогів. Дослідження А. Алексюка,
В. Андрущенка, В. Беспалька, В. Буряка, О. Глузмана, С. Гончаренка, І. Зязюна, М. Кларіна, О. Коваленка,
А. Нісімчука, І. Підласого, Є. Полати, О. Пометун, І. Прокопенка, Г. Селевка та інших показують, що в
умовах інформаційного суспільства широке впровадження новітніх досягнень неможливе без використання
нових педагогічних технологій. На думку багатьох вчених, педагогічна технологія – це комплексний,
інтегративний процес, який задіює людей, ідеї, засоби і способи організації діяльності для аналізу та
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розв’язання проблем формування знань, вмінь і навичок. Крім того, педагогічна технологія пропонує
проект навчально-виховного процесу, який визначає структуру і зміст навчально-пізнавальної діяльності
самого учня. За допомогою педагогічної технології вчителі зможуть звести до мінімуму педагогічні
експромти, застосовувати попереднє проектування навчально-виховного процесу з подальшим
відтворенням проекту перед учнями. У сучасних розробках вітчизняних та зарубіжних науковців доволі
часто технологія ототожнюється з методикою, яка розглядається як прикладна частина теорії, зміст якої
базується на варіантах досвіду. О. Пометун та Л. Пироженко висловлюють думку про те, що методику
можна співставляти з ремеслом, а технологію – з високопродуктивним машинним виробництвом.
Переважна більшість науковців при визначенні сутності технології звертається до психологічного та
педагогічного складників освітньо-виховних взаємодій. В. Беспалько технологію вважає системою, в якій
заздалегідь спроектований навчально-виховний процес послідовно втілюється на практиці [1: 8].
Технологія підготовки старшокласників до вибору професій економічної сфери – це система, в якій
заздалегідь спроектований навчально-виховний процес, орієнтований на сформованість в юнаків та
дівчат шкільного віку готовності до вибору професій економічної сфери, послідовно втілюється на
практиці. Ця технологія включає мету, завдання, принципи, зміст, форми, методи та заданий результат.
Використання даної технології має сприяти вирішенню низки завдань: підвищенню інформованості
старшокласників щодо професій сфери економіки та підприємництва, яка характеризується конкретністю
знань про ці професії та усвідомленістю потреби у їх виборі; формуванню позитивної мотивації вибору
даних професій, яка має визначатися стійкими мотивами, спрямованими на зміст майбутньої професійної
діяльності; формуванню професійних інтересів, що активізують пізнавальну та практичну діяльність з
метою оволодіння необхідними уміннями і навичками; використанню глибоких і міцних знань
відповідно з професійними інтересами та намірами; формуванню чітко виражених життєвопрофесійних
планів, пов’язаних з економічною діяльністю. Зміст, форми та методи економічного виховання школярів
повинні сприяти вирішенню розглянутих завдань. Принципами технології ми визначили: системність,
наступність, гуманізацію, соціально-особистісний прагматизм та партнерство, індивідуалізацію та
диференціацію, інтеграцію загальноосвітніх професійно-спрямованих знань та вмінь.
Організація навчально-виховного процесу полягає у включенні в цей процес економічних дисциплін,
курсів за вибором, спецкурсів економічного спрямування; виокремленні в загальному змісті освіти
матеріалу для цілеспрямованого формування в старшокласників готовності до професійного вибору в
економічній сфері; розгляді профорієнтаційної роботи як складової підсистеми навчально-виховного
процесу; використанні обґрунтованої методики оцінювання рівнів готовності старшокласників до вибору
професій сфери економіки та підприємництва; єдиній цільовій спрямованості шкільної, позашкільної
освіти і родинного виховання. Методи і прийоми економічного виховання є своєрідними інструментами
в діяльності педагога, але для дієвості, ефективності їх застосування необхідно використовувати певні
засоби виховання. Засобами економічного виховання виступають надбання матеріальної і духовної
культури (література, радіо, кіно, телебачення та ін.); форми та види виховної роботи (рольові ігри,
гурткова робота, конференції), які використовуються у процесі дії того чи іншого методу; природа,
праця, національні духовні здобутки та ін. [2].
Учені А. Аменд, Н. Побірченко, І. Сасова, Б. Шемякін, С. Шишов, О. Шпак переконані, що
включення школярів в різноманітні види навчально-трудової діяльності економічного змісту сприяє
пізнанню ними різних сторін соціально-економічної дійсності, підготовці до економічної незалежності,
забезпечує умови для формування основ економічної культури учнів, розвитку відповідних якостей
особистості тощо [3-5]. Дослідники Г. Гузенко, Н. Ковальська, О. Медведєва, Л. Чеботарьова довели
педагогічну ефективність використання у процесі економічної підготовки таких методів, як ділові ігри,
економічні диктанти, економічне лото, розв'язання ситуативних задач, аналіз виробничо-економічних
ситуацій, впровадження економічних практикумів, ділових ігор, тестових вправ, тренінгів, "круглих
столів" [6; 7]. Прямуючи за С. Фукуямою, вважаємо, що важливим чинником формування готовності
школярів до вибору професії виступає професійна проба [8: 22]. Професійна проба актуалізує процес
професійного самовизначення через спеціально організовану, професійно спрямовану, навчальновиробничу пізнавальну діяльність; інтегрує знання школяра про професії економічної сфери, особливості
діяльності професіонала і практичну перевірку власних індивідуально-психологічних якостей, ставлення
до даної сфери професійної діяльності тощо [9: 5-6]. Професійні проби можуть здійснюватися в різних
формах: трудове завдання; творчі завдання дослідницького характеру (творча робота, дослідницький
проект, реферат); послідовні імітаційні (ділові, рольові) ігри; виховні заходи під час проходження
навчальної практики. У процесі професійних проб старшокласники одержують досвід трудової
діяльності за фахом, намагаються визначити наскільки відповідає характер даної роботи їх здібностям та
умінням. Учні, які успішно пройшли професійні проби та бажають поглибити свої знання в економічній
сфері, можуть відвідувати організовані для них в позаурочний час клуби ("Бізнес-клуб", "Лідер", "Іміджклуб"), продовжувати практичну діяльність на спеціально створених адаптаційних робочих місцях
(стажування – проходження виробничої практики для набуття досвіду економічної діяльності і кращого
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оволодіння певним фахом). У процесі професійних проб можна використовувати ділові ігри, ігрове
проектування, аналіз конкретних економічних ситуацій (ситуація може бути представлена на відео),
організацію самостійної творчої роботи дослідницького характеру (створення "віртуальних фірм"). У
контексті проблеми професійного самовизначення учнів ділові ігри можна розглядати як форму
дослідження предметного і соціального змісту майбутньої діяльності спеціаліста, моделювання систем
стосунків, які характерні для цієї діяльності загалом; активну навчально-виховну діяльність з
імітаційного моделювання економічних систем, явищ, процесів, а також майбутньої професійної
діяльності [10: 12]. Зазначимо, що основними характерними ознаками ділової ігри є: моделювання
процесу праці (діяльності) керівника, працівників, спеціалістів підприємств і організацій з метою
підготовки управлінських рішень; розподіл ролей між учасниками гри; відмінність рольових цілей під
час прийняття рішень; взаємодія учасників, які виконують ролі; наявність спільної мети в усього ігрового
колективу; колективне вироблення рішень учасниками гри; реалізація в процесі гри "ланцюга рішень";
наявність управлінської емоційної напруги в ході гри; наявність розгалуженої системи індивідуальної
або колективної оцінки діяльності учасників гри [11]. До числа методів активізації професійного
самовизначення старшокласників відносяться професіографічні дослідження, які спрямовані на
самостійне здобуття школярами інформації про певні професії з метою складання профорієнтаційної
характеристики певної діяльності. Вчитель виступає організатором та координатором самостійної
пошукової роботи, учні – ініціативними й активними її виконавцями.
Дослідницька робота учнів старших класів у Малій академії наук – важливий чинник як
професійного, так і життєвого самовизначення. Одержання первинних навичок науково-дослідницької
діяльності – вже серйозна заявка на майбутнє. Уміння школяра працювати з літературою,
експериментувати і робити висновки, представляти і захищати свою роботу перед компетентною
аудиторією – дає досвід створення "дорослих" наукових робіт в галузі економіки. Сучасному суспільству
потрібні грамотні фахівці, що володіють усіма тими якостями, які здатна закласти діяльність у МАН.
В організації економічного виховання важливу роль виконує класний керівник. Йому потрібно мати
інформацію про: економічне становище сім’ї учня, його участь у веденні домашнього господарства,
ставлення сім’ї до економії і бережливості, економічні інтереси й потреби учня та можливості сім’ї щодо
їх задоволення, ставлення до праці, до суспільної та особистої власності тощо. Особливе місце у
виховній роботі зі старшокласниками відводиться годинам спілкування, "відкритим трибунам", творчим
монологам, відвертим розмовам, проблемним діалогам. Однією з поширених форм особистісного
спілкування є проблемний діалог педагога та учня або старшокласників між собою. Для успішного
проведення проблемного діалогу зі старшокласниками класний керівник повинен: по-перше, знати
індивідуально-психологічні особливості, особистісні якості своїх вихованців, проблему, що
обговорюється, літературу з теми тощо; по-друге, вміти включати учнів старших класів у діалог, слухати
співрозмовника, аналізувати, робити висновки з усього сказаного; по-третє, мати власну точку зору,
особистісний авторитет, натреновану пам’ять, педагогічний такт.
До активних форм позакласної роботи відносяться тренінгові заняття, спрямовані на самопізнання,
самовизначення та самовдосконалення особистості. Кожне з них – це наперед запланований виховний
процес, призначений поглибити знання учнів про себе, сформувати вміння та навички самопізнання,
самооцінки і самовизначення, виявити їхні цінності, ідеї, погляди, переконання, поведінку з метою зміни
та оновлення. Крім того, вони сприяють розвитку здібностей пізнавати інших людей, усвідомлювати їх
особистісну цінність та суспільну значущість.
Важливий виховний вплив має суспільно-корисна праця (особливо волонтерська допомога ветеранам,
людям з особливими потребами). Участь старшокласників разом із педагогами у суботниках, зборі
макулатури, роботі з благоустрою та ремонту школи, класних кабінетів не тільки розвиває сферу
соціально-економічних відносин учнів, але й зміцнює матеріальну базу, допомагає створювати грошовий
фонд для суспільних справ. Стимулами, як правило, виступають змагання, матеріальне й моральне
заохочення. В процесі підготовки старшокласників до вибору професій сфери економіки та
підприємництва в умовах профільного навчання може бути використана розроблена нами програма
елективного курсу "Вибір успішної професії сфери економіки та підприємництва" [12]. Дана програма
передбачає: розв’язання та складання задач підприємницького характеру з урахуванням регіонального
досвіду; аналіз побутових та виробничих ситуацій; ділові ігри, тренінги; професіографічну дослідницьку
діяльність; включення старшокласників у діяльність регіональних підприємств як стажерів; виконання
ними суспільно-корисної праці; залучення учнів старших класів до самостійної творчої роботи
пошукового характеру (участь у регіональних програмах, створення "віртуальних фірм", складання
бізнес-проектів); знайомство із морально-етичними принципами підприємництва. Особливе місце
відводиться проблемно-пошуковим методам, профорієнтаційним комунікативним вправам,
профконсультаційним картковим методикам, використанню технології "Портфоліо", що спонукає
старшокласників до формування необхідних навичок рефлексії.
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Усвідомленому вибору професій економічної сфери сприяє створення комплексу "Школа – Вищий
навчальний заклад (ВНЗ)", адже одним із завдань такого комплексу є здійснення довузівської підготовки
старшокласників за відповідним напрямом спеціалізації базового ВНЗ.
Висновки. Результатом використання технології підготовки старшокласників до професійного
вибору в економічній сфері є сформованість у юнаків та дівчат самостійного підходу до розв’язання
проблем вибору фаху та позитивного ставлення до майбутньої економічної діяльності; належний рівень
знань прикладної економіки, інформованості про світ професій сфери економіки та підприємництва і
обрану ними зокрема, про шляхи професіоналізації; наявність у старших школярів умінь та навичок
роботи з професіографічними матеріалами; вміння зіставляти власні індивідуально-психологічні
особливості з вимогами професій економічної сфери; відповідність обраної учнем професії його
інтересам, здібностям та соціальному замовленню.
Оптимальними формами профорієнтації на професії сфери економіки та підприємництва визначено: ігри з
різноманітною імітацією; практичні заняття; професійні проби; клуби ділової активності; тренінги, ділові
зустрічі; індивідуальна науково-дослідницька робота учнів; творча самостійна робота; економічні розрахунки;
пошукова професіографічна діяльність; розробка бізнес-планів; екскурсії та відвідування підприємств різного
типу, міських організацій; ведення ділових щоденників; стажування; суспільно-корисна праця. Проте дана
технологія потребує експериментальної апробації у навчально-виховній діяльності.
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Калинская А. В. Технология подготовки старшеклассников к выбору профессий сферы
экономики и предпринимательства.
В статье проанализированы актуальные теоретические аспекты подготовки юношей и девушек
старшого школьного возраста к выбору профессии. Предлагается авторский взгляд на
технологическое обеспечение педагогической поддержки профессионального самоопределения
старшеклассников в условиях профильного экономического обучения. Рассматривается технология
подготовки учеников старших классов общеобразовательных учебных заведений к
профессиональному выбору в сфере экономики и предпринимательства в условиях профильного
обучения, которая включает цель, задачи, принципы, содержание, формы и методы учебновоспитательной работы. Представлен комплекс мер содействия школьникам в профессиональном
самоопределении в данной сфере будущей трудовой деятельности с учетом их потребностей и
возможностей, социально-экономической ситуации на рынке труда.
Kalins'ka A. V. Technology of Senior Pupils' Preparation to the Profession Choice in the Sphere
of Economics and Entrepreneurship.
The article analyzes the current theoretical aspects of preparing the senior juveniles and maids to the profession
choice. The author's point of view is proposed on the technological supply of the pedagogical support dealing
with the seniors' professional self-determination in the conditions of the specialized economic education. The
technology of senior pupils' preparation in the educational establishments to the profession choice in the sphere
of economics and entrepreneurship in the conditions of the specialized learning, which includes aims, tasks,
principles, the content, forms and methods of the educational work, is considered. The complex of pupils'
assisting measures in the professional self-determination in the determined sphere of the future work activity
regarding their needs and possibilities, the social-economic situation in the labour market is proposed.
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СУЧАСНИЙ СТАН ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ
СТАРШОКЛАСНИКІВ У ФОРМІ ГРИ
Стаття розкриває сучасний стан професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів до
організації дозвілля старшокласників. Зроблено аналіз змісту навчальної та виховної роботи з даної
проблеми. Визначено, що професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів до організації дозвілля
учнів у формі гри може бути схарактеризована як дискретна, епізодична. Запропоновано, що для
поліпшення підготовки майбутніх учителів до організації дозвілля старшокласників необхідно введення
відповідних тем до існуючих програм, розробка та запровадження спецкурсів, удосконалення планів і
методики виховної роботи зі студентами.
Постановка проблеми. Організація дозвілля дітей і молоді – актуальна проблема сьогодення в
контексті формування здорового способу життя, відповідальної поведінки. Тому в сучасних умовах
необхідно готувати майбутніх педагогів до розв’язання цих завдань ще під час навчання у ВНЗ.
Аналіз досліджень. Аналіз друкованих праць з даного питання свідчить, що проблема організації
дозвілля дітей і молоді розглядалася дослідниками в різних ракурсах:

вивчення ефективної організації дозвілля студентів через нові форми культурно-масових заходів,
виховної роботи (А. Й. Капська, В. Г. Кузь, С. Г. Пішун, С. Д. Цюлюпа);

дослідження організації дозвілля старшокласників (Л. П. Герасименко, О. Б. Голік та ін.);

розкриття основ педагогіки дозвілля (М. В. Донченко, С. Ю. Пащенко, Л. М. Пивоварова та ін.);

виявлення умов успішної організації дозвілля і відпочинку дітей в умовах тимчасового дитячого
колективу (Б. І. Ковбас, О. М. Сорочинська, М. М. Шуть, К. В. Щербакова та ін.); у дитячих громадських
організаціях (Ю. Й. Поліщук, К. Д. Радіна, М. М. Ященко та ін.);

визначення ролі і сутності гри в організації дозвілля дітей і молоді (В. А. Гущин, М. Ю. Забіяко,
І. П. Іванов, Є. А. Репринцева та ін.);

аспекти підготовки вчителів до організації дозвіллєвої діяльності учнів (І. І. Бойчев,
Є. Н. Рубцова та ін.).
Але сьогодення висуває на порядок денний нові ігри, форми дозвілля, в яких діти і молодь масово
виявляють свою активність і самостійність. Це, насамперед, ігри типу "Квест", які є самодіяльними і
непедагогізованими, що ставить нові питання щодо якості підготовки майбутніх учителів до організації
дозвіллєво-ігрової діяльності старшокласників як найбільш самостійної частини школярів.
Тому метою статті є виявлення стану підготовки майбутніх учителів до організації дозвіллєвої
діяльності старшокласників в сучасних умовах. Завданнями статті є: 1) виявлення шляхів та аналіз якості
підготовки майбутніх учителів до організації такої діяльності; 2) виявлення обізнаності та ставлення
студентів до сучасних молодіжних ігор, досвіду участі в них; 3) розкриття можливостей поліпшення
якості такої підготовки в педагогічних ВНЗ.
Виклад основного матеріалу. Нами здійснювався якісний та кількісний аналіз стану професійнопедагогічної підготовки майбутніх учителів до організації дозвілля старшокласників. Були використані
такі методи науково-педагогічних досліджень:
а) теоретичний аналіз чинних підручників з педагогіки, педагогічної майстерності, посібників для
студентів педагогічних ВНЗ;
б) аналіз документації ВНЗ: навчальних планів, робочих програм, планів виховної роботи
університету, факультетів, кураторів, планів роботи студентських соціальних служб, клубів тощо;
в) спостереження щодо проведення студентами дозвілля;
г) спостереження за навчальним процесом: чи використовуються дидактичні ігри для організації
групової роботи на заняттях;
д) анкетування студентів щодо їх готовності до організації дозвілля учнів у формі гри, вивчення їх
власного досвіду участі в такій діяльності;
е) аналіз виховної роботи козацького осередку в педагогічному ВНЗ (щодо використання
національних козацьких ігор у підготовці вчителя і впровадження їх у дитяче середовище).
Теоретичний аналіз чинних посібників [1-3] виявив, що організація дозвілля дітей не знаходиться в
них у центрі уваги, а гра розглядається здебільшого як метод навчання. У своїй практичній діяльності
факультети приділяють груповій грі особливу увагу при підготовці майбутніх учителів: економічний
факультет знайомить з ними ґрунтовно в курсі "Методика викладання економіки"; факультет фізичного
виховання – під час вивчення методик проведення спортивних ігор (за спеціалізацією: волейбол, футбол
тощо), дисципліни "Теорія і методика фізичного виховання" (рухливі ігри); факультет початкового
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навчання – під час вивчення теорії виховання, теорії і методики фізичного виховання (проведення
спортивних і рухливих ігор). Приклади ігор знаходимо в посібниках і підручниках, але вони не завжди
відображають сучасні інтереси старшокласників, є традиційними. Ці ж ігри вивчаються і при підготовці
студентів усіх факультетів на триденному семінарі з підготовки студентів до роботи влітку в дитячих
оздоровчих таборах, що для одних студентів є повтором, для інших – зовсім новою справою.
Аналіз планів виховної роботи університету, факультетів, кураторів ХНПУ імені Г. С. Сковороди
свідчить про те, що групові ігри застосовуються здебільшого в походах (спортивні) та в КВК, конкурсі
педагогічної майстерності.
Аналіз планів роботи студентських соціальних служб ЖДУ ім. І. Франка (м. Житомир), ХНПУ імені
Г. С. Сковороди (м. Харків) свідчить, що в них, на жаль, не часто зустрічається організація дозвілля
студентів у формі гри. Фізкультурні ж клуби, молодіжні студентські центри ВНЗ, які широко
практикують спортивні ігри і масові заходи, не ставлять дозвіллєву діяльність у центр поля свого зору.
Спостереження за проведенням дозвілля студентської молоді, вивчення планів виховної роботи в
гуртожитках ХНПУ, НФАУ також свідчить здебільшого про епізодичні спроби організації дозвілля у формі
гри (КВК, спортивні заходи). Опитування у вигляді експрес-інтерв’ю ("Чи брали Ви участь у дозвіллі у
формі гри в гуртожитках?") у гуртожитках № 3, 4, 5 ХНПУ імені Г. С. Сковороди підтверджують
недостатню активність в організації дозвілля студентів у формі гри (опитано було 318 студентів).
Нами також проводилось анкетування 300 студентів 3-х курсів 8 факультетів ХНПУ імені
Г. С. Сковороди на предмет виявлення їх готовності до організації дозвіллєво-ігрової діяльності учнів. Було
виявлено, що студенти знають про такі ігри, як "Форт Буайар", КВК, спортивні змагання, комп’ютерні,
Таврійські ігри, "Зірниця", "Що? Де? Коли?", боулінг, "Ширше коло", квач, Брейн-ринг, рулетка, покер,
квест, "Збиралочка", "Навколосвітня подорож", ігри в мобільних телефонах. Найбільш відомими є
спортивні ігри: їх назвали 22 % респондентів, квест – 41 %, відсутня інформація про ігри у 53 % студентів.
Ці дані свідчать, що більш ніж у половини студентів відсутні чіткі знання і власний досвід участі в
сучасних молодіжних іграх, а ігри типу "покер" і "рулетка" взагалі є шкідливими звичками. Отже, у
більшості студентів знання про ігри сформовані лише на рівні уявлень, що підтверджує проведений нами
аналіз якості підготовки студентів до організації дозвілля у формі гри. У той же час 41 % респондентів знає
про найпопулярнішу молодіжну сучасну гру "квест", але грали в неї лише 15 % студентів.
Дізналися про квест студенти від: а) друзів – 64 % респондентів, б) із ЗМІ – 0 %; в) від викладачів
ВНЗ – 13 %; г) від когось іншого – 3 %; д) від одногрупників, друзів, у турпоході (по 1,5 %). Ці дані
свідчать, що: 1) квест є предметом спілкування однолітків, він цікавить студентів; 2) викладачі
відчувають потребу повідомити студентів про квест попри його відсутність у навчальних програмах.
Студенти відповідали на питання: "Чи може бути квест цікавим для дітей?" 87 % відповіли "так";
13 % – ні". Ці дані свідчать про: 1) розуміння потреб дітей; 2) відсутність необхідної інформації для
організації квесту з дітьми. На питання "Що таке квест?" були дані такі відповіді: 77 % – гра; 19 % –
відсутня інформація; 4 % – виконання завдань на основі підготовлених підказок, "бродилка". Отже,
знання про квест як найбільш поширену сучасну молодіжну гру в студентів педагогічного ВНЗ
сформовані на рівні уявлень.
При цьому студенти намагалися визначити значення квесту для дітей:
а) профілактика негативних явищ у дитячому середовищі – 22 % респондентів;
б) виховання в дусі колективізму – 67 %;
в) сприяння формуванню позитивної мотивації до засвоєння нового, людської культури – 13 %;
г) реалізує ідею взаємонавчання – 25 %;
д) сприяє всебічному розвитку особистості – 56 %;
є) сприяє формуванню комунікативних умінь – 43 %;
ж) сприяє формуванню вмінь приймати рішення, доводити їх оптимальність – 63 %;
и) показує приклад альтернативного проведення дозвілля – 30 %;
к) сприяє розвитку ініціативності, самоврядування – 55 %.
Ці дані свідчать про розуміння студентами виховного значення квесту для дітей, але оскільки тільки
15 % респондентів грали у квест, то уявлення студентів можна вважати гіпотетичними. Було виявлено,
що студентам квест цікавий, грати в нього (навіть без знань про нього) готові 50 % опитаних; 14 % – не
готові; мають сумніви – 36 % студентів. Хочуть же грати у квест більша частина студентів – 60 %, не
хочуть – 13 %, не можуть відповісти – 27 % опитаних. Ці дані свідчать про те, що є інтерес до гри, є різне
ставлення до неї (позитивне, нейтральне і негативне) і є брак знань і досвіду, які не становлять
перешкоди для студентів щодо власної участі у грі. Перепонами студенти вважають брак: а) грошей –
10 % відповідей; б) часу – 9 %; в) бажання, інтересу – 23 %; г) команди – 29 %; д) знання місцевості –
16 %; є) знання правил гри – 15 %; ж) реквізиту – 10 %; з) автомобіля – 7 %; і) ноутбука – 10 %; к)
телефону – 9 %; л) здоров’я – 3 %; м) спортивної форми – 4 %; н) девізу – 1 %. Знов-таки ці відповіді
свідчать про увагу студентів до зовнішнього боку квесту, його сутність є для них ще незрозумілою.
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Аналіз статуту і плану роботи окремого козацького осередку в ХНПУ імені Г. С. Сковороди дає підставу
стверджувати, що увага тут приділена військово-патріотичному вихованню, вивченню і поширенню кращих
козацьких традицій у дитячому і молодіжному середовищі для організації дозвілля дітей. Окрема увага
приділена військово-спортивним іграм (перетягування каната, спортивним командним змаганням,
інтелектуально-спортивним конкурсам), які реалізуються найчастіше в команді, формуванню студентських
колективів як первинних осередків козацтва, здорового способу життя. Але ці ігри є здебільшого
запланованими козацькими традиціями (і запропонованими "згори"), самодіяльності і добровільності тут
сьогодні менше, що не дозволяє їх зробити актуальними для повсякденного дозвілля студентів. До того ж у
них беруть участь тільки ті студенти, які прийняли козацьку присягу організовано (курсами, факультетами).
На основі вищезазначеного можна зробити такі висновки:

у педагогічних вищих навчальних закладах недостатня увага приділяється сучасним молодіжним
іграм, організації дозвілля студентів у формі гри і підготовки їх до його організації з учнями;

майбутні вчителі у своїй більшості ще недостатньо готові до організації дозвілля учнів у формі
гри, але ставляться до неї позитивно;

професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів до організації дозвілля учнів у формі гри
може бути схарактеризована як дискретна, епізодична;

студенти вивчають методики організації ігор або просто дозвілля дітей, але до організації
дозвілля у формі гри їх готують недостатньо;

з метою поліпшення підготовки майбутніх учителів до організації дозвілля старшокласників
пропонуємо: введення відповідних тем до існуючих програм, розробку та запровадження спецкурсів,
удосконалення планів і методики виховної роботи зі студентами.
У перспективі подальших досліджень вважаємо доцільним розробку і впровадження до змісту
професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів курсів щодо організації дозвілля учнів у формі
гри, включення таких питань у плани виховної роботи зі студентами.
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Карюченко Д. М. Современное состояние подготовки будущих учителей к организации досуга
старшеклассников в форме игры.
Статья раскрывает современное состояние профессионально-педагогической подготовки будущих учителей
к организации досуга старшеклассников. Проведён анализ содержания учебной и воспитательной работы по
данной проблеме. Определено, что профессионально-педагогическая подготовка будущих учителей к
организации досуга учеников в форме игры может быть охарактеризована как дискретная, эпизодическая.
Предложено, что для улучшения подготовки будущих учителей к организации досуга старшеклассников
необходимы введение соответствующих тем в существующие программы, разработка и утверждение
планов и методик воспитательной работы со студентами.
Kariuchenko D. M. The Modern Condition of Future Teachers’ Preparation to the Senior Pupils’ Leisure
Organization in the Form of the Game.
The article reveals the modern condition of future teachers’ professional-pedagogical preparation to the senior
pupils’ leisure organization. The content of the educational and upbringing work on this issue is analyzed. It is
determined that the teachers’ professional-pedagogical preparation to the pupils’ leisure organization in the
form of the game can be characterized as discrete and episodic. It is proposed that the implementation of the
corresponding themes into the existing programmes, the work-out and the establishment of plans and
methodologies of the educational work with students are necessary for the improvement of future teachers’
preparation to the senior pupils’ leisure organization.
171

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
УДК 821.161
Т. І. Вірченко,
кандидат філологічних наук, доцент, докторант
(Луганський національний університет імені Тараса Шевченка)
ДРАМАТУРГІЯ "ДВОТИСЯЧНИКІВ" У ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОМУ ВИМІРІ
У статті проаналізовано погляди літературних критиків на українську драматургію двотисячних
років; подано оцінки як окремих п'єс, так і явища "драматургії двотисячників" загалом. Виразно
поділяються погляди тих літературознавців, які факт існування сучасної драматургії не ставлять під
сумнів з огляду на існування мережевої літератури. Для створення об’єктивної оцінки явища
"драматургії двотисячників" до уваги залучено й погляди самих письменників і театральних діячів:
критиків, рецензентів, акторів, режисерів. Окремо акцентовано увагу на дослідженнях художнього
конфлікту на зазначеному матеріалі. При цьому визначено, що увага приділяється поодиноким
альманахам, а не кожному окремому творові, що дозволяє окреслити перспективи дослідження.
Сучасна українська драматургія поступово стає об’єктом зацікавлень істориків літератури та
літературних критиків. Історики літератури дуже несміливо беруться за дослідження сучасного
літературного процесу, і лише О. Бондарева впевнено досліджує сучасну українську драматургію.
Літературні ж критики, завдання яких швидко і об’єктивно відреагувати на появу нових творів
літератури вимушені діяти.
Об’єктом дослідження нині стали літературно-критичні праці початку XXI століття, націлені на
висвітлення стану розвитку сучасної драматургії. Вже аксіомою стали вимоги до сучасних літературнокритичних праць: об’єктивність, аналітичність, з визначенням позитивних і негативних оцінок, розгляд
досліджуваного явища в контексті (результативні пояснення, які сучасні історичні ситуації зумовили
появу твору), окреслення причин, що зумовлюють емоційне сприйняття твору. Крім цього, літературний
критик зобов’язаний обов’язково орієнтуватися на особливості сприймання твору читачем, яке "може
залежати не тільки від русла твору (конфлікт, кульмінація), а й від власних асоціацій, викликаних збігом
фабули з надто важливим для даного сприймача інтимним досвідом" [1: 83].
Недоліки драматургічної критики, що панували у 80-х роках, актуальні й нині: "відсутність у ній
чіткого уявлення про формування стилю драми як цілого, про автора як естетичну категорію, про
проблему ставлення автора до героя", "Далеко не часто ми зустрічаємось з чітким усвідомленням
драматургічної техніки, мистецтвом проаналізувати художній твір у його цілісності, розібратися, як
співвідносяться герой, фабула, колізія, інтрига, ситуація, як розвивається сюжет і багато іншого,
необхідного для стильового аналізу п’єси" [2: 224-226]. Загальну оцінку діяльності критиків дав
В. Панченко у статті "Критика на межі тисячоліть: занепад чи момент істини?": "у нас практично
відсутні серйозні літературні дискусії", оскільки "монологічна мова явно домінує в нинішній нашій
критиці" [3: 60].
У сучасному літературному процесі помітна тенденція письменників об’єднуватися в угрупування.
Так, В Україні діє Гільдія драматургів України, яку очолює Я. Верещак. Програмою Фонду передбачено
ліквідацію недоліків роботи літературних критиків: "Діяльність… має бути спрямована, зокрема, на те,
щоб відновити нормальний природний процес творення та оцінки п’єс" [4: 4], оскільки є помітною
неуважність і хибність деяких критичних оцінок, яку помічає Л. Залеська Онишкевич ("Деякі оцінки
сучасної драми часто дуже несправедливі, роблять кривду і авторам п’єс, і нашій літературі" [5: 128]),
хоча є наявний прогрес у процесі творення драматургічних п’єс, що виходять друком в альманахах,
антологіях тощо. Уважний дослідник, проаналізувавши назви і зміст антологій, бачить прогрес не лише в
тематиці й стилі п’єс, а й усвідомленні зростання від "молодої" драматургії до "сучасної".
Серед покоління "двотисячників" значна кількість – творці драматургії, хоча саме існування сучасної
драматургії знаходиться під питанням у літературних критиків. Ю. Іздрик вважає, що "Сучасна українська
драматургія – то маловивчена сфера літературної діяльності, котра перебуває в сфері перманентного
становлення. За винятком небагатьох творів, які належать до так званої "класичної української драми",
сучасна українська драматургія становить корпус текстів, майже повністю позбавлених актуальності" [6:
317]. Протистоїть цій думці погляд драматурга В. Сердюка: "Коли б хоч один нормальний критик вчинив
"розбір" хоч однієї з п’єс українських драматургів, драматургія відразу б заіснувала" [6: 317]. Хоча
літературознавство має не "розбір", а цілу докторську дисертацію О. Є. Бондаревої "Міф та антиміф у
жанровому моделюванні української драматургії кінця XX – початку XXI століття".
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Серед письменників зустрічаються діаметрально протилежні оцінки сучасної драматургії. Так,
Олександр Ушкалов констатував: "Певні трали з драматургією – простіше кажучи, її мало. І я досі не
розумію, чому". Висловлюється молодий автор і щодо покоління "двотисячників", оскільки вважає поділ
за часовими рамками таким, що має право на існування: "Я 2000-ник, це абсолютно мене не напружує,
натомість дуже приємно розуміти, що в твоєму поколінні є немало кльових поетів і прозаїків" [7: 1], а
В. Махно оцінив стан розвитку сучасної драматургії як "тупіковий період", "найбільш голімий жанр в
нашій літературі – це точно" [8: 7].
Проте погляд сучасних літературних критиків дещо відмінний від письменницького твердження.
Погляди негативного спрямування висловлюються значно м’якше: "сумна аксіома, що доля драматургії в
наш час є драматичною, не спростовна" [9: 536], здійснюється пошук причин такого стану: "Аналіз
надісланих на конкурс п’єс дає підстави твердити, що саме незнання законів (драматургії – Т. В.) і
невміння їх практично реалізувати – найуразливіше місце в багатьох авторів" [10: 8-9].
Справжнє занепокоєння викликає бездоказовість, негативність оцінок сучасної драматургії та
небажання здійснювати серйозне дослідження: "Не буду зараз аналізувати, давати свою оцінку
надрукованим в антології п’єсам" [10: 9], – мова йде про "Антологію молодої драматургії"; "Я знову ж
таки не можу похвалитися, що читаю і знаю всю драматургійну продукцію чи всі театральні постановки
в Україні" [8: 7]. І щоб розвінчати всі ці відверто брехливі наклепи, одна за одною видаються альманахи,
антології…, створюються сайти з бібліотекою сучасної драматургії, активно працює науковий відділ
Державного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса. Б. Жолдак, заглядаючи в перспективу,
помічає й радужні перспективи: "Додати, що усі автори – наймолодші, п’єси, написані ними, коли їм не
було 30-и років – то це означає засвідчити шалену перспективу нашої драматургії загалом, адже ні для
кого не є секретом, що п’єси (на відміну від віршів та оповідань) пишуться радше письменниками
старшого віку" [11: 5].
М. Шаповал окреслює три провідні напрямки сучасної драматургії: біографічний ("тексти, написані
на підставі життя й творчості видатних людей"), неоміфологічний ("з’являється багато п’єс-казок, п’єсміфів, п’єс-фентезі"), експериментальний (мовний експеримент). Крім цього, літературознавець
перераховує характерні риси сучасної драматургії: ігрова стихія, іронія, вільне поводження з
паралельними та фантастичними просторами дійства, використання універсальних топосів і архетипів,
органічно пристосованих до сучасних реалій, інтрига, карколомні повороти, струнка і прозора
композиція [12: 116-117]. Н. Мірошниченко продовжує цей ряд: "тенденція до застосування притчі з
елементами фентезі, презентація оригінальної світоглядної концепції, створення особливого цілісного
світу в межах тексту" [13: 3]. Замислюється літературознавець і над постаттю сучасного героя
драматургії: "зображення героя, який є своєрідним "камікадзе" – одна з характерних рис української
драматургії і, напевно, не є випадковою" [14: 7]. Останнє твердження варто розглядати в контексті думок
О. Білої у статті "Якого літературного героя потребує XXI століття?" Узагальнено цей герой повинен
бути: унікальним і незалежним, мудрим ("Важливим складником є здатність робити висновки з
пережитого, узагальнювати набутий досвід, поширювати його на інші події"), мужнім і хоробрим
патріотом, носієм гордого нескореного духу, вимогливим до себе і своїх учинків, а найголовніше – це те,
що "в основі творення образу героя новітньої літератури" повинні лежати ті духовні цінності, що роблять
людину Людиною [15: 171-172].
На превеликий жаль літературні критики не реагують на появу мережевої драматургії, хоча самі
критики все частіше звертаються до досвіду публікації своїх праць на сторінках сайтів. Прикладом є
створення альманаху "ЛітАкцент".
У сфері уваги дослідників сучасної драматургії опиняється художній конфлікт, але тут відсутнє
спеціальне дослідження із зазначених позицій всієї драматургії означуваного періоду, аналіз
драматургічної спадщини окремого письменника і аналіз конфлікту окремого драматургічного твору.
Існують лише принагідні зауваження, змістом яких є визначення природи конфліктів, його ознак та
учасників конфліктуючих сторін. Так, на матеріалі п’єси І. Бондаря-Терещенка "Пастка на миші" є
висновок: "Для глядача відкриваються ширші семантичні поля: біологічна природа конфлікту, старого як
світ, де чоловік уявляє себе жертвою, а жінку – самицею, павучихою, яка його використовує, а потім
з’їдає" [9: 538]. Гендерність покладається в основу конфлікту п’єси І. Коваль "Лев і Левиця" –
"Конфліктність виростає тут не з драматичної структури, а з природно протилежних світоглядних
позицій Чоловіка і Жінки, які кидають варіації доказів одне одному кожного дня" [16: 12]. У
"Маринованому аристократі" І. Коваль визначені конфліктуючі сторони: "головний конфлікт п’єси –
боротьба постсовєтського менталітету з постімперським великобританським підтримується ще одним
конфліктом – між сірими буднями "нормальних", "маленьких" людей та між агресивністю мистецтва, яке
вривається в їхнє життя" [16: 100]. Конфлікти деяких творів об’єднує така ознака, як жорстокість.
Наприклад, у драмі О. Очеретного "Олена Теліга: шлях із небуття" жорстокість зумовлюється не тільки
тим, що протистояння відбувається між патріотами України і зрадниками, а тим, що "підставним
зрадником, а потім "кілером" виявляється не росіянин чи німець…, а "свій" співвітчизник, більше того,
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соратник по перу, літературний критик" [14: 6]. Жорстокістю, за ознакою, відрізняються й деякі
конфлікти у творах А. Вишенського [17: 4-6].
Літературно-художній журнал "Дніпро" серед інших своїх рубрик має й рубрику "Драматургія", яка
містить тексти класичних і сучасних драматургічних творів, інтерв’ю з режисерами й акторами театрів
України. Саме вони висловлюють своє концептуальне бачення сучасних драматургічних текстів, які б
існували не лише як якісні твори художньої літератури, а й були придатними для постановки на сцені.
Так, народний артист України Валерій Прусс пише: "Пишіть про вічне – про кохання, про дітей, про
родину – важливішого в цьому світі немає!" [18: 143]. Художній керівник Донецького обласного
академічного українського музично-драматичного театру Марко Бровун уважає, що "сучасна українська
драматургія – явище ще проблемніше, ніж сучасний український театр. Хотілося б творів, які б
апелювали до вічних проблем, творів світового рівня. Звісно, можна й треба писати про суто українські
проблеми, про те, що хвилює саме сьогодні. Проте, як на мене, сучасному глядачеві треба вже більшого"
[19: 146].
Намагаючись виправдати появу масової літератури, Я. Поліщук формулює вимоги до сучасних
творів, які суперечать висловленій позиції: "Від літератури вимагається певна відстороненість од
наріжних істин та наближення до звичайного, буденного в різних формах і виявах. Більше того, нерідко
бажаним виявляється поміркований скептицизм, що добре протиставляється поверховій патетиці,
маркованій як явище віджилого, профанованого стилю" [20: 287].
Провідний актор Донецького академічного музично-драматичного театру імені Артема висловлює
побажання й щодо форми творів: "створюйте сценічні багатодієві п’єси" [21: 145].
Отже, на основі здійсненого огляду можна дійти висновків: по-перше, у сучасних літературнокритичних працях відсутній аналіз конфліктів, хоча й існують принагідні висловлювання щодо
визначення конфліктуючих сторін; по-друге, спостерігаються лише намагання довести існування
сучасної драматургії. Позитивним наслідком цього процесу є створення престижу драматургії
"двотисячників" ("Оскільки сучасні драматурги часто мають філологічну освіту і поетичні збірки у
доробку, то тексти нашої молодої драми цікаві не лише для сценічного втілення, вони цікаві й для
читання"; "Приємно спостерігати в сьогоднішніх текстах поетичну, оптимістично-сонячну настроєву
домінанту, що вигідно маркує українську драматургію на тлі найближчого оточення, скажімо, тієї ж
російською андеґраундної п’єси з її переважним хронікально-документальним стилем" [22: 29]).
Беззаперечним є факт, що кожна оцінка повинна мати точно фіксований предмет. Предметом уваги
літературних критиків переважно є альманахи сучасної драматургії, а не кожний окремий
драматургічний твір. Це й повинно стати завданням для подальших літературознавчих досліджень.
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Вирченко Т. И. Драматургия "двухтысячников" в литературоведческом измерении.
В статье проанализированы взгляды литературных критиков на украинскую драматургию
двухтысячных годов; поданы оценки как отдельных пьес, так и явления "драматургии двухтысячников"
в целом. Отчетливо разделяются взгляды литературоведов, которые факт существования современной
драматургии не ставят под сомнение, учитывая существование сетевой литературы. Для создания
объективной оценки явления "драматургии двухтысячников" во внимание взяты взгляды самых
писателей и театральных деятелей: критиков, актеров, режиссеров. Отдельно акцентировано
внимание на исследованиях художественного конфликта на указанном материале. При этом
определено, что внимание уделяется изданным альманахам, а не отдельным пьесам, что позволяет
установить перспективы исследования.
Vircheko T. I. The Playwright of the "Dvotysiachnykiv" in the Literary Terms.
The article examines the views of the literary critics on the Ukrainian drama in the twenties years; the
evaluations of the separate plays and phenomena in the "playwright of dvotysiachnykiv"are generally given.
Literary scholars’ views are shared as they don’t deny the fact of the modern playwright existence, taking into
the consideration the existence of the net literature. The writers and theatre workers’ (critics, actors, stage
directors) points of view are taken into account for the objective evaluation of the phenomenon "the playwright
of dvotysiachnykiv". The attention is separately drawn onto the researches of the art conflict on the given
material. It is determined that the attention is drawn on the published almanacs but not on the separate plays
that allows establishing the research perspectives.
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ЗАСОБИ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ У ПОВІСТІ ДЖ. ФАУЛЗА "ВЕЖА З ЧОРНОГО ДЕРЕВА"
У статті розглянуто деякі філософські аспекти вчень К. Г. Юнга й Е. Фромма, які стають
основоположними при створенні конфлікту повісті Дж. Фаулза "Вежа з чорного дерева" та сприяють
її інтелектуалізації: при співставленні образів Девіда Вільямса та Генрі Бреслі виявляються
психологічний та візіонарний типи митців, визначаються провідні модуси існування сучасної людини
"буття" та "володіння", а також художній прийом зміни позицій "суб’єкта" й "об’єкта". Зроблено
висновок, що філософський зміст твору реалізовано у формі інтелектуальної повісті.
Творчість видатного англійського письменника Дж. Фаулза ще за життя автора вважалася класикою
сучасної європейської літератури. Його твори характеризують інтелектуалізм і філософічність, котрі
загалом притаманні феноменам західної літератури ХХ століття. У своїх романах і повістях письменник поновому відтворює різноманітні алгоритми становлення, репрезентації та розвитку людської особистості,
виявляє вектори її трансформації, визначає провідні орієнтири та пріоритети людини постіндустріального
суспільства й у такий спосіб сприяє накопиченню філософської рефлексії, згортанню її в оригінальні
концепції. У творах Дж. Фаулза знаходять відображення певні аспекти психологічних досліджень
К. Г. Юнга та неофройдистського вчення Е. Фромма, який був одним із засновників і головних
представників цієї філософської течії. Згідно з Е. Фроммом, людство опинилося у кризовому стані,
головною причиною якого є специфіка капіталістичного суспільства, котра формує адаптованого до неї
індивіда – егоїстичного, самозакоханого, такого, що завжди прагне особистого комфорту, задоволення
потреб, наживи. Філософ, психолог і соціолог Е. Фромм стверджує, що "риси характеру людини,
породженої соціо-економічною системою капіталізму, є патогенними і як наслідок формують хвору
особистість, а відповідно, і хворе суспільство" [1: 301]. Різниця в індивідуальних характерах людей і типах
соціального характеру полягає у домінуванні "одного з двох основних способів існування людини – "буття"
або "володіння", відповідно до яких людина організовує своє життя у суспільстві. Існування за принципом
"володіння" сприяє тому, що людина прагне зробити весь світ об’єктом власного володіння, а "буття" як
спосіб існування людини, з одного боку, протистоїть "володінню" й означає життєлюбство та справжню
причетність до буття, а з іншого – є "протилежністю видимому й належить до істинної природи, істинної
реальності особистості або речі" [1: 301]. Е. Фромм вирізняє ознаки обох модусів: "володіння" –
заскорузлість, стереотипність, компромісність, поверховість, а "буття" – активність, творчість,
принциповість, зацікавленість. У романі "Колекціонер" Дж. Фаулз досліджує феномен модусу "володіння",
який перетворює людину на патогенного маніяка, що прагне реалізувати бажання невмотивованого
володіння. Роман "Маг" ("Волхв"), який за визначенням автора був написаний під впливом
психоаналітичних ідей К. Г. Юнга, репрезентує головну проблему буття психічного – проблему
самопізнання. У повісті "Вежа з чорного дерева" виразно виявляють себе класифікація двох протилежних
типів митців, що ґрунтується на вченні К. Г. Юнга – "глибинній психології", та фроммівська концепція
протилежних модусів існування, котрі визначають різні способи життя людини.
"Глибинна психологія" К. Г. Юнга передбачає двоїсту природу несвідомого, що складається із
особистого несвідомого й колективного несвідомого. Якщо особисте несвідоме залежить від життєвого
досвіду людини, то колективне несвідоме, на його думку, виникає із успадкованої можливості психічного
функціонування і виявляє себе в духовному житті людини "як міфологічні сполучення, мотиви й образи,
котрі завжди і всюди можуть знову виникати поза історичною традицією або міграцією" [2: 71]. Створення
образів К. Г. Юнг вважає однією із найважливіших функцій людської психіки. Відповідно до його вчення,
образи можуть бути особистісними й архетипами. На відміну від особистісного образу, який зумовлений
свідомістю окремої особистості, архетип "завжди колективний, він … притаманний цілим народам і
епохам" [2: 71]. Вирізняючи у психіці митця два прошарки – верхній, який відтворює певні особливості
його особистості, і нижній – "позачасових глибин", сферу архетипа, або колективного man" [2: 74],
К. Г. Юнг відповідно визначає два типи митців: психологічний і візіонарний. Психологічний тип митця
характеризується, передусім, тим, що він пов’язаний із свідомим відображенням життя через особистий
досвід. Візіонарний тип митця пов’язується із репрезентацією досвіду колективного несвідомого
(архетипу), що знаходить вираження за допомогою інтуїтивного пізнання. Згідно з концепцією К. Г. Юнга,
до візіонарного типу належать видатні митці, чий творчий процес є ірраціональним, інтуїтивно
відтворюючим архетипи. У теорії візіонарної творчості дослідник не приділяє уваги реальному
соціальному середовищу, оскільки, на його думку, творчість істинних митців є некерованою, а самі митці
підпорядковуються процесові творення, який остаточно спрямовує їхнє самовиявлення.
У центрі повісті Дж. Фаулза "Вежа з чорного дерева" (1974) – проблема мистецтва і митця. На
сторінках свого твору письменник "зіткнув у прямій дискусії художника-абстракціоніста та видатного
художника, який усамітнився у глушині, й припав до життєдайних сил зеленого краю кельтів … жорстко
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визначив суспільну функцію й естетичні межі мистецтва для теоретиків" [3: 314]. Дж. Фаулз осмислює
феномен мистецтва в сучасному світі, роль і місце художника в суспільстві, його відповідальність за свій
вибір та свою творчість, що є проекцією буття, замислюється над проблемою гострої потреби творчої
особистості в "екзистенційній рівновазі", яка виявляється у єдності людського "я" з природою.
Письменника цікавить мотивація поведінки творчої людини, ступінь і міра розвитку особистості
відповідно до здатності творити. Його непокоїть сучасна концепція мистецтва, яка абсолютизувала
граничний суб’єктивізм у творчості. Відповідно до неї, єдиними істинними критеріями оцінювання
проявів творчого процесу стають художники й критики-мистецтвознавці, оскільки насправді існують
лише творіння та суб’єктивна інтерпретація цих творінь.
Передусім, Дж. Фаулз будує свій роман на співставленні двох протилежних способів буття, котрі
зумовили появу двох антагоністичних концепцій мистецтва, що стали предметом численних дискусій у
ХХ столітті. Головний герой роману – молодий, обдарований, впевнений у собі й у своєму майбутньому
художник-абстракціоніст Девід Вільямс – отримує замовлення від лондонського видавництва на
написання статті до книги про всесвітньовідомого англійського художника Генрі Бреслі. Широке
визнання прийшло до старого художника нещодавно, а до того він багато років прожив у вигнанні за
межами батьківщини, оскільки його життєві принципи нерозривно пов’язувалися із творчістю й
однаково були незрозумілими ханжеському й лицемірному англійському суспільству. Генрі Бреслі
тривалий час працював і продовжує свою працю на півночі Франції у власному маєтку Котміне. Погляди
на життя і творчість Бреслі завжди не відповідали загальноприйнятим, він ніколи не вписувався у свій
час та коло приватних інтересів своїх співвітчизників. Лише у 1942 (після того, як багато домівок
англійців було зруйновано бомбами німецької авіації) його виставка раніше не помічених малюнків,
присвячених громадянській війні в Іспанії "раптом зачепила британців за живе" [4: 304]. Старий геній
живе усамітнено. Він давно не приймає відвідувачів, хоча й нарешті отримав визнання офіційного
англійського мистецтва. Його приватне життя регулярно обговорюється у жовтій пресі, яка поширює
плітки про пияцтво та численних коханок художника. Про нього видано монографію, нариси і каталоги,
тому Девід Вільямс вважає, що найголовніше про Генрі Бреслі вже відомо і варто лише висвітлити
декілька питань стосовно життя та творчого кредо старого митця. На зустріч, яку Девід планує здійснити
зі своєю дружиною Бет, котра також є художницею (ілюструє дитячі видання), він відводить два дні.
Проте Бет залишається з донькою, яка раптово захворіла, і Девід їде до Франції один. Девіда непокоїть
думка про те, що Бреслі "вважав абстрактний живопис дорогою, яка веде в нікуди" [4: 311], і тому він
налаштовує себе на те, щоб у будь-який спосіб уникнути розмов на цю тему. Коли Девід прибув у
Котміне, він із здивуванням розуміє, що його приїзду ніхто не очікує. Він змушений перелізти через
огорожу (пізніше він дізнається, що ворота були відчиненими) і самостійно отримує перші враження від
маєтку. Знайомство з гостями Котміне – Діаною (Мишею) та Енн (Потворою), а потім і з самим
господарем змінює погляди Девіда на особистість і творчість старого митця, а два дні, проведені у
Котміне, змінюють і його самого. Девід знаходить відповіді на багато питань, яким раніше не приділяв
уваги, і відчуває себе розчарованим у власній творчості, але співпричетним до істинного буття.
Дж. Фаулз знайомить читача з двома основними концепціями мистецтва у ХХ столітті. Перша
концепція розуміє творчість як ірраціональну. Відповідно до неї творчість істинного митця є інтуїтивною
та безкомпромісною. Таке розуміння різко розмежовує справжнє мистецтво та псевдомистецтво. Згідно з
другою концепцією, радикальна зміна сприймання реальності у другій половині ХХ століття спричинила
пошук фундаментальних засад мистецтва. Тому сучасне мистецтво спирається на логіку, прикладну
математику тощо й уподібнюється до філософії. Проблема мистецтва гостро постає у зв’язку з
неспроможністю нових течій проголосити життєстверджуючі, життєздатні цінності, про що свідчить
виставка випускників факультетів витончених мистецтв, на якій було репрезентовано пусті полотна –
символ повного банкрутства "нових" художників.
Письменник виступає проти нездар і шахраїв від мистецтва, котрі не можуть творити і навчають інших
травестувати основні принципи справжнього мистецтва, маскуючи своє банкрутство за пошуком певних
"фундаментальних засад". Не випадково Девіда Вільямса, який "писав картини, відчуваючи сильний вплив
оп-арту і Бріджит Райлі" і тому ніби "світив відбитим світлом" [4: 309], зачаровує таємниця шедеврів Генрі
Бреслі, оскільки "сам він розумів, що рухається все ближче до природи, все далі від майстерної
зарозумілості Райлі" [4: 310]. Розглядаючи картини відомих майстрів з колекції Котміне, обговорюючи
джерела натхнення Генрі Бреслі, Девід прагне віднайти ключ до розуміння його творчості в асоціаціях і
паралелях з митцями та шедеврами попередніх епох. Він уподібнюється до інтелектуалів, які прагнуть
математично вираховувати своєрідність і колорит картин, і вдається, як каже Бреслі, до застосування
логарифмічної лінійки. На думку Бреслі, абстрактне мистецтво – це "найбільша зрада за всю історію
мистецтва" [4: 342], оскільки за ним криється "абсолютний відхід від відповідальності за долі людини і
суспільства" [4: 343]. Девід звик до дискусій з приводу мистецтва, і тому його дивує, що старий художник,
котрий створив геніальні картини, примітивно, недоречно, уривчасто пояснює свої задуми і точку зору на
творчий процес. Характеризуючи у такий спосіб творчість деяких художників, Бреслі каже: "Ташист.
Фотріє. Цей малий – Вольс. Як до смерті налякані вівці. Гидять… Кап, ляп …" [4: 348]. А слова Бреслі на
адресу абстрактного мистецтва: "Геометрія хрінова! Без глузду. Ні фіга не вийде. Все пробували. Псу під
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хвіст" [4: 348], – обурюють Девіда. Фундаментом мистецтва Бреслі вважає гармонію людського тіла, а
пошук "фундаментальних засад" абстрактного мистецтва, яке боїться людського тіла, він зневажає та
викриває. З уривчастого, експресивного монологу п’яного старого художника стає зрозумілим, що
мистецтво не підлягає інтелектуальному аналізу, бо "наука бездушна … щур у лабіринті" [4: 344]. На
питання Девіда про джерела натхнення він відповідає: "Милий юначе, я писав, щоб писати. Все своє життя.
Зовсім не тому, щоб дати молодим писакам, схожим на вас, шанс похвалитися інтелектом. Як природну
потребу справляв … Я навіть не можу пояснити, як це починається. Наполовину і не уявляю, що це може
значити. І знати цього не хочу" [4: 386]. Бреслі стверджує, що художник не може бути інтелектуалом, а всі
прагнення аналізувати й роз’яснювати свої творчі задуми вважає шахрайством. Старий митець не сприймає
мистецтво Пабло Пікассо, прізвище якого вимовляє так, що англійською виходить "йди у сідницю" і
називає його творчість перевиробництвом. Під час останньої бесіди він радить Девіду зануритися у власну
творчість: "Просто пишіть картини. Моя вам рада. А надрозумність усяку залиште нещасним імпотентам,
котрі їх писати не можуть" [4: 387]. Отже, зустріч Девіда Вільямса і Генрі Бреслі – це зустріч двох
антиподів у творчості і житті. Для Девіда, обплутаного книжковими знаннями, мистецтво уподібнюється до
суспільного інституту, який уміщує науку, теми для отримання грантів, предмети дискусій, засідання
різних комісій і комітетів. Таке розуміння мистецтва і життя творчої людини є неприйнятним для Бреслі,
оскільки він постійно знаходиться у творчих пошуках, "а мікропедагогіка, системне мистецтво,
психотерапія – все це для нього ніби з’явилося з інших планет" [4: 391]. Його обурює, що "сповнені
пристрасті теорії і їхнє революційне втілення на практиці зараз, при масовому навчанні живопису, звелося
лише до методик, до технічних прийомів, до якоїсь "активної діяльності", що затиснута між уроками
англійської мови та математики" [4: 391]. Він протестує проти шахраїв, котрі оголосили своє шахрайство
мистецтвом і навчають шахрайству інших.
Молодого художника, який почуває себе у Котміне чужинцем, інтригує та цікавить між іншим особисте
життя старого митця – присутність у маєтку молодих цікавих жінок. Він відчув, що його провокують, і
вирішив сховатися за манерами звичайної англійської добропорядності. Таємниця життя і творчості Бреслі
розкривається Девіду поступово, вона криється у тому, що старий художник "ніколи не припускав жодних
перешкод між власним "я" та його вираженням" [4: 424]. Головним у його творчому процесі є не манера
писання або техніка, котрі він обирає, а те, наскільки він "повно і безстрашно приймає вічну необхідність
переробляти себе самого" [4: 424].
Старому художнику притаманна внутрішня активність, яка відрізняє його від молодих сучасних
художників. Бреслі продуктивно використовує свою співпричетність до буття, а його мистецтво
ґрунтується на архетипах й архетипних уявленнях. Саме тому його творчість сприймається як самобутній
моноліт, котрий синтезував у собі найкращі здобутки попереднього мистецтва. Він постійно працює і посправжньому зацікавлений світом, оскільки все життя веде непримиренну боротьбу із лицемірством,
ситістю й самовдоволенням буржуазного суспільства. Генрі Бреслі стверджує, що творча людина повинна
нести відповідальність за свою діяльність. Ізольований завдяки творчості від міщанства і поверховості
сучасного життя, він постійно розширює межі власного "я" і всім своїм життям доводить це. На порозі
старості він створює свої найкращі роботи, бо не вичерпав свій талант завдяки особливому ставленню до
життя, творчості та розумінню творчої особистості. Девід залишає Котміне з відчуттям повної поразки. Він,
молодий, обдарований, перспективний і сучасний, відчуває себе нездарою і нікчемою поруч зі старим
митцем, оскільки не здатний кинути виклик життю та відкинути заради творчості своє зручне
респектабельне середовище. Девід, хоч і з сумнівами, "повертається до звичного, затишного, але завідомо
"штучного" існування" [5: 448] – "володіння" нівелює його як митця.
У такому плані потрактовано й ледь намічену "любовну" сюжетну лінію твору, оскільки
неможливість серйозних стосунків із Діаною, яка прагне знайти свою дорогу у мистецтві, стає для Девіда
екзистенційним крахом. Він розуміє, що його творчість – це лише рецензування (у нього розвинулася
абсурдна звичка рецензувати про себе власні картини під час їхнього створення). Недомовленість,
помірність у техніці писання – те, що він високо цінував у своїх роботах – насправді виявляються
результатом його постійного прагнення до компромісу задля благополуччя, фінансових прибутків,
відчуття власної стабільності та безпеки. Він заздрить Бреслі і роздумує над тим, як би влаштувати своє
власне Котміне в Англії, десь в Уельсі або на південному заході, "де на два-три серйозні таланти
припадає ціла хмара нездар" [4: 389]. Йому, як і всім абстрактним художникам, "залишається лише
камуфлювати … вихолощену реальність філігранною технікою і тонким смаком" [4: 425]. Девід збагнув,
що переживає творче банкрутство, розуміє, що не лише не здатний створювати справжні картини, а
навіть не може написати вступну статтю до книги "Мистецтво Генрі Бреслі", оскільки "фрази і судження,
що усього декілька днів назад приносили йому таке задоволення … банальності, професійний жаргон,
претензія на авторитетність суджень…" [4: 427]. Він обрав комерційний шлях у мистецтві й у такий же
спосіб влаштував своє сімейне життя, бо поступово замінив істинні прагнення й інтереси на
загальноприйняті стандарти та кліше. Внутрішня трагедія Девіда полягає у тому, що його глибинні
мотивації не співпадають із тими цінностями, які він репрезентує. Обраний ним шлях виявився хибним,
його рефлексія просякнута вбивчою самокритикою і розчаруванням у своєму мистецтві, він пригадує
слова старого майстра, що звучать для нього як вирок: "Кастрати. Тріумф євнухів" [4: 426].
179

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 61. Філологічні науки

На думку письменника, талант і натхнення є наслідком постійної важкої праці, яка вимагає
самозречення. Автор підкреслює, що художник, який підпорядковує свою істинну причетність до буття
"володінню" – прагненню благополуччя й комфорту, – перестає бути художником, оскільки вихідною
умовою й остаточною метою співпричетності до буття є свобода вибору власної позиції по відношенню до
життя і світу, що знаходить вираження у творчих проявах. Символіка назви твору викликає асоціацію з
образом вежі із слонової кістки. Цей образ використовувався французьким романтиком, поетом і критиком
Ш. О. Сент-Бевом у значенні притулку, в якому можна сховатися від дійсності, а пізніше Г. Флобером,
котрий використовує його як символ елітарності, втечі людини мистецтва від зовнішнього світу і його
буденних проблем. Вежею з чорного дерева (символіка кольору – темний, непрозорий) для Генрі Бреслі є
боязкість художником ясності. Вежа символізує для нього відхід митця від буття як іманентно притаманної
людині потреби, дорогу в нікуди, в ніщо. Таке розуміння мистецтва і його призначення стосується не лише
живопису. Розмірковуючи над словами Бреслі, Девід робить припущення, що, можливо, "те ж саме
відбувається … в літературі, у музиці" [4: 426]. Засобом інтелектуалізації твору, окрім втілення у ньому
вищезазначених аспектів вчень К. Г. Юнга й Е. Фромма, стає широке використання письменником
численних порівнянь художніх методів і картин художників різних епох, завдяки чому створюється
глибинне культурологічне й естетичне тло повісті. Генрі Бреслі пригадує також англійського філософа і
математика Бертрана Расела, виступи якого на захист науки як основи прогресу, протести проти першої
світової війни, фашизму, ядерної зброї справили на нього неабиякий вплив – так автор передає атмосферу
доби, яка сформувала художника; він доброзичливо називає швейцарського психолога Карла Густава Юнга
шахраєм, що є натяком письменника на ставлення старого митця до його вчення, а отже, одним із засобів
створення підтексту. Крім того, Дж. Фаулз вдається до створення алюзій із попередніми своїми творами:
героїня роману "Колекціонер" – художниця Міранда Грей стверджує, що ніколи не сховається у вежі зі
слонової кістки; Потвора-Енн читає книгу Дж. Фаулза "Маг", яку необізнаний Девід приймає за
астрологічний непотріб, – у такий спосіб письменник створює паралель між Генрі Бреслі і героєм цього
роману Морісом Кончісом (магом) і застерігає від поверхового й однозначного сприйняття того, що
відбувається у просякнутому алегорією творі. Особливого значення в ньому набуває образ Котміне:
подібно до зали очікування з роману "Маг", Котміне безжально віддзеркалює і перевіряє на справжність
усе попереднє життя молодого художника, "веде його звивистим шляхом самопізнання" [6: 448].
Інтелектуалізації твору сприяє також художній прийом, завдяки якому "суб’єкт" і "об’єкт" оповіді
міняються місцями" [6: 450], внаслідок чого "герой" фактично стає "антигероєм". Використання цього
художнього прийому забезпечує порівняльне сприймання читачем способів існування та творчих шляхів
молодого та старого художників.
Таким чином, Дж. Фаулз, як і Е. Фромм, прагне пояснити кризу західної цивілізації світоглядною
дезорієнтацією сучасної людини, котра спричинила встановлення хибних життєвих орієнтирів. Єдиним
способом змінити ставлення до життя, на думку англійського письменника й американського філософа, є
гуманістична переорієнтація розвитку людини і суспільства, глибокі зміни людського характеру у межах
модусу "буття". За Е. Фроммом, загальними ознаками модусу "буття" є активність, творчість,
зацікавленість, в контексті яких Дж. Фаулз розглядає існування та творчість Генрі Бреслі. Життєлюбство
старого художника, відчуття і сприймання навколишнього світу демонструють справжню причетність до
буття, а його уявлення про світ трансформуються у самобутній неповторній творчості. Генрі Бреслі вважає
сучасне абстрактне мистецтво відходом від істинного життя, оскільки воно є відстороненим від людини та
її проблем. Протиставлений Генрі Бреслі молодий художник Девід Вільямс – типовий молодий
талановитий син свого століття, котрий заради власного комфорту здатний на будь-який компроміс у
творчості та своєму особистому житті. Відповідно до вчення Е. Фромма, поверховість, стереотипність,
компромісність, є типовими рисами характеру сучасної людини. Вони формуються внаслідок прагнення
пристосуватися до меркантильної соціально-економічної системи. Трагедія Девіда Вільямса полягає у тому,
що він усвідомив своє творче банкрутство – причетність до модусу "володіння" та нездатність реалізувати
свій талант. Дж. Фаулз, використовуючи психоаналітичну інтерпретацію творчості К. Г. Юнга, зазначає, що
головним у творчості видатного митця є не те, що відрізняє його від інших людей, а те, що споріднює його
з усіма та стає спільним для всіх. Така творчість знаходить своє вираження у створенні архетипних образів.
Протиставлення Девіда Вільямса і Генрі Бреслі ґрунтується на основі юнгівського розмежування двох типів
художників – психологічного та візіонарного. Генрі Бреслі, який репрезентує візіонарний тип художника,
на своїх полотнах відбиває досвід колективного несвідомого, оскільки архетипи знаходяться поза чуттєвим
свідомим досвідом і реалізуються інтуїтивно. У дискусії молодого художника-абстракціоніста та видатного
старого митця письменник зазначив, що "авангард став "школярством", банальним "масовим" мистецтвом,
що пристосувалося до вікторіанського суспільства" [3: 314]. Психологічний процес, який відбувається з
Девідом, відповідно до досліджень К. Г. Юнга, можна визначити як ідентифікацію: відчуття гіркоти та
власної неспроможності після прощання із Котміне, виявляється "відчуженням суб’єкта від самого себе на
користь об’єкта" [7: 574]. Девід повертається у світ реалій свого життя: роботи, родини, буржуазної
самовдоволеності, комфорту та зручності. За два дні, проведені у Котміне, він, як художник і непересічна
особистість, наочно засвоює спосіб думок та дій Генрі Бреслі, але усвідомлює при цьому свою неготовність
розірвати коло респектабельного, але заскорузлого світу, котре замкнулося навколо нього.
Філософський зміст твору реалізовано у формі інтелектуальної повісті, основними рисами поетики
якої є: символіка, алегорія, створення культурологічного й естетичного тла через порівняння художніх
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методів і картин художників різних епох, алюзії, підтекст, а також художній прийом зміни перспектив –
позицій "суб’єкта" й "об’єкта", завдяки якому відбувається паралельне порівняння образів Генрі Бреслі
та Девіда Вільямса.
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Матеріал надійшов до редакції 08.11. 2011 р.
Евченко А. В. Средства интеллектуализации в повести Дж. Фаулза "Башня из черного дерева".
В статье рассмотрены некоторые философские аспекты исследований К. Г. Юнга и Э. Фромма,
которые становятся основополагающими при создании конфликта повести Дж. Фаулза "Башня из
черного дерева" и способствуют ее интеллектуализации: при сопоставлении образов Девида Уильямса и
Генри Бресли определяются психологический и визионарный типы художников, основные модусы
существования современного человека "бытие" и "владение", а также рассматривается
художественный прием смены позиций "субъекта" и "объекта". Сделан вывод, что философское
содержание произведения реализовано в форме интеллектуальной повести.
Yevchenko A. V. Intellectualization Means in J. Fowles’ Story "The Ebony Tower".
The article focuses on some of the philosophical aspects of K. Young and E. Fromm’s researches which become
the basis while creating the conflict of J. Fowles’ story "The Ebony Tower". They also contribute to its
intellectualization: while comparing the characters of David Williams and Henry Breasley the psychological
and visionary types of artists together with the principal modes of the modern man’s existence "objective reality"
and "possession" are defined. The artistic method of changing positions is also under consideration. It is
concluded that the philosophical content of the opus is realized in the form of the intellectual story.
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ХУДОЖНІЙ ЧАС І ПРОСТІР У ВИДОВІЙ СПЕЦИФІЦІ ДРАМАТУРГІЇ
У статті розглянуто найважливіші прояви часу й простору в драматургії. Під драматургією
розуміється окремий вид літератури, заснований на специфічній діалогічній ритмізації тексту.
Визначено, що ритм охоплює часову й просторову мисленнєву схеми, тому в драматургії
темпоральні та спатіальні явища виявляються на різних рівнях організації тексту. Драматургічний
діалог містить імена персонажів і цим відрізняється від прозового та віршового. Діалог
розуміється як специфічна організація викладу змісту, що протиставляється нарації, а монолог,
дилог, полілог – кількісні різновиди діалогу. Ремарки як особлива форма авторського тексту в
драматургії мають специфічні вияви часу і простору.
Драматургічний ритм формується на вищих, змістових щаблях тексту, проте його вплив на читача –
тієї ж самої природи, що й ритм фонетичний, ритм вірша. В. Вундт свого часу подав її такою: "Естетичне
значення ритму зводиться до того, що він викликає ті афекти, перебіг яких він відтворює, або іншими
словами: щоразу ритм викликає той афект, складовою якого він є в силу психологічних законів" [1: 276].
У поєднанні ритму з накладеним на нього змістом і водночас у їхньому розриві, подібному до прірви між
чуттям і мисленням, фантазією, розкривається сутність мистецької змістоформи. Література, мистецтво
взагалі, за Л. Виготським, "викликаючи в нас протилежно спрямовані афекти, затримує лише завдяки
початку антитези моторне вираження емоцій і, зіштовхуючи протилежні імпульси, знищує афекти
змісту, афекти форми, приводячи до вибуху, до розряду нервової енергії".
У цьому перетворенні афектів, у їхньому самозгорянні, у вибуховій реакції, що приводить до розряду
тих емоцій, які тут же були викликані, і полягає катарсис естетичної реакції" [1: 277]. Протиставлення
змісту й форми, процес їх сприймання й наближення до естетичного катарсису – це складне сплетиво
застосування часових і просторових мислесхем, і чим детальніше вдасться простежити хід кожної лінії в
ньому, тим ближчою виявиться сутність утвореного катарсистичного відчуття.
Із психологічного погляду цікавим є питання впливу літературного, зокрема драматургічного, ритму
зіставно з іншими мистецтвами, що діють безпосередньо на органи людського чуття. Адже в процесі
літературної рецепції звучання слів, здається, тільки уявляється, а зір, начебто, "працює" зовсім не так, як
у сфері образотворчій: "Наша писана чи друкована поезія також в першій лінії обертається до зору,
оперує цілою системою кольорових плямок (літер), що викликають в нашій тямці відповідні їм слова, а
подекуди навіть (при тихім читанні) се посередництво слів зводиться до minimum, і літери одразу
викликають в нашій уяві конкретні образи, відповідні словам, які творять літери, написані в книзі" [2:
103]. Дійсно, найпотужнішим джерелом інформації тут є свідомість-"тямка", однак цілком відкидати
матеріалізований вплив літературного твору на читача науково некоректно. У процесі читання мовні
органи здійснюють, хай і малоамплітудні та нереєстровані свідомістю рухи, які передають тілу вібрації,
що разом з уявлюваним звучанням слів впливають на емоційний фон [3: 117-120]. А зір, оскільки він "дає
нам поняття простору" [2: 78], реєструє літери, рядки, драматургічні репліки, сторінки – явища,
просторово ритмізовані, і цей ритм так само, хоч і проходячи повз свідомість, лишає слід. Недарма
вивчення змін у людині, спричинених писаним і друкованим словом, дозволило М. Мак-Люену
стверджувати, що саме фонетична абетка, яка "одразу ж надає людині той чи той ступінь дуалістичної
шизофренії" [3: 40], змінила просторове мислення європейців: "Лінійність і однорідність частин були
"відкриттям" або скоріше перемінами в сенсорному житті греків за умов нового режиму використання
фонетичного письма. Греки виявляли ці нові форми візуального сприйняття в мистецтві. Римляни
поширили лінійність і однорідність на військову та громадянську сфери, а далі – загалом на світ як
візуальний простір" [3: 87-88]. Таким чином, і в літературі – глибоко інтелектуальному мистецтві – суто
інтелігібельний зміст неминуче доповнюється, крім чинників проміжного характеру, безпосереднім
впливом матеріалізованої форми твору на органи чуття, що створює передумову катарсису.
Мінімальними "лініями" сплетива драматургічної форми є поіменовані діалоги, вибудувані водночас і
в хронологічній послідовності реплік, і в спатіальній протиставленості учасників розмови. Цілком
очевидно, наявні імена персонажів порушують віршовий фонетичний і прозовий синтаксичний ритм,
створюючи натомість новий – ритм діалогу.
Етимологічно "діалог" виходить до грецького "δια-" – "через, по" та "λέγω" – "говорю" [4: 83], означає
спосіб викладу інформації – "через розмову" або ж "у формі розмови" й реалізується в конкретних
формах монологу, дилогу, трилогу, полілогу. Цей ряд сформований, як це легко встановлюється, за
ознакою кількості учасників розмови, і зарахування до нього монологу як поняття підпорядкованого не є
хибним – натомість хибним варто уважати антонімічне протиставлення діалогу й монологу, що вникло й
побутує внаслідок лексичної асоціації (народної етимології). Монолог – не важливо, життєвий чи
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літературний – це завжди адресоване й авторизоване висловлювання, а передбачуваний слухач (сам
мовець в іншій своїй іпостасі, інший персонаж, читач) наразі – шукана друга сторона діалогу. У такий
спосіб акцентується загальна діалогічна природа будь-якого висловлювання, мовець якого чітко
увиразнений, автономний, ні з ким / чим не ототожнений, а розрізнення ведеться за кількісною ознакою.
Драматургічній діалог вирізняє чітка авторизація й текстуально-просторова визначеність, унаслідок
чого кожна репліка отримує максимальну смислову завершеність у послідовному протиставленні іншим.
Поіменування реплік при цьому створюють свого роду ритмічні акценти, ведучи емоційний фон читача
відповідно до настрою діалогу. І оскільки такий ритм формується вищими мовними одиницями, його
можливості з відтворення афектів значно обмежені, а темпомелодійна палітра бідна. Супроводжувальні
засоби драматургічного ритму лежать на нижчих мовних рівнях і доповнюють його, розширюючи
виражальні можливості. При їхньому нашаровуванні (яскравими прикладами є індивідуалізовані віршові
метри реплік у "Лісовій пісні" Лесі Українки та поєднання віршів з прозою в драматургічному образку
"Послідній крейцар" І. Франка) текст, крім просторового розчленування реплік у синтагматиці часової
вісі, отримує виразну парадигматичну глибину, виводячи читача на нові смислові побудови.
Драматургічні імена персонажів, що визначають їхні репліки, історично можна розглядати як
редукцію слів автора, спершу синтаксично, а потім і графічно протиставлених словам персонажа.
Залишкові форми такого стягнення, які можна побачити, наприклад, у записі давньоукраїнської драми
"Слово о збуренії пекла" [5], свідчать про можливість і наявність його перехідних етапів. Скорочення
слів автора до практичної відсутності його оцінних суджень і вказівки лише на мовця, його спосіб
мовлення та, можливо, дію можна назвати синтаксичною діалогізацією, оскільки саме цей мовний рівень
відображає тут просторову дистанцію між персонажами-мовцями і автором при наявності останнього.
Уніфікація таких слів автора в більш-менш визначеному фрагменті твору наближає його до драматургії й
може бути означена як квазідраматругічна діалогізація. В обох випадках зміна форми впливає на зміст і
через знищення оповідного моменту перетворює його на драматичний. Водночас, в обох випадках слова
автора не руйнують створений попередньо віршовий або прозовий ритм, що вказує на наявність у них
текстуально-просторових вимірів, відмінних від власне драматургії.
Статус ремарки і драматургічного поіменування отримує істотно відмінні оцінки при різних підходах.
З театрознавчого погляду вони складають інший шар тексту, службовий щодо тексту реплік; хоча і це
правило мінливе – ремарки можуть бути перетворені на слова автора-оповідача й озвучуватися,
наприклад, голосом за сценою. Літературознавчий же погляд вимагає бачити текст як цілість, де
виокремлення шарів здійснюється за принципами, притаманними винятково мистецтву слова. Власне,
варто усвідомлювати, що інсценізація, радіопостановка, декламація будь-якого літературного твору, і не
лише власне п’єси, є трансляцією змісту, перекладом засобами іншої знакової системи, а тому вимагає
застосування специфічної системи методик і критеріїв аналізу, непридатних для сфери художньої
літератури. У цьому сенсі показовим є зауваження І. Франка: "Добре відчитання добре дібраного твору
може мати немале значіння і дати добірній публіці слухачів таке естетичне вдоволення, якого не дасть
тихе та швидке читання того самого твору" [6: 874-875].
Ремарки разом з поіменуваннями (другі є свого роду редукцією перших) справді можуть бути
об’єднані в окремий текстовий шар літературного тексту, але за тим же принципом, що виокремлення
реплік одного персонажа. Ремарки – окрема система мовлення автора, що не охоплює весь твір, як це
відбувається в епосі (за М. Бахтіним, "відірваний від справжньої мовної суперечливості роман
вироджується в більшості випадків у драму для читання з детально розвиненими та "художньо
обробленими" ремарками (звичайно, погану драму). Авторська мова в такому відірваному від мовної
суперечливості романі неодмінно потрапляє в незручне і безглузде становище мови драматичної
ремарки" [7: 140]), а існує на рівних з "діючими та дієвими" персонажами. Показово, що в спробах
змістово-функціональних класифікацій ремарок неодмінно підкреслюється зорієнтованість деяких з них
на відображення часових і просторових локацій: П. Паві, наприклад, розмежовує часово-просторові та
сценічні вказівки [8: 73-76], а Д. Баранник і Г. Гай – емоційно-тональні, мімічні, кінетично-дійові,
адресні, обставинні, просторові, пейзажні, експозиційні, інтер’єрні [9]. У будь-якому разі "зміст ремарки,
її конкретне мовне оформлення та обсяг визначаються змістом твору чи його частини (дії, яви),
обумовлюються естетичними переконаннями й поглядами автора" [9: 47], що дозволяє дослідникові
вбачати їхню системну цілість у часовій вісі твору й просторову дистанційованість від реплік
персонажів.
Крім внутрішнього розшарування драматургічний текст може зазнавати виразного зовнішнього
поділу на дії (акти) та яви (сцени), в якому часопросторове мислення реалізується багатоаспектно:
застосування відповідних схем відношень на матеріально-текстовому рівні відбивається на системі
сюжетних локалізацій, що приводить до членування хронології та топографії твору й появи умов для
формування подієво цілісних фрагментів часу і простору. Найбільш виразно цей процес відбиває поділ
драматургічного твору на акти, принципи якого зафіксовані ще Арістотелем у ході описування
складових частин трагедії. Хронотопний аналіз наразі має вестися в напрямку зіставлення всіх описаних
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аспектів часових і просторових проявів як спеціально створеної форми відповідного драматичного
змісту. Драматургічна теорія та практика нагромадили значні напрацювання з цього питання, що
дозволяє результати такого аналізу більш-менш чітко співвідносити з певною школою, напрямом,
національною традицією чи естетичною установкою.
Членування драматургічного тексту на яви, хоч і може розцінюватися театрозалежним рудиментом, у
випадку його наявності все ж таки має враховуватися як джерело особливого ритму. Яви створюють
певні просторово-часові пункти, своєрідні точки відліку нових діалогів, а отже, сюжетних ходів, інтриг,
перипетій тощо. Гармонійність чи хаотичність їхнього перебігу так само може піддаватися естетичній
оцінці через відповідні наслідки хронотопного аналізу.
Спорідненістю драматургії з театром зумовлене виникнення й функціонування поняття "сценічність
твору", під яким, насамперед, розуміється придатність до театральної постановки [8: 246]. У такому сенсі
його використання в літературознавчому дискурсі можливе лише щодо професійної театральної рецепції
тексту та змісту, і поза увагою в такому разі лишається пересічний читач. Тому в межах хронтопних
літературознавчих досліджень та з огляду на досвід рецептивної естетики є сенс перефокусувати термін
"сценічність" на застосування читачем власного досвіду сприймання театральних вистав у процесі
сприймання тексту драматургічного твору. Зокрема при цьому актуалізується уявлювання читачем
просторових розташувань, відношень, співвідношень, переміщень, часових меж, інтервалів, змін,
виражених винятково за допомогою засобів графічного мовлення.
Серед критеріїв сценічності твору ("оптимальна тривалість дві-три години, поділ на яви, акти,
картини, наявність невеликої кількості дійових осіб" [10: 450] тощо) для пересічного читача чи не
найважливішою буде правдоподібність, заснована частково і на вказаних уявлюваних моментах. Як сам
твір є формозмістовою цілістю, так і кожна з його комплексних ознак має обопільні прояви, тому
правдоподібність конфлікту, сюжету, характерів неодмінно мусить підкріплюватися правдоподібністю
моделювання рухів персонажів у часі й просторі. З цього погляду вивчення часових і просторових
мислесхем повинне охоплювати створену автором систему матеріально-об’єктних (речей, просторових
побудов – дверей, балконів, куліс), подієвих, дієгетичних точок відліку, від яких розбудовується таке
моделювання. Правдоподібність при цьому визначатиметься, хоч, певна річ, і частково суб’єктивно,
ступенем чіткості такої системи, зрозумілості читачеві, внутрішньої узгодженості тощо.
Як логічно випливає з окреслених концептів, драматургічні, видові, особливості твору варто
ураховувати при аналізі хронотопіки драми, однак з обов’язковим урахуванням їхньої природи, звісно,
генетичної близької до власне драми.
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Козлов Р. А. Художественное время в видовой специфике драматургии.
В статье рассмотрены самые важные проявления времени и пространства в драматургии. Под
драматургией понимается отдельный вид литературы, основанный на специфической диалогической
ритмизации текста. Определено, что ритм охватывает временную и пространственную
мыслительные схемы, поэтому в драматургии темпоральные и спатиальные явления выявляются на
разных уровнях организации текста. Драматургический диалог содержит имена персонажей и этим
отличается от прозаического и поэтического. Диалог понимается как специфическая организация
изложения содержания, которая противопоставляется наррации, а монолог, дилог, полилог –
количественные виды диалога. Ремарки как особая форма авторского текста в драматургии имеют
специфические проявления времени и пространства.
Kozlov R. A. The Artistic Time in the Dramaturgy Scenic Specificity.
The article discusses the most important manifestations of time and space in the dramaturgy. Dramaturgy means
a separate type of literature, based on the specific dialogical rhythmization of the text. It is discovered that the
rhythm covers the temporal and spatial mental schema, so a dramatic temporal and spatialni phenomena are
detected at various levels of the text organization. Dramatic dialogue contains the names of the characters and it
differs from the prose and poetry. The dialogue is understood as a specific organization of the presentation
content, which is opposed to narration and monologue, dilogue, polylogue – quantitative types of dialogue.
Remarks as a special form of the author's text in the drama are specific manifestations of time and space.
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"ЛЮДИНА ЗНИКАЄ В ЕПОХУ ГОЛОЦЕНУ (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ М. ФРІША
"ЛЮДИНА З’ЯВЛЯЄТЬСЯ В ЕПОХУ ГОЛОЦЕНУ")"
У статті розглянуто питання сучасної оповіді на тлі масштабних кліматичних змін, що тривають
від геологічного часу голоцену до антропоцену. Стаття містить низку культурологічних та
геологічних даних, парадоксальне оперування якими сповіщають повісті нової установки розуміння
людини. Автор статті проводить літературознавчі паралелі фрішівської оповіді з аналітикою
Юнга та абсурдом Беккета. Новий тип оповіді психологічного реалізму подається як залежна від
антропоцентричних умов буття форма об’єктивного розуміння хронотопу. Розкрито колізію
наукового знання та гуманістичних цінностей.
Голоцен – геологічний період, в якому донедавна функціонувало суспільство. Він почався у 9600 р.
до н. е. із неолітичної революції, вибухом людської культури Бронзової Доби, коли розтанули льодовики,
полегшуючи колонізацію земної поверхні людиною розумною, експансія якої не знає меж. Пан Гайзер
фрішівської повісті "Людина з'являється в епоху голоцену" є унікальним представником періодів на
зламі, який бачить межу, відділяючу минуле (голоцен) та сучасне (антропоцен).
Швейцарська долина потерпає від негоди і відрізана від цивілізації. Життя місцевої громади, попри
ізоляцію від зовнішнього світу, продовжується, хоч і без засобів комунікації. Ніхто не вважає, що
настане час, коли селище поглине гірський потік. Новини в селищі суперечливі, але ніхто не
стурбований1. Через брак спілкування парадоксальним чином автором використовується літературний
прийом умовчання – метод апофазії2, фігури мовлення, коли заперечується те, про що йдеться. Мова
апофатична постає в ситуації передачі досвіду неможливого. Ця фігура риторична, бо включає прийняття
твердження про непідтверджене знання. Вся повість є прикладом парадоксальної апофазії, візіонерства.
Вона відповідає новим умовам існування, говорячи однаково про суперечності, коли "не можна читати
увесь день"3 і "нічого більше не лишається – тільки читати4". Літній вік головного героя актуалізує його
усамітненість, герметичність думки та дії, аскезу слова та ретроспективність міркувань з-поміж сторінок
енциклопедій. Екстерналізація власного розуму шляхом колажу профільної літератури демонструє герою
його спадок: делікатну структуру паперових вірувань, що позиціонуються як наївна фортеця вибіркових
фактів здорового глузду. Сучасний алгоритм інтеракції людини з комп’ютером "вирізати-скопіювативставити" вперше з’являється на сторінках повісті. Нелінійна оповідь поза хронологічним порядком
виокремлює позицію людини закритої ззовні, проте внутрішньо готової до прозріння. Літній одинак у
фортеці з паперових клаптиків зберігає бадьорість духу, щоб у певний момент збагнути власний
соліпсизм. Пан Гайзер сприймає себе як єдине, що існує на планеті безсумнівно, повсякчасно, – коли
розірвані всі зв’язки зі світом навколишнім, відбувається самоосмислення, в якому вибудовується досвід
попередніх поколінь у скептичній егоцентричній площині. Герой керується власною установкою, крізь
призму якої моделює світ за принципом "Мій розум – єдина річ, яка існує". Втрачаючи пам'ять, тобто
розум, герой поступово звільнюється від баласту цивілізації та цільності міркувань, від яких лишаються
ті хлібні сухарі на його столі як символічні релікти людських знань, що мали б уособлювати фактичну
впевненість у розумінні світу. Церебральній апоплексії5 героя протиставлена стихія за вікном його
карткового будинку.
Вікова, фізична та ментальна ізоляції на тлі матеріалістичного сміття підручників сповіщає про
уявність еволюції людської популяції, про наївний героїзм homo sapiens, який привчив тварину, щоб їсти,
та змайстрував знаряддя праці, щоб вбивати. Парадоксально, але занепад Гайзера, похмурий та самотній
регрес літньої людини на порозі смерті, надає повісті комічного ефекту. Через нав’язливу рутину
повторних дій, постійне переймання речами (капелюхом, окулярами та парасолькою), тендітні втрати та
звитяги до повісті уводяться беккетівські елементи фізичної комедії, подекуди набуваючи чорних рис.
Наприклад, епізод, коли був виключений струм і Гайзер віддає провізію сусідам, але згодом жалкує, що
1

'Nobody in the village thinks that the day, or perhaps the night, will come when the whole mountain could begin to slide,
burying the village for all time'. Frisch Max. Man in the holocene : A story (Geoffrey Skelton, trans.). – Dalkey Archive Press, 2007.
2
Апофазія (грецьк. apophanai – говорити ні) – композиційний та стилістичний прийом, що полягає в рішучому
запереченні попередньої думки в межах одного вислову. Апофатичний метод – це творчий бунт, який передбачає,
що той, хто використовує його, не поспішає погоджуватись ні з якою концепцією: чим менше концепцій, тим більше
можливостей для творчості. Апофатичний метод сприяє "очищенню" мислення від концепцій.
3
'One cannot spend the whole day reading'.
4
'There is nothing to do but read'.
5
Апопле́ксія, апоплектичний інсульт, "удар" (грец. αποπλησσω – вражаю ударом) – хворобливий стан, що настає
внаслідок крововиливу в головний мозок або під оболонки мозку.
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не залишив трохи собі; афективна поведінка у випадку з кішкою, після якого герой не може дивитися на
їжу взагалі, голодуючи6; епізод прибирання кімнати, коли той відкручує перила сходів, щоб дістатися до
павутиння у закутках і забуває на півдорозі і про павутиння, і про те, як ті перила прикрутити назад.
Іронічне зображення старого чоловіка, senex, як типу характеру можна помітити в римській комедії7 або
середньовічному фабліо, коли той виступав недоумкуватим бовдуром. Тип перетворився з часом на
трагікомічний типаж, що домінує в театрі Беккета. Водночас, тип старця набув не лише денотативного
значення. Завдяки юнгівській аналітиці ми маємо архетип Великого Мудреця з конотацією глибокого
філософа та розважливого судді. Десь на межі цих характеристик – абсурду Беккета та психології Юнга –
будується постать фрішівського Гайзера, поважного старця, час якого поволі спливає. Каталогізуючи
нюанси катаклізму, герой, який за своїм типажем споріднюється з беккетівським Креппом, навертається
до періоду примітивних знарядь праці, обмеженості пересування, інфантилізації міркувань. Гайзер –
типовий беккетівський аутсайдер в тому сенсі, що він провидить найгірше, уявляючи як величезні гірські
уламки несуться у масі землі в долину, як тріщини розколюють гори, вода топить пагорби. Він –
самітник і тому втрачає контакт із реальністю, але апокаліптичні картини, які впорядковані
термінологічно, допомагають йому переживати, усвідомлювати свою екзистенцію. Він обґрунтовує
невщухаючий дощ як логічне продовження геологічних процесів, що не доступні відчуттям, проте
відкриті розуму. Беккетівське осмислення, упорядкування абсурду сповіщає повісті гротескного вектору.
З одного боку, у раціоналізації дощу наявні патологічні риси – симптоми втрати розуму. Гайзер
перетворює зливу на катаклізм, видіння, що приносить йому незбагненну радість, немов йому буде
легше померти, коли усе селище зникне, людська раса буде стерта, немов динозаври. Читач стає свідком
геологічного видіння біблійного потопу. Але, з іншого боку, Гайзер постає як чуттєвий пророк, що
апофатично (суперечливо) моделює ситуацію потенційно можливого досвіду геологічної зміни порядку,
що наразі є реальністю. Голоцен – геологічний і антропологічний факт появи цивілізації, сільського
господарства, писемності, історії, філософії, людини. Але фрішівська повість не про тріумф людини, а
лише про її поразку – зникнення розуму, знань, пам’яті, порядку, відповідності, об’єму. А отже назва
повісті запитує нас про неминучу геологічну епоху після земної юності, бо часи розквіту позаду.
Сьогодні це питання має критичну важливість. Багато вчених прийшли висновку, що суспільство
перейшло від голоцену, юності, до антропоцену, зрілості з відповідною домінантою. Антропоцен –
геологічний термін, що позначає рівень впливу людини на екосистеми. Епоха голоцену відома
зникненням низки видів так званої мегафауни (мамонтів, наприклад). Причиною цього були як
кліматичні зміни, так і проліферація тогочасної людини. Сучасний людський вид безглуздо перетнув
геологічний поріг століть. Він датується приблизно початком XIX сторіччя в системі еонів Землі і
характеризується діяльністю, що змінює навколишнє середовище в планетарному масштабі. Антропоцен
– це існування єдиної екологічної сили (людини). Гуманітарні науки говорять про цей період в сенсі
історичного парадоксу. За часів голоцену вважалося, що існує фундаментальна тривалість,
безперервність між хронопотом людини та хронологією Землі. Але як сприймати геологічний час та
людську історію з часів індустріальної революції? Чи можна взагалі казати про універсальну історію
життя в теперішньому кліматичному колапсі? Те, що дає читачеві Фріш, є новим радикальним
розумінням історії – історії не клінічного випадку старіння, а початку прозрівання.
Повість розкриває колізію наукового знання (технічної раціональності) та гуманістичних цінностей.
Як відомо Гайзер завжди надавав перевагу фактам, точним наукам, а не белетристиці: його бібліотека
складається з енциклопедій, праць про садівництво, мап та путівників, книжок про Хіросіму. За цими
книжковими полицями приховуються дихотомія фрішівського світосприйняття: світ як технічно
несправна система, на яку дивишся завжди з іронічною меланхолією. Головна ідея повісті – зрозуміти
геологічне видіння як ідіосинкретичне8 втілення людського життя і колективного архетипічного
горизонту, на тлі якого доля поколінь розгортатиметься. Ця проблема примирення екзистенційного
моменту індивідуальності та часових вимірів геологічних та еволюційних циклів позиціонує повість як
проблему форми.
Якщо абстрагуватись, то вся сучасна література з її безліччю відносин немає ніякої цілі, бо пишеться,
так би мовити, на всі часи, впевнено, що земля – назавжди, рівень моря – непохитний, що практично є
хибним. Гайзер, навпаки, більше не довіряє наративній базі, історії. Ведучи репортаж з епіцентру
кліматичної кризи, він показує умови, за яких конструкція безтурботного буття людського суспільства
хитається. На його пам’яті селище ще жодного разу не потопало, джерела та річні потоки ніколи не

6
'Since yesterday, when he roasted the cat over the fire and then was unable to eat it, Geiser can no longer face even the
soup, because there is bacon in it'.
7
У Древньому Римі титул senex (від лат. – стара людина) давався людям усамітненим в невеличких селах. Герой
Фріша живе в маленькому селищі, в Тічино (італомовний кантон на півдні Швейцарії), переїхавши з Базеля.
8
Ідіосинкразі́я (від грец. ίδιος – своєрідний, особливий, незвичний та σύνκρασις – суміщення) – підвищена
спадкова чутливість організму окремих людей до деяких неспецифічних подразників.
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змінювалися9. Але Гайзер провидить непередбачувані обставини, що назавжди змінюють землю, на який
стоїть людина. Змінюється і форма оповіді. Повість, власне, вводить нову установку життя. Для чого
читати романи, коли гори сповзають в моря, моря ковтають гори, життєві форми мутують і земля під
ними трансформується? Фріш базує свою повість на парадоксальному визнанні, що вся наша культура,
включаючи літературну, залежить від умов, над якими вона (культура) немає жодної влади. Саме тому
оповідь стає хиткою, мутуючою, зрадницькою, а текст включає не лише соціальний та економічний
контекст, але й екологічний, кліматичний та геологічний. Повість піддає сумніву домінуючу форму
нарації, бо прийнята на віру як непохитна схема минулого, теперішнього та майбутнього, через яку
оповідь організує буття як тривалість, масштабність, фіксованість вже не може сприйматися як належне.
Для Гайзера ця проблема невідповідності умов є доволі конкретною, коли він зазначає, що безглуздо
щось записувати власноруч ночами зі свічкою, коли то вже надруковано10. Саме тому він вирізає статті з
енциклопедій, розклеюючи на стінах. Колаж Гайзера конвертує текст у геологічний пласт. Кожна
сторінка повісті – це скам’янілі рештки інших текстів, поперечний перетин сучасних знань. Уривки з
приватного життя, які межують зі статтями про геологію, клімат, історію нагадують льодовикові осколки
(детрит), за якими вчені ідентифікують геологічні формації. Вставляючи уламки загальної історії
людства у власну оповідь Гайзера, метод колажу Фріша якомога точніше демонструє розірваність
хронотопу і щоб його збагнути необхідний візіонер із апофатичним регістром.
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9
'At no time within human memory has a village in this valley been overwhelmed...The beds of the streams have not
changed within living memory'.
10
'It is idiotic to write out in one’s own hand (in the evenings by candlelight) things already in print'.
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Коляда О. В. "Человек исчезает в епоху голоцена (на материале повести М. Фриша
"Человек появляется в епоху голоцена")".
В статье рассмотрены вопросы современного повествования на фоне масштабных климатических
изменений от эпохи голоцена до геологического времени антропоцена. Статья снабжена рядом
культурологических и геологических данных, парадоксальное оперирование которыми
позиционируется как новая установка на понимание человека. Автор статьи проводит
литературные параллели фришевского метода с аналитикой Юнга и абсурдом Беккета. Новый тип
повествования психологического реализма рассматривается как зависимая от
антропоцентрических условий бытия форма объективного понимания хронотопа. Раскрыта
коллизия научного знания и гуманистических ценностей.
Koliada O. V. "Man Disappears in the Holocene (Based on Max Frisch’s Novel "Man in the Holocene")".
The article examines the problems of the modern narration in the background of the colossal climatic
changes taken place from the Holocene epoch till the present Anthropocene one. The article has several
cultural and geological data, the paradoxical operating of which is positioned as the new adjustment for the
person’s understanding. The author of the article represents a few parallels between the Frisch’s method
and the Jung’s analytical psychology and the Beckett’s absurd. A new type of the narration in the
psychological realism is viewed as an element dependant on the anthropocentric conventions and is treated
as an adequate form of time understanding and place interrelation. The new collision of the scientific
knowledge and humanist values is revealed.
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МОТИВАЦІЯ ЗАПОЗИЧЕНЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ПОЛОНІЗМІВ У НОВІТНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОГО УКРАЇНОМОВНОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ПРОСТОРУ)
У статті описано факт активізації слів польського походження в сучасній українській мові як
тенденцію модернізації лексикону. Укладено реєстр-мінімум новітніх лексичних запозичень із польської
мови, що побутують у мовленнєвому просторі сучасних українських телевізійних каналів. Досліджено
мотиви запозичень та функціональне значення полонізмів, з’ясовано їх статус, особливості
адаптаційних процесів. Виявлено, що поновлення в активному словнику лексем польського походження,
насамперед, пов'язане з бажанням повернути мові втрачені самобутні риси, абстрагуватися від
російського словника, до якого українська мова була штучно наближена на початку XX століття.
У сучасній Україні не втрачає актуальності питання утвердження національної мови та її унормування.
У суспільній практиці переглядаються чинні лексичні стандарти, оновлюється реєстр активу та пасиву
словника, випробовуються нові типи й моделі словотвору, накреслюються тенденції розбудови мови.
Новочасний україномовний простір характеризується відкритістю до експериментів, а навіть, за висловом
деяких лінгвістів, "терплячістю" [1: 97]. До пошуків нових орієнтирів мови долучаються лінгвісти,
письменники, журналісти, політики, історики, пересічні громадяни. Моделювання новітньої української
мови позначено поєднанням "процесів об'єктивного оновлення ... з оновленням суб'єктивним, свідомо
здійснюваним упорядниками з тих чи інших "смакових" позицій" [1: 96].
За умов інтенсивної розбудови мови на всіх її рівнях нові явища повинні стати предметом пильної
уваги мовознавців. Актуальним на разі визначаємо детальне вивчення лінгвістичних новацій,
дослідження їх природи, статусу, специфіки та особливостей функціонування.
Однією із нових тенденцій останніх років є збагачення українського мовлення полонізмами. У
вітчизняних мовознавчих студіях з питань тенденцій розвитку сучасної лексики та особливостей
динаміки лексичних норм полонізми розглядаються лише принагідно [2; 3].
Метою нашої статті є виявлення новітніх лексичних запозичень із польської мови, з’ясування
мотивів запозичення, аналіз специфіки функціонування полонізмів у сучасній українській мові.
Об’єктом розвідки є полонізми, що побутують у мовному просторі сучасних українських телевізійних
каналів "СТБ", "ICTV", "Новий". Предмет – мотиви запозичень та функціональне значення польських
лексичних одиниць.
Телебачення в сучасному світі є тим важелем, котрий приводить у рух механізми кшталтування мови.
Засвоюючи загальнонаціональні тенденції розвитку мови, телевізійні канали інтерпретують їх, водночас
накреслюють і популяризують нові перспективи. Модернізація лексикону українських каналів "СТБ",
"ICTV" та "Новий" пов’язана серед іншого з активізацією слів польського походження. До реєстру
оновленого словника ввійшли нижчеописані лексичні одиниці.
Амбасада 'посольство' (пол. ambasada 'те саме'). Слово запозичено з французької мови через польське
посередництво. Паралельне функціонування питомої одиниці посольство та іншомовної амбасада в ХІХ
ст. зафіксовано у творах українських письменників: "Амбасада – представництво однієї держави на
території іншої" [4: 495], "Келле, радця при посольстві, ... вів дискусію зо мною" [5: 185]. В академічному
словнику української мови другої половини ХХ ст. лексична одиниця амбасада репрезентована як
застаріла [6: 38]. Повторна активізація лексеми в окресленому фрагменті сучасного мовленнєвого простору
– це свідома інтенція. З двох лексичних одиниць на позначення того самого поняття літературні редактори
телевізійних каналів послідовно віддають перевагу чужомовній. Лексема амбасада, а також похідна
одиниця амбасадор фактично повністю витіснили питомі відповідники посольство та посол.
Атракційний 'привабливий' (пол. atrakcyjny 'те саме'). Твірна одиниця atrakcja була запозичена
польською мовою із західноєвропейських мов. На її ґрунті відбулося творення похідної лексеми
atrakcyjny. У відомих нам історичних та сучасних словниках української мови полонізму атракційний не
зафіксовано. Однак названа лексична одиниця час від часу активізується в мовленні сучасних каналів
телебачення, вступаючи у відношення конкуренції з питомим прикметником привабливий. Відзначаємо
спорадичний характер уживання іншомовної одиниці. В одних ситуаціях використання полонізму
позначене увиразненням експресивної функції: порівняймо атракційна жінка, але привабливий
майданчик. Водночас у комунікативних ситуаціях, де посилення експресії не є доречним, можуть
непослідовно вживатися обидва лексичні варіанти: приваблива пропозиція, атракційне інвестування.
Імпреза 'розважальний захід' (пол. impreza 'захід, починання, урочистість, влаштування забави,
видовище'). За свідченням польського етимолога Ф. Славського, слово прийшло в польську мову з
італійської у ХVIII столітті [7: 456]. Італійське impresa 'починання, намір, захід' на польському ґрунті
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зазнало семантичної та фонетичної адаптації: пол. impreza 'захід, починання, урочистість, влаштування
забави, видовище'. Саме з такою семантичною структурою та фонетичним оформленням лексема була
запозичена українською мовою. Наукові відомості щодо дати запозичення та особливостей функціонування
лексичної одиниці в українській мові відсутні; полонізм імпреза не перебував у центрі уваги відомих нам
мовознавчих студій. Відсутність лексичної одиниці в лексикографічних працях ХІХ – ХХ ст. свідчить на
користь тієї думки, що слово принаймні не належало до активу словника. Натомість очевидним є факт
активізації одиниці у ХХІ ст., насамперед, у мові преси та телебачення. Слово подекуди вводиться до
реєстрів новітніх словників. Наприклад, стаття імпреза міститься в електронному проекті Українського
мовно-інформаційного фонду НАН України 2001 р. "Словники України" (автори В. Широков, І. Шевченко
та інші), у виданні 2003 р. "Великий зведений орфографічний словник сучасної української мови" (редактор
В. Бусел). Укладачі названого орфографічного словника наголошують на тому, що деякі введені до реєстру
слова потребують нормалізації, адже фактичне широке використання нових слів у мовленні – це потужний,
але не вирішальний чинник у процесі їх кодифікації [8: V]. Отож, статус лексеми імпреза в сучасній
українській мові потребує детального дослідження. На нашу думку, активація цієї одиниці не пов’язана з
послідовними еволюційними процесами, натомість вмотивована намаганням телевізійних подвижників
модернізувати лексикон, орієнтуючись на західний культурний простір. На телебаченні слово імпреза
вживається з різним ступенем інтенсивності. Розширення семантичної структури слова у мові-рецепієнті
зумовило використання оніма на позначення широкого кола понять: акція, культурний захід, виставка,
вернісаж, шоу, вечірка, видовище, концерт, бенкет, зустріч тощо. Із деякими одиницями полонізм вступає в
синонімічні відношення (імпреза, культурний захід), а з іншими – в гіпер-гіпонімічні (імпреза – концерт).
Через це уживання лексеми зумовлене, насамперед, комунікативним тлом.
Керунок 'напрям' (пол. kierunek 'те саме'). Польське kierować спрямовувати' і kierunek 'напрям'
походять з німецького праслова kehren 'керувати'. Українське керунок – це давнє запозичення з польської
мови зі словотвірною адаптацією -ек → -ок. У ХІХ ст. у вітчизняних лексикографічних матеріалах слово
реєструється як рідковживане [9: 144]. На сучасному етапі розвитку української лексики можемо
констатувати поновлення цієї одиниці в активному словнику. Полонізм вступає в синонімічні
відношення із донедавна домінуючою одиницею напрямок: обрали хибний керунок, змінити керунок
розвитку, напрямок діяльності, йти в тому самому напрямку. Реактивація, на нашу думку, пов’язана зі
свідомим прагненням відновити самобутність української лексики.
Неповносправний 'інвалід' (пол. niepełnosprawny, osoba niepełnosprawna 'те саме'). Лексема є новітнім
запозиченням з польської мови. Субстантиват вступає в синонімічні відношення зі словом інвалід, яке
довгий час було домінуючою назвою відповідної реалії буття. В останні десятиліття одиниця інвалід усе
частіше в українській мові заступалася описовою конструкцією особа з особливими потребами, що
пов’язано з тенденцією сучасного суспільства виявляти максимальну гуманність і коректність щодо
людей з фізичними вадами. Запозичення польського відповідника неповносправний суголосне
еволюційним лінгвістичним принципам: тяжінню до економної передачі засобами мови певного поняття.
Окрім того, цей мовний процес, на нашу думку, пов'язаний також із тенденцією сучасної мовотворчості
орієнтуватися на захід, дистанціюючись від сходу. Часто в західних мовах на означення поняття 'інвалід'
існують евфемічні назви: чес. zdravotním postižením, словац. zdravotným postihnutím. Запозичення ж саме з
польської мови є найбільш природнім і прийнятним для української мови.
Риж 'рис' (пол. ryż 'те саме'). Слов’янськими мовами це слово запозичене з середньоверхньонімецької
– rīs. У польській мові лексична одиниця зазнала фонетичної адаптації – пол. ryż [р и ж], і саме в такій
звуковій формі була запозичена українською мовою – укр. риж. На початку ХХ ст. український
лексикограф Б. Грінченко засвідчує перехід іменника до пасиву: риж (застаріле) [10: 16]. Полонізовану
форму натомість заступила одиниця рис – германізм, що зазнав фонетичної адаптації на російському
ґрунті. Протягом тривалого часу в мовній практиці домінував варіант рис. Поновлення одиниці риж не
пов’язане з нагальними комунікативними потребами; семантична структура слова для широкої аудиторії
увиразнюється лише в контексті.
Слоїк 'скляна банка' (пол. słoik 'те саме'). Запозичення з польської мови, де słoik 'банка' зменшувальнопестливе утворення від słoj 'велика банка'. В академічному словнику української мови за редакцією
І. Білодіда засвідчено нормативність лексичної одиниці у ХХ столітті: слоїк – висока посуда зі скла,
глини, фаянсу циліндричної форми [11: 374]. Водночас очевидним є те, що всупереч задекларованій
нормативності, лексема перебувала у пасиві словника. Про те, що одиниця була забута носіями мови,
свідчать численні закиди глядачів, наприклад, редакторам каналу "СТБ" щодо вживання незрозумілого
слова слоїк [12]. Таким чином, статус лексеми слоїк у сучасному телевізійному мовленнєвому просторі
визначаємо як реактивовану одиницю.
Яскиня 'печера' (пол. jaskinia 'те саме'). Полонізм яскиня в українській мові ХХ ст., за свідченням
лексикографічних матеріалів, побутувала як діалектизм [13: 653]. Використання в мовленні телебачення,
з одного боку, спричинене намаганням посилити експресію вислову, а з іншого – суголосне прагненню
оновити лексику, орієнтуючись на західні лексичні системи.
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У результаті проведеного дослідження можемо зробити такі висновки.
1. Для сучасної мовної практики телевізійних каналів "СТБ", "ICTV" та "Новий" характерною є
діяльність із модернізації лексикону, що пов’язана серед іншого з активізацією слів польського
походження. Меншою мірою це явище зумовлено соціокультурними чинниками, активізацією
міжмовних контактів, натомість рушійною силою є свідоме прагнення розбудови літературного словника
лексичними засобами чужої мови.
2. Зафіксовані в окресленому фрагменті мовної дійсності полонізми рідше є власне новітніми
запозиченнями (атракційний, неповносправний). Частіше статус таких одиниць визначаємо як
реактивовані (риж, амбасада, керунок, слоїк). Поновлення в активному словнику лексем польського
походження, насамперед, пов’язане з бажанням повернути мові втрачені самобутні риси, абстрагуватися
від російського словника, до якого українська мова була штучно наближена на початку ХХ століття.
Водночас така діяльність орієнтує суспільство на захід, формує певні культурно-мовні стереотипи,
прогнозує шляхи розвитку мови.
3. Здебільшого питома лексична одиниця та полонізм функціонують паралельно (риж – рис, привабливий
– атракційний, керунок – напрямок), рідше перевага віддається полонізму (амбасада замість посольство).
4. Оскільки активізовані одиниці в мовленні телевізійних каналів є реалізацією певних настанов, а не
нагальною потребою заповнити лакуни номінації, то глядачі – пересічні носії мови – часто відчувають
штучність уживаних полонізмів.
5. Окрім прогресивних завдань прогнозування і проектування нових мовних орієнтирів, літературні
редактори, активізуючи слова польського походження, мають іншу мету – створити імідж каналу,
підвищити рейтинг. Адже полонізми активізують увагу й викликають реакцію зацікавлення, схвалення
чи обурення. Своєрідний словник вирізняє ці канали з-поміж інших.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Клименко Н. Ф. Динаміка словникового складу сучасної української мови на тлі міжслов'янських паралелей
/ Клименко Н. Ф., Карпіловська Є. А., Даниленко Л. І. // Мовознавство. – 2003. – № 2–3. – С. 96–111.
2. Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне "Я" / С. Караванський. – К. :
Академія, 2001. – 239 с.
3. Струганець Л. В. Динаміка лексичних норм української літературної мови XX століття / Л. В. Струганець. –
Тернопіль : Астон, 2002. – 352 с.
4. Франко І. Твори : в двадцяти томах / І. Франко. – К. : Держлітвидав, 1951. – Т. 6. – 568 с.
5. Українка Леся. Твори : в 5 томах / Леся Українка. – К. : Держлітвидав, 1954. – Т. 4. – 520 с.
6. Словник української мови : в 11 т. – К. : Наук. думка, 1970. – Т. 1. – 799 с.
7. Sławski F. Słownik etymologiczny języka polskiego / F. Sławski. – Kraków : Nakł. t-wa miłośników języka
polskiego, 1952 – 1956. – T. 1. – 599 s.
8. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / [уклад. В. Бусел]. – К. ; Ірпінь :
Перун, 2003. – VІІІ. – 896 с.
9. Словник української мови : в 11 т. – К. : Наук. думка, 1973. – Т. 4. – 840 с.
10. Грінченко Б. Словарь української мови : в 4 т. / Б. Грінченко. – К. : Наук. думка, 1997. – Т. 4. – 616 с.
11. Словник української мови : в 11 т. – К. : Наук. думка, 1978. – Т. 9. – 916 с.
12. Соколенко Н. Я думаю, що ніхто навіть не пропонуватиме нашим журналістам гроші [Електронний ресурс] /
Н. Соколенко. – Режим доступу : www.sostav.ua.
13. Словник української мови : в 11 т. – К. : Наук. думка, 1980. – Т. 11. – 699 с.

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1. Klymenko N. F. Dynamika slovnykovogo skladu suchasnoi ukrains'koi movy na tli mizhslov'ianskykh paralelei [The
Word Stock Dynamics of the Modern Ukrainian Language on the Ground of the Cross-Slavonic Parallels] /
Klymenko N. F., Karpilovs'ka Ye. A., Danylenko L. I.] // Movoznavstvo [Linguistics]. – 2003. – № 2–3. – S. 96–111.
2. Karavans'kyi S. Poshuk ukrains'kogo slova, abo borot'ba za natsional'ne "Ya" [The Search of the Ukrainian Word, or
the Fight for the National "I" / S. Karavans'kyi. – K. : Akademiia, 2001. – 239 s.
3. Struganets' L. V. Dynamika leksychnykh norm ukrains'koi literaturnoi movy XX stolittia [The Dynamics of the Lexical
Norms of the Ukrainian Literary Language in the XX Century] / L. V. Struganets'. – Ternopil' : Aston, 2002. – 352 s.
4. Franko I. Tvory [Works] : v dvadsiaty tomakh / I. Franko. – K. : Derzhlitvydav, 1951. – T. 6. – 568 s.
5. Ukrainka Lesia. Tvory [Works] : v 5 tomakh / Lesia Ukrainka. – K. : Derzhlitvydav, 1954. – T. 4. – 520 s.
6. Slovnyk ukrains'koi movy [The Dictionary of the Ukrainian Language] : v 11 t. – K. : Nauk. dumka, 1970. – T. 1. –
799 s.
7. Sławski F. Słownik etymologiczny języka polskiego / F. Sławski. – Kraków : Nakł. t-wa miłośników języka
polskiego, 1952 – 1956. – T. 1. – 599 s.
8. Velykyi zvedenyi orfografichnyi slovnyk suchasnoi ukrains'koi leksyky [The Big Composed Orthographic
Dictionary of the Modern Ukrainian Lexicology] / [uklad. V. Busel]. – K. : Irpin' : Perun, 2003. – VIII. – 896 s.
9. Slovnyk ukrains'koi movy [The Dictionary of the Ukrainian Language] : v 11 t. – K. : Nauk. dumka, 1973. – T. 4. –
840 s.
10. Grinchenko B. Slovar' ukrains'koi movy [The Dictionary of the Ukrainian Language] : v 4 t. – K. : Nauk. dumka,
1997. – T. 4. – 616 s.

192

Т. І. Крехно. Мотивація запозичень та особливості функціонування полонізмів у новітній українській мові
(на матеріалі сучасного україномовного телевізійного простору)
11. Slovnyk ukrains'koi movy [The Dictionary of the Ukrainian Language] : v 11 t. – K. : Nauk. dumka, 1978. – T. 9. –
916 s.
12. Sokolenko N. Ya dumaiu, shcho nikhto navit' ne proponuvatyme nashym zhurnalistam groshi [I Think, that Nobody
Will Propose Money to Our Journalists] [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : www.sostav.ua.
13. Slovnyk ukrains'koi movy [The Dictionary of the Ukrainian Language] : v 11 t. – K. : Nauk. dumka, 1980. – T. 11. –
699 s.

Матеріал надійшов до редакції 27.12.2011 р.
Крехно Т. И. Мотивация заимствований и особенности функционирования полонизмов в новейшем
украинском языке (на материале современного украиноязычного телевизионного пространства).
В статье описан факт активизации слов польского происхождения в современном украинском языке как
тенденция модернизации лексикона. Составлен список-минимум новейших лексических заимствований из
польского языка, которые функционируют в языковом пространстве современных украинских
телевизионных каналов. Исследованы мотивы заимствований и функциональное значение полонизмов,
определен их статус, особенности адаптационных процессов. Выявлено, что обновление в активном
словаре лексем польского происхождения, в первую очередь, связано с желанием вернуть языку
самобытные черты, абстрагироваться от русского словаря, к которому украинский язык был
искусственно приближен в начале XX столетия.
Krekhno T. I. The Motivation of Borrowings and Peculiarities of Functioning the Polonysms in the Newer
Ukrainian Language (Based on the Material of the Modern Ukrainian Televisional Space).
The article describes the activisation of Polish origin words in the modern Ukrainian language as the tendency
of the vocabulary modernization. The register minimum of the latest lexical Polish borrowings widespread in the
linguistic space of the modern Ukrainian TV channels is composed. The motives of borrowings and the
functional meaning of Polonistic words are discovered and the status and peculiarities of adapting processes are
found out. It is concluded that the renewal of Polish lexemes in the active vocabulary is primarily connected with
the wish to return the lost original features to the language, abstract from the Russian vocabulary to which the
Ukrainian language has been artificially attached to at the beginning of the XX century.
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ЖАНРОВА СВОЄРІДНІСТЬ П’ЄСИ М. ФРІША "САНТА КРУС"
У статті розглянуто жанрові особливості драматургії М. Фріша на прикладі п’єси "Санта Крус".
Проаналізовано авторські самовизначення підзаголовків драм у контексті літературної теорії.
Запропоновано нову версію жанрових форм (фрагментарних і визначальних) у текстах драматурга та
подано можливий варіант жанрової ідентифікації "Санта Круса" в ракурсі сучасного бачення
проблеми. Зроблено висновок, що за структурою й послідовністю розміщення частин драма "Cанта
Крус" – це п’єса-парабола, однак за сюжетом і формою – це фарсова ліро-драма. М. Фріш написав
інтелектуальну драму, основний зміст якої є мелодраматичним і банальним, тоді як найважливіше
можна відчитати з підтексту.
Особливого значення в наш час набуває творчий спадок М. Фріша, багатогранність таланту якого
вражає літературознавців і читачів. Видатний швейцарський драматург працював журналістом,
архітектором, написав романи "Юрг Райнгарт", "Відповідь з тиші", "Назву себе Гантенбайн", книгу
публіцистики "Сторінки з речового мішка", але найбільш актуальними є його п’єси.
Своєрідність таланту М. Фріша, особливість його поглядів на світ і на людину стали причиною
створення специфічних драматургічних форм, що мають оригінальні авторські жанрові визначення.
Наприклад, "Санта Крус" – це п’єса-романс, "Коли вони співають" – п’єса-реквієм, "Бідерман і
підпалювачі" – моральна п’єса без моралі, "Граф Едерланд" – страшна історія в дванадцяти картинах,
"Велика китайська стіна" – фарс. Незважаючи на велику кількість дослідників творчості М. Фріша
(П. фон Матт, Т. Зіолковський, Є. Волощук, А. Речка, О. Чертенко, О. Чирков та ін.), аналіз жанрової
специфіки його творів проводився мало і спорадично та здебільшого обмежувався цитуванням думок
самого автора з цього приводу. На прикладі першої п’єси М. Фріш "Санта Крус" спробуємо обґрунтувати
можливі жанрові рамки його драматургії загалом.
Драма М. Фріша "Санта Крус" є своєрідним жанровим утворенням, у якому поєднуються елементи
драми для читання, драми-притчі, драми-абсурду, парадоксу, драми-параболи, фарсу, романсу та
драматичної поеми. Сам автор назвав свою п’єсу романсом. Романс (ісп. romance) – невеликий за
обсягом вірш і музичний твір для сольного співу з інструментальним акомпанементом [1: 612]. На думку
Ю. Архипова, п’єса, як і романс, "створює настрій, застосовуючи банальні, стерті слова та ситуації, не
відкидає ні гітарної романтики, ні наївної красивості" [2: 528-529]
У п’єсі романтиком є Пелегрін, який протистоїть раціональному, похмурому світові Ротмістра. Із
Пелегріном (в імені якого відчитується алюзія на пілігрима) пов’язана романтика пригод, вільного життя
й кохання. Цим образом автор утверджує риси романсу, що знаходимо вже на самому початку п’єси, де
Пелегрін під акомпанемент гітари згадує про своє кохання. Романсовість (музичність) драми автор
актуалізує також за допомогою образу сімнадцятирічної доньки Ельвіри Віоли (віола – старовинний
струнний смичковий музичний інструмент сімейства віол, близький до віолончелі), яка символізує тугу
за яскравим життям, що промайнуло перед очима Ельвіри й Пелегріна в залитому сонцем порту Санта
Крус. Доньку названо "іменем корабля, на якому її мати провела найщасливішу ніч (що, напевно, й дало
життя дівчині) і на якому її законний батько, Ротмістр, мріяв пуститися в романтичну подорож" [3: 36].
Загалом М. Фріш мав усі підстави назвати свою драму п’єсою-романсом, адже основні події у творі
змальовуються крізь призму романтично-музичних стосунків Ельвіри й Пелегріна. Отже, драму "Санта
Крус" можна вважати зразком ліро-драми, оскільки романс – це ліричний жанр.
Найбільшу кількість запитань викликає віднесення літературознавцями драми "Санта Крус" до п’єсиабсурду, п’єси-парадоксу. Таке розуміння цієї драми змушує порівнювати її з творами письменниківекзистенціалістів. М. Есслін зауважував, що "театр абсурду" треба розглядати як "відображення
найбільш суттєвих духовних тенденцій нашого часу, відтворення стану сучасної людини, що
знаходиться в розладі з природою, світом, іншими людьми, самим собою" [4: 186]. Різні дослідники
неодноразово робили спроби винаходу нового терміну щодо явищ, які криються за поняттям "театр
абсурду". Серед них – "театр обурення" (Р. Брустайн), "театр протесту і парадоксу" (Дж. Уеллворт),
"театр насмішки" (Е. Жекар) [4: 187]. Поряд із Б. Шоу, Б. Брехтом, Ф. Дюрренматтом до представників
"театру абсурду" можна сміливо зараховувати і М. Фріша. "Театр абсурду", як вважає Є. Васильєв [4:
189], є окремим явищем такої широкої понад часової категорії, як "театр парадоксу".
Поява абсурдистських мотивів у драмі "Санта Крус" невипадкова. В. Седельник зазначає: "У
М. Фріша були складні стосунки зі Швейцарією. Їх можна було визначити поняттям "любов –
ненависть". Він звинувачував її в духовному занепаді, у хронічному відставанні від бігу часу, докоряв
© Нестелєєв М. А., Фіненко Л. Л., 2012
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нахилами до ізоляціонізму й недостатньою вірою в утопію" [5: 41]. Головним постулатом М. Фріша
щодо Швейцарії було: "Швейцарія – це нація без утопії" (за назвою статті 1960 р.). Таке сприймання
стану справ у своїй країні теж вплинуло на характер драми "Санта Крус". "Людська душа – ось постійний
гральний майданчик!", – стверджував драматург [3: 36]. У п’єсі сцена перетворюється на відгороджений
рампою простір свідомості, і все, що там відбувається, – це матеріалізовані в картинах, втілені у плоть і
кров рухи внутрішнього життя людини: переживання, спогади, примірювання інших можливостей, кроки
до пізнання власного "я" [3: 36]. Найбільш абсурдним у драмі видається буття Ротмістра, який завжди
мріяв про морську подорож (життя Пелегріна), але так і не здійснює своїх мрій. У Ротмістра
екзистенційна свобода виявляється в його мріях, але він "страждає від абсурдності своєї свободи" [6:
114]. Також у драмі зіштовхуються різні сторони людського існування: романтичний світ Пелегріна та
спокійний, врівноважений світ Ротмістра. Стверджується альтернативність буття: Гаваї або Замок.
Проблема абсурдності існування відбита також у діях протагоністів драми, у їхній неможливості змінити
своє життя, у постійному повторенні дій. Світ мрій Ротмістра й Пелегріна бачиться як світ мрій однієї
людини, яка є роздвоєною особистістю, а намагання прожити два різні життя водночас і є абсурдним і
парадоксальним. Навіть сам автор наголошує на абсурдності й парадоксальності мрій, бажань Пелегріна
й Ротмістра, говорячи, що людина не може змінити себе, а отже, парадокс вбачається вже в самому
намаганні щось змінити.
Абсурд і парадокс закладені в самому змісті "Санта Круса". Автор спеціально показує ті ж самі
епізоди через певний проміжок часу, тобто твір складається з переживання колись пережитого.
Вдумливо прочитавши драму, приходиш до висновку, що в ній дійсно наявні елементи абсурду й
парадоксу. Через це можна назвати драму драмою-абсурдом, драмою-парадоксом, але із зауваженням,
що елементи абсурдності у творі не є головними й виконують допоміжну роль у формуванні підтексту.
П’єса М. Фріша "Санта Крус" також вражає колом піднятих у ній моральних проблем, що свідчить
про її притчевий характер. Притча – це повчальна алегорична оповідь, у якій фабула підпорядкована
моралізаційній частині твору. У притчі зосереджена певна дидактична ідея [1: 572-573]. Ю. Веремчук
зауважує, що "у літературознавстві драма-притча залишається жанром, який ще чекає на своє
дослідження. Притчевість – невід’ємна складова драми-притчі, один із важливих її організуючих
елементів цього жанру. Однак, як якість твору вона не належить винятково драматургічній притчі,
оскільки виявляється у багатьох інших жанрах. Так, про притчевість можна говорити кожного разу, коли
зміст твору постає ширшим від того конкретного одиничного тлумачення, що випливає з його
безпосереднього сюжету, тобто у випадку появи смислових нашарувань на поверхні твору" [7: 179]. Під
це визначення підходить і драма "Санта Крус", у якій проблеми відчитуються з підтексту, формуються
поза основною сюжетною лінією. Проблеми п’єси пов’язані, передусім, із буттям людини, із її
світобаченням, відчуттям довкілля, зв’язку з іншими елементами всесвіту. На поверхні драми лежить
проблема стосунків між чоловіком і жінкою, проблема подружньої зради, але ці проблеми не є
головними у творі, ними автор лише завуальовує істинний сенс своєї п’єси, її головну моральну
проблему. Такою проблемою є проблема знаходження свого місця у світі (проблема вибору), із якою
зіштовхуються і Пелегрін, і Ротмістр, що знаходяться у хронічному пошуку самих себе. Однією з
головних рис драми на новому етапі її розвитку є тенденція до посилення вияву драматизму
внутрішнього світу особистості, яка вступає в конфлікт з ворожими до неї силами або особистості, яка
бореться з протиріччями у власній духовній, психологічній сфері. Зменшується роль засобів
психологічного аналізу, все більшу роль набуває підтекст, "підводна течія" [8: 72]. Саме це є
характерним для драми "Санта Крус". На гральному майданчику свідомості Ельвіра знову ступає на
м’який килим у каюті Пелегріна, хоча й знає, що розплатою за ніч невинності й пристрасті будуть
десятиліття потай пролитих сліз. І Пелегрін знову приносить у жертву морю можливість спільного життя
з дівчиною, про яку мріяв. І Ротмістр знову звертає зі шляху, що веде до моря, заради того, щоб
лишитися з Ельвірою. Пара Ротмістр – Пелегрін втілює головну проблему твору – проблему вибору: чи
чоловіча мрія, що стоїть над жінкою, чи жінка, що стоїть над чоловічою мрією; чи море, чи замок, чи
кава, яку власними руками вирощуєш на фермі десь на Гаваях, чи дитина, що росте на твоїх очах.
Поєднати і те і інше, за М. Фрішем, неможливо.
У п’єсі-притчі життєва ситуація підноситься до рівня загальнолюдської, оскільки є частиною
цілісного процесу, а через конкретику відбувається перехід до інтерпретації буття, що тяжіє до
філософського осмислення. Така характеристика повністю відповідає драмі "Санта Крус", у якій –
більше питань, ніж відповідей. Ще одним елементом притчевості драми є сама назва, яка символізує
необхідність збереження моральних цінностей людства.
Для драматичної притчі характерною є просторова та хронологічна невизначеність дії. Відсутність
авторської вказівки на час чи на місце подій не обмежує рецептивних можливостей читача і надає творові
необхідної глибини й універсальності. У драмі "Санта Крус" основні події відбуваються у дещо
загадковому замку Ротмістра та сповненому романтики напівміфічному порту Санта Крус. Це має
спонукати читача домислити те, про що не говорить автор, і таким чином стати співавтором. Піднімаючи
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важливі проблеми, М. Фріш не нав’язує глядачеві свою думку, а пропонує йому зробити власний висновок.
Швейцарський письменник зазначав: "Як драматург, я вважав би своє завдання повністю розв’язаним, якби
своєю п’єсою коли-небудь зумів поставити питання так, щоб із цього моменту глядачі просто не могли
жити без відповіді, без їхньої власної відповіді, за яку вони могли б віддати життя" [9: 57].
У драмі "Санта Крус" є елементи п’єси-притчі, основними завданнями якої є підняття глобальних для
людства проблем, однією з яких є проблема вибору.
Цікавою є погляд О. Євченка [10], де поєднано поняття драма-притча та драма-парабола. П’єса
"Санта Крус" є інтелектуальним твором, який змушує замислитись над проблемами людського
існування. Інтелектуальний твір включає у свою структуру параболічну думку, тобто притчу, історію,
яка відходить від сучасності. Однак параболічність мислення в інтелектуальному мистецтві тим і
відрізняється, що відхід від сучасності відбувається не по прямій, а по кривій параболі, яка знову
повертає думку, що відійшла убік, до сучасності. В основі притчі лежить принцип параболи: розповідь
віддаляється від сучасного авторові світу, іноді зовсім від конкретного часу, конкретної ситуації, а потім,
наче рухаючись по кривій, знову повертається до залишеного предмета і дає йому філософсько-етичне
осмислення й оцінку [8: 205].
Розглядаючи драму-антиутопію в межах драми-параболи, О. Євченко зауважує, що цей модус є
одним із "найпродуктивніших утворень епічної драми" [10: 199]. У п’єсі "Санта Крус" наявні деякі риси
"драми-антиутопії", яка є повчальною, політичною, а особливості художнього світу драми-антиутопії
часто визначаються параболічною побудовою. Але сам М. Фріш говорив про параболу так: "Я
розчарувався у параболі, бо вона передбачає імітацію, копіювання природи, ілюзіонізм, а треба
створювати новий різновид реальності" [11: 1].
Для М. Фріша важливим було також підкреслити те, що у драмі "Санта Крус" персонажі й події є
типовими, наче створеними за певною моделлю. Драма як сталий жанр видавалась М. Фрішеві не досить
адекватним способом осмислення катастрофи, що спіткала людину й людство. Драма, за М. Фрішем, є
моделлю певного модусу буття, і, як кожна модель, вона багато що приховує й ретушує, ґрунтуючись
швидше "на загальному принципові, аніж на деталях і конкретних фактах" [12: 50]. Цим і викликаний
пошук М. Фрішем нових жанрових форм. Характерно, що в "Санта Крусі" події розвиваються за певною
моделлю, персонажі діють тільки так, як їм дозволено й не можуть щось змінити, а їхнє життя видається
смугою запрограмованих подій. На думку М. Фріша, введення поняття "модель" замість поняття "п’єса"
допомагає ствердити "експериментальний характер театру", а також передбачає "відхід від випадкових
визначень, у які невідворотно потрапляє будь-яке конкретне явище, заради оголення його сутності,
загальнозначущого смислу" [2: 527].
Тісно пов’язаним із драмою-моделлю є поняття "драма-фарс". Фарс – західноєвропейська народна
комедія ХІV – ХVІ століть, що веде свій початок від вистав веселих гістригонів (акторів) масляних ігор,
що отримала стійкий характер гострокомічної інтермедії. У фарсі фігурують не індивідуальні характери,
а готові типи-маски: простак чоловік, сварлива жінка, хитрий слуга, п’яничка монах [8: 432-433]. Саме
готові типи-маски і дозволяють стверджувати, що у драмі "Санта Крус" є елементи фарсу. І Ротмістр, і
Пелегрін – це готові, сформовані характери, певні моделі, зміна яких неможлива.
У п’єсі набирають особливого звучання ліричні мотиви, що є більш характерними для драматичної
поеми. Драматична поема – невеликий за обсягом віршований твір, у якому поєднуються жанрові форми
драми й ліро-епічної поеми. В основу драматичної поеми закладається внутрішній динамічний сюжет –
власне, конфлікт світоглядних та моральних принципів при відсутності панорамного тла зовнішніх
подій, перевазі ліричних чинників над епічними та драматичними [1: 216]. Драма "Санта Крус"
розкриває конфлікт світоглядних і моральних принципів, у ній використані ліричні елементи (романс),
зовнішніх подій не дуже багато й вони звучать скоріше як ліричний супровід, що свідчить також про
наявність у ній елементів "драми для читання".
Особливості "драми для читання" досліджувала А. Речка, яка наголошує на тому, що "категоріальна
невизначеність сьогоднішньої драматургії неминуче призводить до появи (або актуалізації) дифузійних,
а інколи навіть оксиморонних утворень. Однією з таких міжжанрових форм є і так звана драма для
читання" [13: 1]. На думку дослідниці, у таких п’єсах драматичний монтаж – "це спосіб організації,
компонування драми, який полягає в зіставленні, поєднанні окремих фрагментів, уривків, епізодів у
цілісний континуум із застосуванням асоціативного, паралельного або контрастного рядів" [14: 35].
Б. Мельничук констатує, що "кількість прочитань твору дорівнює кількості інтерпретаційних вирішень,
але співвідношення драматург-режисер завжди стале: позиція автора – незмінна, режисерська позиція –
свідомо вільна, не лімітована навіть авторськими вказівками. Тому специфіку драми для читання слушно
визначити не так за причетністю (чи, навпаки, непричетністю) її до сценічного виду мистецтва, як за
внутрішньою структурою, її природою, суттю, схильною до подолання канонічних рамок і створення
специфічної художньої концепції" [13: 2].
Елементи "драми для читання" наявні й у п’єсі М. Фріша "Санта Крус" – це, передусім, відступи від
основної сюжетної лінії, порушення логіки розгортання подій, наявність ремінісценцій і ліричних
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елементів. Неабияку роль у мотивації називання її "драмою для читання" відіграє можливість
домислення читачем, на чому наголошував і сам автор.
Отже, драма М. Фріша "Санта Крус" – це своєрідний ансамбль жанрових форм, об’єднаних в одному
творі. Вражає те, із якою майстерністю було поєднано п’єсу-романс із п’єсою абсурду, парадоксом,
драматичною поемою, фарсом, п’єсою-моделлю, параболою, драмою для читання. Відштовхуючись від
авторського самовизначення жанру та проаналізованих теоретичних відомостей, можемо стверджувати, що
за структурою й послідовністю розміщення частин драма "Cанта Крус" – це п’єса-парабола, однак за
сюжетом і формою – це фарсова ліро-драма. М. Фріш написав інтелектуальну драму, основний зміст якої є
мелодраматичним і банальним, тоді як найважливіше можна відчитати з підтексту. Множинність
інтерпретацій підтексту "Санта Круса" правомірно робить цю п’єсу одним зі знакових творів ХХ століття.
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Нестелеев М. А., Финенко Л. Л. Жанровое своеобразие пьесы М. Фриша "Санта Крус".
В статье рассмотрены жанровые особенности драматургии М. Фриша на примере пьесы "Санта
Крус". Проанализированы авторские самоопределения подзаголовков драм в контексте литературной
теории. Предлагается новая версия жанровых форм (фрагментарных и определяющих) в текстах
драматурга и подаётся возможный вариант жанровой идентификации "Санта Круса" в ракурсе
современного видения проблемы. Сделан взвод, что по структуре и последовательности размещения
частей драма Cанта Крус" – это пьеса-парабола, хотя по сюжету и форме – это фарсовая лиродрама. М. Фриш написал интеллектуальную драму, главное содержание которой является
мелодраматическим и банальным, тогда как главное можно вычитать из подтекста
Nesteleev М. А., Finenko L. L. The Genre Originality of M. Frisch’s "Santa Cruz".
The article discusses the genre features of M. Frisch’s dramas for example of "Santa Cruz". The author's selfdeterminations of the dramas subheadings are analyzed in the context of the literary theory. The new version of
genre forms (fragmentarily and defining) in the playwright's texts and the possible variant of the genre
identification of "Santa Cruz" are submitted in the light of the modern theoretical vision. It is concluded that
according to the structure and consequence of the parts distribution the play "Santa Cruz" is a play-parabola,
though according to the plot and form this is the farcical lyrical drama. M. Frisch wrote the intellectual drama,
the main content of which is melodramatic and trite, while the main can be understood from the metamessage.
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ЗАПОЗИЧЕНІ ЕЛЕМЕНТИ В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІЙ ГРУПІ НАЗВ ПРИПРАВ ТА СПЕЦІЙ
У ПАМ’ЯТКАХ СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
У статті проаналізовано виявлені в пам’ятках староукраїнської мови назви приправ і спецій, визначено
основні способи й засоби номінації досліджуваних лексем, їхню мотивацію, здійснено лексикоетимологічний аналіз зафіксованих найменувань, простежено долю лексем у сучасній українській
літературній мові. З’ясовано, що більшість назв потрапили до староукраїнської мови із старопольської,
або ж через її посередництво. Кінцева етимологія більшості лексем пов’язана з грецькою мовою або
мовами Далекого Сходу. Практично всі вони продовжують функціонувати у сучасній українській
літературній мові. Зроблено узагальнення щодо важливості виявлених назв у відтворенні матеріальної
культури староукраїнського мовного періоду та поповненні лексичного складу української мови.
Побутова лексика староукраїнської доби, зокрема назви продуктів харчування, страв і напоїв, є
багатою та різноманітною. Загалом переважна більшість досліджуваних номенів є праслов’янською
спадщиною. І саме лексико-семантична група назв приправ і спецій містить найбільше запозичень. Тому
актуальність нашого дослідження полягає в тому, що запозичена лексика назв приправ і спецій
української мови XIV-XVII ст. досі не була об’єктом системного вивчення, а отже недостатньо
простудійована на основі широкого матеріалу староукраїнської доби.
Мета нашої розвідки – з’ясувати лексико-семантичні процеси в групі лексики на позначення
приправ та спецій у староукраїнській мові, визначити основні способи й засоби номінації виявлених
лексем, їхню мотивацію, здійснити лексико-етимологічний аналіз зафіксованих найменувань.
Висока активність запозичених елементів в аналізованій підгрупі пояснюється, передусім, тим, що
назви потрапляли до нашої мови разом із реаліями, які в основному завозилися з інших країн. Прянощі в
усі часи цінувалися нарівні із золотом, сріблом, хутрами й шовками. Висока їхня цінність змушувала
купців стародавнього світу здійснювати ризиковані, безконечно далекі на ті часи подорожі, платити
величезні мита. Як свідчать окремі етнологічні матеріали, у давнину цибуля цінувалася так дорого, що
сарацини, наприклад, охоче брали вісім цибулин як викуп за кожного полоненого француза. Коли хотіли
сказати про когось, що він дуже багатий, його глузливо називали "мішком перцю".
Спочатку люди використовували пахучі трави в різних ритуалах, а пізніше – для надання аромату та
присмаку стравам, а також для виготовлення ліків. Як прянощі використовують корені (хрін),
кореневища (аїр, імбір), цибулини (часник, цибуля), кору (кориця), квіткові пуп’янки (гвоздика, каперси),
маточки та приймочки (шафран), усю зелену масу (кріп, екстрагон), листя (лавр), плоди та їх частини
(червоний перець), висушене насіння (гірчиця, аніс, кмин).
У староукраїнській мові порівняно з давньоукраїнською значно збільшилася кількість лексем на
позначення приправ та спецій.
Відомими в староукраїнській мові були назви приправ перець, имбир, шафранъ, кмин, цитвар,
мускат, дафина, оцет, петрушка, кориця, лавр, бобки, капара, коріандр та інші. І хоча частина з цих назв
є праслов’янськими, однак кінцева етимологія приводить нас до інших мов.
Так, загальновідоме слово перецъ пов’язане із псл. *pьpьrь, у яку воно запозичено з латинського piper
"перець", похідного від грецького  "т. с.", що, зводиться до д.-інд. pippali "зернина перцю [1: IV:
347]. У давньоукраїнській мові відзначено слово пьпьрь, яке позначало плоди привізного чорного перцю
2: 261. Саме воно стало твірним для демінутива пьпьрьцъ, зафіксованого в цей же час 3: 108, який ще
в ранній період староукраїнської мови в результаті гаплології одного з початкових складів
реорганізувався у форму перецъ (пор. рос. перец, біл. перац) 2: 262. Уперше в досліджуваний період
назва відзначена в 1338 році у формі пєрєцъ (1338 Луцьк) [4: II: 140]. Як різновид червоного перцю
зафіксована назва поприкъ: "У насъ тые ягоды зовутъ поприками" [5: II: 171]. Оскільки одним із
осередків поширення червоного овочевого перцю є Угорщина, то, на думку істориків мови, угорська
назва рослини paprika  схв. паприка (утвор. за допомогою суфікса -ika від папар  пьпьрь) була прямо
або через посередництво запозичена багатьма мовами Європи, зокрема українською – паприка [6: VI: 58],
очевидно, через молдавську й румунську (пор. рум. paprica). Безпосередньо з угорської лексема
запозичена закарпатським діалектом: поприґа  поприка  рарrika 2: 262.
У XVII ст. як назва різновиду тропічного перцю, плоди якого завозили, зафіксовано слово кубTба [7:
113]. Лексема прийшла до нас через ст.-пол. kubebe, або нім. kubebe чи італ. cubebe, ісп. сubeba < араб.
kubâba [8: II: 396]. У сучасній українській мові така назва не виявлена.
Лексему кминъ вважають запозиченням із західнослов’янських мов, до яких вона потрапила, пройшовши
складний мовний шлях: німецька  латинська  грецька  східні мови [1: II: 472]. Деякі етимологи виводять
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слово безпосередньо з грецької [8: IV: 65]. Відомою була назва й у давньоукраїнській мові 3: 110, у
перекладних пам’ятках старослов’янського походження виявлена у варіантах кюминъ (кминъ, кмєнъ) 2:
272. Подібна фонетична форма відзначена в середині XVII ст.: cuminum, киминъ [7: 149], хоча переважає
кминъ. Упродовж свого існування назва збережена з семантикою – "трав’яниста рослина, зерна якої
використовують у кулінарії та парфумерії" [6: IV: 195]. Широко застосовують плоди кмину в хлібопеченні,
при квашенні, солінні овочів, виготовленні міцних напоїв. Кмин людина знала ще на зорі цивілізації та
вирощує його для своїх потреб з часів неоліту. В окремих діалектах української мови та в російській
літературній мові функціонує форма тмин – як наслідок пересунення артикуляції вперед під впливом
наступних звуків і зближення зі словом тьма, діал. тма 2: 272.
Назву инбир (ингбир) уперше в староукраїнський період виявлено в середині XV ст. [4: I: 442].
Можливо, десь у цей час і з’явилася вона в нашій мові, оскільки попередні дослідження лінгвістів її
раніше не засвідчують. У пам’ятках наступних століть досліджуваного періоду лексема зафіксована у
формах инбирь, инберъ, имберъ [9: XIII: 127]. Рослину, яку позначала аналізована назва, вирощували в
арабських країнах і, очевидно, звідти й завозили: "инбирь jби(л)но ростє(т) в арапски(х) страна(х) (XVI
ст.)" [9: XIII: 128]. На думку вчених, слово потрапило до нас через ст.-пол. inbir або прямо з н.-в.-н.
imber [8: II: 129; 10: I: 451]. Сучасною формою літературної мови є слово імбир із семантикою "тропічна
трав’яниста рослина, м’ясисте кореневище якої багате ефірними оліями та є сировиною для
виготовлення прянощів" [6: IV: 18].
На початку XVI cт. у староукраїнських пам’ятках засвідчена назва цитваръ (1510) [11: 636], що
позначала корінь тропічної культури куркуми цитварної (Curcuma zedoria), який довозили як прянощі та
ліки 12: 109. Виявляємо її і в пам’ятках наступного століття: zadura, цитваръ [7: 420]. Слово запозичене
через ст.-пол. cytwar < с.-в.-н. sitwer < італ. zettovario та ін. [8: IV: 307]. У нормативній термінології нині
функціонують сполуки цитварний полин "лікарська рослина з родини складноцвітних", цитварне сім’я –
"суцвіття цієї рослини, що ... застосовується як глистогінний засіб" [6: XI: 220], у яких збережено корінь
старовинної назви прянощів. Словосполуку цитварове зілля (Artemisia santoniscum L.) на позначення
полину солонцевого засвідчено в позанормативному вжитку [13: 68].
Безсумнівно, що зафіксована лексема шафранъ також позначала приправу. Із семантикою "прянощі,
виготовлені з рослини шафран" назва відзначена в пам’ятках із XV ст. (1460) [4: II: 554]. Етимологія
слова остаточно не з’ясована. Окремі лінгвісти вважають його запозиченням із східних мов через
угорське або польське посередництво, однак більшість дослідників мови заперечує цю думку, не
пропонуючи іншої [8: IV: 414]. У сучасній номенклатурі слово шафран – "багаторічна трав’яниста
рослина родини півникових дерев, а також висушені приймочки квітів цієї рослини, які
використовуються для виготовлення фарб, прянощів, ліків" [6: XI: 422].
З XVI ст. у досліджуваних пам’ятках виявлено назву насіння цвіту дерева мускатника, яке
використовували як прянощі: мушкатъ, мушкателъ, кветъ мушкатовый (1553) 12: 75, мушкатовый ц
в›тъ. Macir. Macis [14: 469]. Слово мушкатъ запозичено через ст.-пол. muszkat < с.-в.-н. muskat, нім.
Muskat < лат. muscatum [8: III: 16]. У сучасній українській мові літературною нормою є форма мускат:
1. "те саме, що мускатний горіх"; 2. "сорт винограду з ароматними плодами; виноград цього сорту",
мускатний горіх "ароматне насіння мускатника, що його вирощують як прянощі для одержання ефірної
олії" [6: IV: 831]. Звук с на місці давнього ш – результат пізнішого впливу російської форми мускат або
французької – muscat. У позанормативній лексиці збережено старовинний корінь із приголосним ш –
мушкатель "журавець великокореневищний" [13: 201].
Зафіксована лексема оцTтъ (із псл. *ocьtъ) запозичена з готської мови, а гот. аkeit "оцет" походить від лат.
ace-tum "кисле вино, оцет", пов’язаного з асео "бути кислим, окислюватися" [1: IV: 242]. Припускають, що
слово могло бути запозичене в праслов’янську мову безпосередньо з латинської, а в українській відновилося
під впливом польської [8: III: 176-177]. У давньоукраїнській мові лексема функціонує із семантикою "оцетна
кислота, яку отримували внаслідок окислення вина й використовували як приправу 3: 110. У
староукраїнській мові спостерігаємо розширення семантики слова: воно позначає не тільки кислу приправу, а
й напої: питиT jцтосаха(р)ноT; jцT(т) с мTдо(м); jцT(т) см›шT(н) с водою [7: 296]. Паралельно з назвою
оцетъ ще в другій половині XVII ст. з такою ж семантикою зафіксована лексема уксус: налил сосать острого
уксусу (1664) 15: 89, що є, на думку дослідників, латинсько-німецьким запозиченням 16: 33. У сучасній
літературній мові аналізована назва (оцет) має тільки значення "кисла приправа" [6: V: 828], а російська мова
успадкувала давню лексему уксус [17: VIII: 1786].
Назва петрушка в досліджуваний період, очевидно, також позначала рослину, яку використовували як
приправу до страв. Слово через польське посередництво запозичено із середньоверхньонімецького
petersi(lje "петрушка", що походить від лат. petroselinum, яке зводиться до грецького -o "гірська
(скельна) селера", утвореного з основ слів  "скеля" і o-o "селера" [1: IV: 362]. Вважають, що саме
з Греції реалія поширилася по всьому світу. Можливо, рослину, позначувану аналізованим словом, у
староукраїнську добу вже культивували на городах, бо дику й лісову петрушку називають прикметникиконкретизатори: agrioselinum, дивая пT(т)рушка; apium, л›сная пT(т)рушка [7: 76, 87].
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Давньою назвою є корица < псл. *korica від *kora [18: XI: 69-70], хоча в досліджуваний період слово
зафіксовано тільки в середині XVII ст. [14: 460]. Вважають, що в давньоукраїнську мову назву
запозичено зі старослов’янської. Лексема позначала прянощі, які готували з висушеної кори гілок
корицевих дерев. У російській мові слово відоме з XV ст. [1: III: 22]. П. Беринда назву корица переклав
староукраїнською назвою цинамонъ [19: 54], у Є. Славинецького canella, кинамо(н) [7: 110]. Варіант
цинамонъ запозичениий із латинської мови через польську, пор.: ст.-пол. cynamon < лат. сinamomum < гр.
kinnamomon < фінікійської мови, а кінцева етимологія – з малайського kaju "солодке дерево" [20: 69]. З
часом він витіснив давній номен кинамонъ на периферію мовної системи. У сучасних лексикографічних
джерелах слово цинамон кваліфікують як застаріле [6: XI: 215]. В окремих говірках української мови
відома видозмінена фонетична форма цінамент, цінаминт зі значенням нормативного кориця як прянощі
[21: 628]. Лексема кориця в сучасній українській мові – "висушена кора коричневого дерева, яку
вживають як прянощі до кондитерських виробів, а також у медицині й парфумерії" [6: IV: 291]. У
буковинських говірках слово корица позначає висушену кору будь-якого дерева [21: 224].
На позначення лавра як приправи до страв у староукраїнській мові вживали назву дафина (XVII ст.)
[11: 670]. Дослідниками історії мови виявлена вона ще в пам’ятках давньоукраїнського періоду у формі
дафнии зі значенням "лавровий гай" 12: 29. Лексема походить із гр. daphne [22: I: 344].
У першій половині XVII ст. уперше виявляємо назву ля(в)ръ [7: 99]. Лавр вважають символом слави й
перемоги. Вічнозелене дерево – лавр благородний – росте в Середземномор’ї, де є реліктовою
культурою, залишками флори третинного періоду. Як пряності використовують листя лавра – так званий
лавровий лист – у свіжому або частіше висушеному вигляді, а також плоди (насіння) лавра. У XVI ст.
засвідчено й номен бобки "лавровий лист". Очевидно, назва лаврового листя безпосередньо пов’язана з
найменуванням дерева, на якому воно росте: hyp[e]late, бобокъ дрєво [7: 221]. Пор.: рос. бобки "лаврові
ягоди", біл. бабкі "т. с.", пол. bobek "лавр" [1: I: 217]. У Є. Славинецького фіксуємо ще й hyp[e]late
бобокъ древо (7: 221), (пор. рос. бобки "лаврові ягоди", біл. бабкі "т. с.", пол. bobek "лавр"). Назва похідна
від біб і мотивована характером плодів лавра – невеликих овальних кістяних [1: I: 217]. Назви лавр
бібковець, бібки, бібок, бобкове дерево, бобкове листя, бобковець "лавр благородний (Laurus nobilis L.)"
залишилися поза сучасною українською літературною нормою [13: 246].
У "Лексиконі" Є. Славинецького зафіксована назва capparis, каппара садовноT [7: 112]. Ввважають,
що ця рослина стала відомою за висушеними пуп’яночками, широко використовуваними в старі часи в
медицині, а пізніше – і як прянощі 12: 77. Припускають, що назва могла портапити до нас через ст.-пол.
kappary з лат. caparis, capparis (там же). У сучасній українській мові функціонує назва каперси зі
значенням "бруньки рослини каперс, що використовуються в маринованому вигляді як гостра приправа"
[23: 414]. І. Верхратський пробував увести до української номенклатури дериват від латинської назви цієї
рослини – капаровець [13: 98].
На позначення запашної приправи вживали лексему гвоздика. Як прянощі використовують висушені
пуп’янки квітів високого дерева родини миртових. Батьківщина гвоздики – Молуккські острови. У кулінарії
гвоздику використовують цілими пуп’янками та меленою. Ароматизують нею солодкі страви й тісто, додають
до м’яса, рибних маринадів, напоїв. Назва відома в старопольській мові з XV ст.: пол. gozdźik "квітка",
gwozdźik "прянощі", утворена як зменшувальна форма від gwóźdź "гвіздок", яка є калькою свн. negelkin
"гвіздок". Лінгвісти пояснюють назву подібністю засушених пуп’янків тропічної рослини (прянощів) до
гвіздків [1: I: 487]. У досліджуваних пам’ятках слово вперше зафіксовано в XVI ст. зі значенням "висушені
пуп’янки гвоздикового дерева, які вживають як прянощі": "гвоздика пло(д) є(ст) дрєвUно(и)... гвоздикY
привозUт изъ инд-йски(х) стран (XVI ст.) [9: VI: 197]; Гвоздики. Caryophillum [14: 439]. Давню семантику
зберігає назва гвоздика й у сучасній українській літературній мові [6: II: 44].
У "Лексиконі словенороському" П. Беринди задокументована назва корїандеръ [19: 217]. З
аналогічною семантикою зафіксована лексема coriandrum, корыонъ [7: 144]. Номен коріандръ запозичено
з латинської мови (coriandrys) через польську (korijander – XVI ст., koryjander – XV-XVIII ст.), у якій
воно з грецької неясного походження (κορίανδρον, скорочена форма якогось κόριον зазнала зближення з
κόρις "блошиця" через специфічний запах коріандру) [1: III: 23]. Як назва спеції коріандр функціонує й у
сучасній українській літературній мові [6: IV: 291].
Усім добре відомі назви приправ сахар і цукор також уперше виявлені в пам’ятках староукраїнської
доби. Лексема сахар запозичена з грецької мови; гр. σάχαρον, яке зводиться до д.-інд. sarkara- "гравій,
пісок; цукровий пісок" [1: V: 185]. У сучасній українській мові номен сахар характеризує розмовне
мовлення [6: IX: 62]. Із XVII ст. абсолютним синонімом до сахаръ виступає цукор: ... шафранъ, перецъ,
цукоръ и иншое корене (1625) [24: VI / 1: 459]; цукор [14: 535], що стало нормативним у сучасній
українській літературній мові. Номен цукоръ українська мова запозичила через західнослов’янські мови
(пол. cukier, слц. cukor) з німецької (zucker), яка засвоїла його з італійської (zucchero). Кінцева етимологія
назви така ж, як і номена сахаръ [25: 88].
Отже, як бачимо, номенклатура приправ і спецій у переважній своїй більшості сформована у
староукраїнську добу, відноситься до запозиченої лексики. Більшість назв потрапили із старопольської
мови, або ж через її посередництво. Кінцева етимологія більшості лексем пов’язана з грецькою мовою
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або мовами Далекого Сходу. Практично всі вони продовжують функціонувати у сучасній українській
літературній мові.
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Матеріал надійшов до редакції 16.11. 2011 р.
Яценко С. А. Заимствованные элементы в лексико-семантической группе названий приправ и
специй в памятниках староукраинского языка.
В статье проанализированы обнаруженные в памятниках староукраинского языка названия приправ и
специй, определены основные способы и средства номинации исследованных лексем, их мотивация,
осуществлен лексико-этимологический анализ зафиксированных номенов, отслежена судьба лексем в
современном украинском литературном языке. Установлено, что большинство названий проникли в
староукраинский язык со старопольского языка или же через его посредничество. Окончательная
этимология большинства лексем связана с греческим языком или языками Дальнего Востока.
Практически все они продолжают существовать в современном украинском языке. Сделаны выводы о
важности обнаруженных названий относительно восстановления материальной культуры
староукраинского периода и пополнения лексического состава украинского языка.
Yatsenko S. A. Borrowings in the Lexical Semantic Group of Seasonings and Spices Names in Works of the
Old Ukrainian Language.
The article analyzes the seasonings and spices names in the works of the old Ukrainian language, determines the
main ways and means of the researched lexemes nominations and their motivation, carries out the lexical
etymologic analysis of the fixed names, traces the fate of lexemes in the modern Ukrainian literary language. It
is established that the majority of names came from the Old Polish language into the old Ukrainian language or
by its mediation. The final etymology of the most lexemes is connected with the Greek language or the languages
of the Far East. Almost all of them continue to function in the modern literary Ukrainian language. The
generalization about an importance of the discovered names in the recreation of the material culture of the old
Ukrainian language period and the addition to the lexical composition of the Ukrainian language is done.
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ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СИНТАКСИЧНИХ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ
У ДИСКУРСІ АНГЛОМОВНИХ ПОЛІТИЧНИХ ДЕБАТІВ
У статті розглянуто питання огляду та опису синтаксичних стилістичних засобів, які слугують
реалізації стратегій комунікантів англомовних політичних передвиборчих дебатів. Встановлено
взаємозв’язки між типами виокремлених синтаксичних стилістичних засобів і стратегіями й
тактиками англомовних політичних дебатів. Визначено домінуючі синтаксичні стилістичні засоби, які
вживаються при реалізації стратегічних намірів мовців, для типу дискурсу, що досліджується.
Стаття присвячена аналізу ролі синтаксичних стилістичних засобів у реалізації дискурсивних
стратегій англомовних політичних дебатів.
Об’єктом дослідження є тексти англомовних політичних передвиборчих дебатів, а предметом –
роль синтаксичних стилістичних конструкцій у реалізації дискурсивних стратегій досліджуваного типу
дискурсу.
Метою роботи є огляд та опис синтаксичних стилістичних засобів, які слугують реалізації стратегій
комунікантів англомовних політичних передвиборчих дебатів.
Досягнення даної мети передбачає вирішення таких завдань:
– виокремити у матеріалі дослідження синтаксичні стилістичні засоби, які сприяють вербалізації
дискурсивних стратегій;
– встановити взаємозв’язки між типами виокремлених синтаксичних стилістичних засобів і
стратегіями й тактиками англомовних політичних дебатів;
– визначити домінуючі синтаксичні стилістичні засоби, які вживаються при реалізації стратегічних
намірів мовців, для типу дискурсу, що досліджується.
Матеріалом дослідження слугували тексти політичних дебатів англомовних політиків
Великобританії (2010 рік, політичні дебати між Ніком Клеггом, Гордоном Брауном та Девідом
Кемероном) та США (2008 рік, політичні дебати між Бараком Обамою та Джоном Маккейном).
Актуальність дослідження зумовлена спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на
вивчення різних типів дискурсів, з одного боку, та стійким інтересом дослідників до проблеми впливу
одиниць мови й мовлення – з іншого.
Релевантність аналізу стилістичної складової стосовно прагматичних характеристик дискурсу
обумовлена тим, що одним із завдань стилістики є опис особливостей "відбору, поєднання та організації
мовних засобів у зв'язку із завданнями спілкування" [1: 345].
Варто підкреслити, що, стилістичні конструкції самі по собі не можуть бути засобами вербалізації тієї
чи іншої дискурсивної стратегії, проте можуть слугувати для привернення уваги реципієнта до
фрагменту дискурсу як на основі відхилення від норм, так і на основі додаткового впливу на емоційне та
образне сприйняття. Це пов’язано з різним характером співвідношення стилістичних засобів та
дискурсивних стратегій із параметром мети. Завданням стилістичного опису та стилістичного аналізу
тексту є розгляд взаємодії предметно-логічного змісту повідомлення, або інформації першого роду, з
інформацією другого роду, тобто з проявами емотивної, волюнтативної, апелятивної,
контактовстановлюючої та естетичної функцій мови [2: 2], а мовленнєву стратегію трактують як
здатність індивіда використовувати мову для досягнення глобальних комунікативних цілей [3: 85].
У нашому дослідженні зосередимося на фігурах мовлення, особливих синтаксичних структурах, що
додають мовленню виразності [2: 9] та реалізуються в межах речення на відміну від тих, що
перевищують розміри речення.
Систематизація стратегій і тактик, використаних у дослідженні, виконана на основі робіт
В. А. Ущиної [4], І. Ф. Бублік [5], В. П. Шейнова [6], Г. А. Копніної [7]; використано також здобутки
теорії аргументації.
Аналіз способів досягнення стилістичного ефекту за допомогою реалізації потенціалу фігур мовлення
виявив, що саме вони є домінуючими стилістичними засобами у матеріалі дослідження. При цьому
абсолютна першість серед синтаксичних стилістичних засобів, у тих межах, у яких вони розглядаються у
даному дослідженні, належить різним видам повторів, які характеризуються високою частотою вживання
та відіграють велику роль у формальному підкресленні головного у змісті, беручи участь у
конструюванні таких типів висунення, як зчеплення та конвергенція. У досліджуваному матеріалі
вживаються наступні типи лексико-синтаксичних повторів:
– прості повтори:
(1) MCCAIN: And Senator Obama is parsing words when he says precondition means preparation.
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OBAMA: I am not parsing words.
MCCAIN: He's parsing words, my friends.
(2) OBAMA: … we only have 3 percent of the world's oil supplies and we use 25 percent of the world's
oil. So we can't simply drill our way out of the problem.
У прикладі (1) простий повтор сприяє реалізації локальної дискурсивної стратегії негативної
презентації опонента (локальна субстратегія негативної презентації особистості опонента, або
дискредитація опонента; аргументативна тактика "умисне нерозуміння тези" у поєднанні з
аргументативної тактикою "ad hominem circumstantiae").
У прикладі (2) вживання простого повтору сприяє реалізації локальної дискурсивної стратегії
позитивної самопрезентації (локальна субстратегія позитивної презентації себе як носія соціальної ролі
та статусу; маніпулятивна тактика "маніпулювання потребою у безпеці"). Ефект від повтору у цьому
прикладі посилюється наявною у повторюваних відрізках номінацією "oil", яка є однією із ключових
складових тематичної сітки дискурсу, що є об’єктом аналізу.
– послідовні повтори:
(3) СAMERON: But the controls on immigration that I’m introducing and I will see go further are the right
controls, the right controls for Britain.
У прикладі (3) послідовний повтор виконує функцію привернення уваги до фрагменту
висловлювання, в якому реалізується локальна стратегія позитивної самопрезентації (локальна
субстратегія позитивної презентації себе як носія соціальної ролі та статусу; тактика прямої аргументації
"argumentum ad veritatem" у поєднанні з маніпулятивними тактиками "маніпулювання потребою у
безпеці" та "маніпулювання почуттям патріотизму").
– рамкові повтори:
(4) MCCAIN: Dr. Kissinger did not say that he would approve of face-to-face meetings between the
president of the United States and the president – and Ahmadinejad. He did not say that.
(5) MCCAIN: This is dangerous. It isn't just naive; it's dangerous.
У прикладі (4) рамковий повтор сприяє реалізації локальної дискурсивної стратегії позитивної
самопрезентації (локальна субстратегія реабілітації особистісного оточення, тактика прямої аргументації
"argumentum ad rem"); у прикладі (5) – локальної дискурсивної стратегії негативної презентації опонента
(локальна субстратегія негативної презентації опонента як носія соціальної ролі та статусу; тактика
прямої аргументації "argumentum ad veritatem" у поєднанні з маніпулятивною тактикою "маніпулювання
потребою у безпеці"). У даному прикладі в межах рамкового повтору лексичний повтор "did not say"
поєднується з семантичним "Dr. Kissinger – he".
Рамковий повтор відіграє особливу роль у реалізації дискурсивних стратегій комунікантів: поміж усіх
видів повторів йому властива оптимальна організація подачі інформації з точки зору квантування,
оскільки при збільшенні кроку квантування реципієнт є більш активним [2: 28].
– анадиплозис:
(6) OBAMA: That's just not true, John. John, I'm sorry, but I can’t agree.
У цьому прикладі анадиплозис відіграє цікаву роль: він слугує приверненню уваги до локальної
стратегії, яка реалізується на цитованому уривку тексту "в оточенні" іншої, протилежної, локальної
стратегії.
У прикладі загалом реалізується локальна стратегія негативної презентації опонента (локальна
субстратегія негативної презентації особистості опонента, або дискредитація опонента; тактика прямої
аргументації "argumentum ad rem").
У той же час, у виділеному фрагменті, в якому спостерігаємо повтор-підхоплення звертання, мовець
вербалізує локальну стратегію позитивної самопрезентації (локальна субстратегія "позитивна презентація
себе як особистості"; маніпулятивна тактика "дотримання постулату такту"). Звертання має безпосереднє
відношення до норм мовного етикету, оскільки невід'ємною властивістю мовлення виступає його
спрямованість, адресний характер. Відіграючи важливу роль в міжособистісному спілкуванні, звертання
сприяють взаємодії мовця й адресата і допомагають створити особливий комунікативний простір [8: 361].
Анадиплозис посилює ці функції звертання у проаналізованому прикладі.
– анафора:
(7) CLEGG: That’s what I’m about; that’s what Liberal Democrats offer.
У прикладі (7) анафора виконує функцію привернення уваги до фрагменту висловлювання, в якому
реалізується локальна стратегія позитивної самопрезентації (локальні субстратегії позитивної презентації
себе як носія соціальної ролі та статусу й позитивної презентації свого політичного інституту; тактика
прямої аргументації "argumentum ad veritatem" у поєднанні з маніпулятивною тактикою "маніпулювання
потребами").
– епіфора:
(8) CAMERON: But we can only do this if we recognise we need to join together, to come together, to
recognise we're all in this together.
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У прикладі (8) епіфора сприяє реалізації локальної дискурсивної стратегії позитивної самопрезентації
(локальна субстратегія позитивної презентації себе як носія соціальної ролі та статусу; маніпулятивна
тактика "маніпулювання потребою належати до спільноти").
– синонімічні повтори:
(9) MCCAIN: So watch Ukraine, and let's make sure that we – that the Ukrainians understand that we are
their friend and ally.
У цьому прикладі повторювані синонімічні елементи семантично посилюють одне одного та
сприяють реалізації локальної дискурсивної стратегії позитивної самопрезентації (локальна субстратегія
позитивної презентації себе як носія соціальної ролі та статусу; маніпулятивні тактики "політичний міф"
та "магія слова").
У матеріалі дослідження зафіксовано також вживання синтаксичних повторів:
– паралельні конструкції:
(10) CAMERON: …we're opening young people's minds to all the best things that have been written and
all the best things that have been said.
У прикладі (10) паралельна конструкція виконує функцію привернення уваги до фрагменту
висловлювання, в якому реалізується локальна стратегія позитивної самопрезентації (локальна
субстратегія позитивної презентації себе як носія соціальної ролі та статусу; тактика прямої аргументації
"argumentum ad veritatem" у поєднанні з маніпулятивною тактикою ціннісного підстроювання).
У прикладі в рамках паралельних конструкцій додатково вживається лексичний повтор. Приклад
також посилено епітетами, вираженими прикметником у найвищому ступені.
На базі синтаксичного повтору реалізуються також:
– антитеза:
(11) OBAMA: … you don't deal with Russia based on staring into his eyes and seeing his soul. You deal
with Russia based on, what are your – what are the national security interests of the United States of America?
У даному прикладі антитезу використано для посилення прагмастилістичного ефекту висловлювання
при реалізації локальної стратегії позитивної самопрезентації (локальна субстратегія позитивної
презентації себе як носія соціальної ролі та статусу; маніпулятивні тактики "маніпулювання потребою в
безпеці", "експлуатація онтологічних стереотипів" (бачення Росії як нащадка "імперії зла").
Часто зустрічається й семантичний повтор. Проте, будучи представленим виключно тавтологією, яка, в
свою чергу, спричинена переважно усним характером дискурсу, що зумовлює низку неконтрольованих
граматичних та стилістичних помилок, він не виконує стилістичної функції. Однак в окремих нечисленних
випадках, коли семантичний повтор зумовлений бажанням мовця за допомогою уточнення акцентувати
увагу слухача на певному фрагменті висловлювання, він несе стилістичне навантаження, як у прикладі (12):
(12) MCCAIN: Senator Obama still doesn't quite understand – or doesn't get it – that if we fail in Iraq, it
encourages al Qaeda.
У прикладі (12) семантичний повтор сприяє реалізації локальної дискурсивної стратегії негативної
презентації опонента (локальна субстратегія негативної презентації опонента як носія соціальної ролі та
статусу; тактика прямої аргументації "argumentum ad veritatem" у поєднанні з маніпулятивною тактикою
"маніпулювання потребою в безпеці").
Таким чином, повтор як найбільш уживаний інструмент синтаксичної реалізації стилістичної функції
має домінуючу позицію серед інших синтаксичних стилістичних засобів у досліджуваному типі дискурсу.
Другим за частотністю вживання синтаксичним стилістичним засобом є синтаксична конвергенція:
(13) OBAMA: I immediately said that this was illegal and objectionable.
У даному прикладі синтаксичну конвергенцію використано для посилення прагмастилістичного
ефекту висловлювання при реалізації локальної стратегії негативної презентації опонента (локальна
субстратегія негативної презентації опонента як носія соціальної ролі та статусу; тактика прямої
аргументації "argumentum ad veritatem").
У прикладі синтаксична конвергенція надає висловлюванню особливої експресивності, оскільки вона
представлена епітетами.
Синтаксична конвергенція проявляється й у вживанні службових слів. Зокрема, зафіксовано ряд
випадків вживання полісиндетону:
(14) OBAMA: What we're going to have to do is to approach it through alternative energy, like solar, and
wind, and biodiesel, and, yes, nuclear energy… Over 26 years, Senator McCain voted 23 times against
alternative energy, like solar, and wind, and biodiesel.
У прикладі (14) іллокутивна сила висловлювання, в якому реалізуються одночасно локальні стратегії
позитивної самопрезентації та негативної презентації опонента (відповідно локальні субстратегії
позитивної презентації себе та негативної презентації опонента як носія соціальної ролі та статусу; в
обох випадках аргументативна тактика "argumentum ad veritatem") підсилюється вживанням лексикосинтаксичного повтору ("solar… wind… biodiesel").
Синтаксична конвергенція може набувати більшої іллокутивної сили за рахунок градації:
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(15) MCCAIN: That was a commission to investigate 9 / 11, and find out what happened, and fix it.
У прикладі (15) градація виконує функцію привернення уваги до фрагменту висловлювання, в якому
реалізується локальна стратегія позитивної самопрезентації (локальна субстратегія позитивної
презентації себе як носія соціальної ролі та статусу; тактика прямої аргументації "argumentum ad
veritatem", маніпулятивна тактика "маніпулювання потребою в безпеці").
У прикладі іллокутивна сила висловлювання посилюється метонімічною номінацією 9 / 11, яка
реалізує маніпулятивну тактику "маніпулювання потребою у безпеці".
У проаналізованому матеріалі активно вживаються емфатичні конструкції:
(16) OBAMA: And what we needed to do was to replace them with international peacekeepers and a special
envoy to resolve the crisis before it boiled over.
У прикладі (16) емфатична конструкція сприяє реалізації локальної дискурсивної стратегії позитивної
самопрезентації (локальна субстратегія позитивної презентації себе як носія соціальної ролі та статусу;
тактика прямої аргументації "argumentum ad veritatem" у поєднанні з маніпулятивною тактикою
"маніпулювання потребою в безпеці"). У прикладі поряд з емфатичною конструкцією вжито метафору
"boiled over".
Четвертими за кількістю вживання у проаналізованому матеріалі синтаксичними стилістичними
засобами є засоби, засновані на транспозиції значень синтаксичних структур. Серед них переважає іронія:
(17) CAMERON: It’s great we are saying the same thing. You’ve also got to do the right thing to clean up
politics.
У даному прикладі іронію використано для посилення прагмастилістичного ефекту висловлювання
при реалізації локальної стратегії негативної презентації опонента (локальна субстратегія негативної
презентації особистості опонента; аргументативна тактика "ad hominem circumstantiae").
У досліджуваному матеріалі виявлено поодинокі випадки вживання синтаксичних засобів компресії у
вигляді апозіопезису:
(18) BROWN: But David’s solution, just to cut the number of MPs. Cut the number of MPs…
У прикладі (18) апозіопезис виконує функцію привернення уваги до фрагменту висловлювання, в
якому реалізується локальна стратегія негативної презентації опонента (локальна субстратегія негативної
презентації опонента як носія соціальної ролі та статусу; тактика прямої аргументації "argumentum ad
veritatem").
Стилістичний ефект у даному прикладі підсилено анадиплозисом.
Досить поширеним є вживання односкладових речень; зустрічається вживання еліпсу:
(19) BROWN: David, please, no more hereditary peers.
(20) CLEGG: Ah, there you are right. Right at the back. Sorry.
У прикладі (19) односкладове речення сприяє реалізації локальної дискурсивної стратегії негативної
презентації опонента (локальна субстратегія негативної презентації опонента як носія соціальної ролі та
статусу; тактика прямої аргументації "argumentum ad veritatem", маніпулятивна тактика ціннісного
підстроювання).
У прикладі (20) еліпс використано для посилення стилістичного ефекту висловлювання при реалізації
локальної стратегії негативної презентації опонента (локальна субстратегія негативної презентації
опонента як носія соціальної ролі та статусу; тактика прямої аргументації "argumentum ad veritatem"). В
останньому прикладі іллокутивна сила висловлювання посилюється одночасним вживанням ефекту
ошуканого очікування.
Отже, синтаксичні стилістичні засоби домінують у стратегічній канві англомовних політичних
дебатів. Аналіз матеріалу дослідження показав, що серед синтаксичних стилістичних засобів, які
сприяють реалізації дискурсивних стратегій англомовних політичних дебатів, спостерігається наступне
відсоткове розподілення з точки зору частотності вживання (з округленням до цілих): 15 % – паралельні
конструкції,14 % – анафора, 13 % – прості повтори, 8 % – епіфора, по 7 % – синонімічний повтор та
антитеза, по 6 % – синтаксична конвергенція та семантичний повтор, 5 % – послідовний повтор, по 4 % –
рамковий повтор, емфатичні конструкції та односкладові речення, по 2 % – анадиплозис, градація та
іронія, < 1 % (кожна фігура мовлення окремо) – полісиндетон, апозіопезис та еліпс.
Результати дослідження показали, що кореляція синтаксичних стилістичних засобів із окремими
локальними дискурсивними стратегіями у своєму загалі демонструє співвідношення, характерні для
матеріалу дослідження загалом. У 56 % за допомогою синтаксичних стилістичних засобів реалізується
стратегія позитивної самопрезентації (54 % загалом в матеріалі дослідження), та, відповідно, у 44 %
випадків – стратегія негативної презентації опонента (46 % загалом в матеріалі дослідження);
домінуючою локальною субстратегією, вербалізації якої сприяють синтаксичні стилістичні засоби, є
локальна субстратегія позитивної презентації себе як носія соціальної ролі та статусу (24 % порівняно з
23 % загалом в матеріалі дослідження). Домінування аргументативної тактики "argumentum ad veritatem"
та маніпулятивної тактики "маніпулювання потребою в безпеці" також відображає розподілення тактик
загалом в матеріалі дослідження (відповідно, 49 та 16 %; 43 та 19 %).
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Богатирева Е. В. Прагматический потенциал синтаксических стилистических средств
в дискурсе англоязычных политических дебатов.
В статье рассмотрены вопросы обзора и описания синтаксических стилистических средств, которые
служат реализации стратегий коммуникантов англоязычных политических предвыборных дебатов.
Установлены взаимосвязи между типами выделенных синтаксических стилистических средств и
стратегиями и тактиками англоязычных политических дебатов. Определены доминирующие
синтаксические стилистические средства, применяемые при реализации стратегических намерений
говорящих, для типа дискурса, который исследуется.
Bogatyryova Ye. V. The Pragmatic Potential of the Syntactic Stylistic Means in the Discourse
of the English Political Debates.
The article considers the review and description of stylistic means serving for the English political election debates
communicants’ strategies realization. The correlation between the types of the identified syntactic stylistic means and
strategies and tactics of the English political debates is analyzed. The dominant syntactic stylistic means that are used
in the implementation of speakers’ strategic intentions are defined for the type of the discourse studied.
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ДРАМАТИЧНА ПОЕМА ТА ЕПІЧНА ДРАМА: СПРОБА ЛІТЕРАТУРНОПСИХОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
Тисячі талантів повідомляють про те,
що собою являє епоха, і лише геній
пророчо народжує те, чого їй так бракує.
Гейбель
У статті зроблено спробу пояснити виникнення нових жанрових утворень в літературі ХІХ – ХХ ст.
(драматичної поеми та епічної драми) за допомогою вчення професора В. А. Роменця про вчинковий
характер історії психології. Для доказовості даної думки автор статті аналізує наступні літературні
твори: "Натан Мудрий" Г. Лессінга, "Манфред" і "Каін" Д. Байрона, "Маленькі трагедії" О. Пушкіна,
"Пер Гюнт" Г. Ібсена, "Матінка Кураж та її діти" Б. Брехта – і як висновок пропонує ідею залежності
виникнення в мистецтві нових жанрових утворень від кризових явищ як в суспільно-політичній сфері
будь-якої країни, так і в приватному житті.
Коли заходить мова про такі новоутворення в сучасній літературі, як епічна драма та драматична
поема, виникає багато питань, що стосуються не тільки їх жанрової природи, але й причин і обставин, за
яких поява подібного мистецького явища стала можливою.
Професор, літературознавець Цветон Тодоров, даючи визначення категорії жанру як соціоісторичній
єдності, зазначає, що "жанрові трансформації варто розглядати, враховуючи соціальні зміни" [1: 26]. Цієї
ж думки дотримується і Н. Х. Копистянська, яка твердить, "що виникнення нових жанрових утворень
залежить від того, які відбулися зміни в часопросторовому мисленні" [1: 9].
Так як жанр драматичної поеми формується в літературі в кінці ХVIII – на початку ХІХ ст., а епічна
драма з’являється в першій половині ХХ ст., саме ці історичні періоди і будуть нас цікавити. За своїми
історико-соціальними характеристиками вони подібні, тотожні: це буремні часи революцій, війн,
загибель імперій, поява нових держав, сенсаційні відкриття в науці, пошук нових шляхів у мистецтві,
тобто, так звані, переломні моменти в історії суспільства, які, у свою чергу, вимагали, потребували
осмислення, аналізу, оцінки.
Видатний український психолог Володимир Андрійович Роменець вважає, що "історія людства – це,
насамперед, історія його душевно-духовного життя" [2: 7].
Тому ми і спробуємо проаналізувати появу нових явищ в духовному житті суспільства,
використовуючи останні відкриття науки про душу людини, психології, що стосуються того періоду,
який нас цікавить – ХІХ-ХХ ст.
Антропоцентризм притаманний і мистецтву, і психології. У мистецтві цього періоду він представлений
діаметрально протилежними позиціями: то проявляючись як новий тип свідомості та ідеології, що
базується на концептуальному розриві між ідеалом та дійсністю; то повертаючись до пізнавальноаналітичного начала й набуваючи аксіологічного звучання. В психології виникає подібна ситуація: з одного
боку, з’являються твердження, що душі займають в умоосягненній цілісності світу різні точки загального її
устрою "кожному взагалі відомий тільки сегмент або відтинок, і той під кутом особливої проекції. Ось,
чому загалом всі ми бачимо один і той самий світ, але кожен бачить його інакше – у своєму зрізі"
(Г. Р. Лотце) [3: 596]; з іншого, що "душа людської особистості на 99 % виявляється продуктом історії та
суспільності" (М. М. Ланге) [4: 188]. Можна додати результатом онтопсихологічного впливу конкретного
хронотопу, в якому не останню роль відіграє все те ж мистецтво.
Отже, і мистецтво, і психологія намагаються розкрити таємницю мікрокосмосу людської душі,
особистісного "едо", використовуючи свої специфічні методи і прийоми.
Нас зацікавило вчення видатного українського психолога Володимира Андрійовича Роменця про
вчинок як "загальний феномен людської культури" [2: 53]. За допомогою цього вчення ми і спробуємо
пояснити деякі жанрові особливості драматичної поеми та епічної драми. Отже, вчинок – це спосіб
автентичного людині буття. У своєму повноцінному вираженні вчинок завжди є водночас і акцією
духовного розвитку індивіда, і творенням моральних цінностей. М. М. Бахтін, на праці якого посилається
В. А. Роменець, визначає такі важливі ознаки вчинку, як індивідуальність, одиничність, незамінність.
Вчинок є справжньою творчістю нових форм психічного. Розкрити механізм вчинку – це те саме, що
розкрити творчий механізм психічного розвитку. У сукупності своїх визначень вчинок є логічним
осередком суб’єкта психічної активності, а також структурним утворенням, компонентами якого
виступають ситуація, мотивація, дія і післядія, а сутність вчинкової активності полягає в тому, щоб,
визначившись у ситуації життєдіяльності, зваживши на наявні зовнішні та внутрішні пріоритети та
© Тименко Т. Г., 2012
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залежності, конфліктні чи навіть колізійні стосунки з оточенням і самим собою, індивід з’ясував те, що
йому конче необхідно для автентичного буття. Далі на нього чекає етап "боротьби мотивів", який він
мусить пройти, обравши найбільш значуще, визначившись у головній меті та відкинувши все
другорядне. Наступний етап вчинкової активності передбачає здійснення того, що планувалося,
досягнення поставленої цілі. І на останньому етапі людина має дати оцінку вчиненому нею, а, також
виробити нові настанови для майбутніх вчинків. Історія життя людства, за В. А. Роменцем, розгортається
згідно з сутнісними ознаками і відповідно до структурної логіки становлення, розгортання і здійснення
вчинку. Вона така ж неповторна, незворотня й одинична, як історія окремої людини. Це – рух учинкової
активності від найперших примітивних до вищих – досконалих і достеменних її рівнів.
Так, у Первісному суспільстві, Стародавньому світі й у Середні віки людина приєднується до світу як
опори буття, тому її психічна активність визначається залежністю від ситуації. В епоху Відродження і
Новий час визначальним фактором функціонування і розвитку психіки виступає мотиваційна складова
вчинку. Людина стає самодостатньою відносно світу. В ХІХ і ХХ ст. людина створює світ відповідно до
своїх цілей. В якості пояснювального принципу в психології цього періоду використовується знак дії. Після
того, як принцип дії вичерпує свої пояснювальні можливості, на зміну йому приходить принцип післядії.
Дія і післядія (рефлексія) визначаються професором В. А. Роменцем як тлумачні принципи психології
ХІХ і ХХ ст. Післядія відкриває дослідникам нову царину людського духу. Людина переживає те, що
сама здійснила. Для післядії характерні інтенсивний анамнез, "справжній драматизм... моральних
відносин... людина розмірковує над буттям, особливо над тим, у що вона як активна істота внесла свою
пристрасть... психологія післядії частково охоплюється ідеєю катарсису..." [5: 62-63]. Культурноісторична функція післядії полягає в завершальному акценті, у формуванні психічних феноменів і в
розкритті дійсного багатства людських духовних сил. Художнім втіленням психологічного принципу
післядії в мистецтві літератури, на нашу думку, і є жанр драматичної поеми як одна з форм
індивідуальної свідомості.
Звернемося, наприклад, до таких творів, як: "Натан Мудрий" Г. Лессінга, "Манфред" та "Каїн"
Д. Байрона, "Маленькі трагедії" О. С. Пушкіна, "Пер Гюнт" Г. Ібсена. Історія написання кожного з цих
творів пов’язана з біографією їх авторів. Перед кожним з них в період роботи над твором стояла
проблема осмислення явищ не тільки суспільного, але й особистого життя, проблема розв’язання
серйозного морального конфлікту. Г. Лессінг в "Натані Мудрому" відстоює ідеї філософії
просвітницького гуманізму, Д. Байрон після сімейного конфлікту, що переріс в травлю з боку
консервативних кіл англійського суспільства, вимушений відправитися в добровільне вигнання. Як
наслідок, з’являються поеми "Манфред" і "Каїн". О. С. Пушкін після поразки декабристського повстання
перебуває під суворим наглядом поліції і в четвертій із "Маленьких трагедій" "Бенкет під час чуми"
знаходить опору у твердженні про велич людини, яка за будь-яких обставин залишається людиною.
Якщо проаналізувати тексти вищезгаданих творів, можна дійти висновку, що в основі драматичної
поеми – дія, яку глядачі, як правило, не мають можливості спостерігати; вона відбувається не внаслідок
конфлікту, що виникає в свідомості героя під впливом подій, що давно вже відбулися, постали, як факт.
Зовнішній конфлікт відсутній. На зміну діалогу має прийти монолог. Побутова конкретика також
відсутня. Дія переноситься зі сфери вчинків у сферу думки. Домінантою стає розповідь.
Герої драматичної поеми здебільшого не цікавлять своїх творців як окремі індивідууми. Це героїрупори світоглядних ідей автора. Дуже часто це образи-символи, які не потребують пояснень: в їх імені
або соціальній функції криється прихована характеристика. Наприклад, в містерії Д. Байрона "Каїн"
імена Каїна, Авеля, Люцифера або в творі Г. Лессінга "Натан Мудрий" – поняття лицар-храмовник або
мусульманський султан. Герої драматичної поеми, на думку І. Г. Неупокоєвої, є загально-поетичним
вираженням самих важливих тенденцій духовного світогляду епохи [6: 22]. Отже, жанр драматичної
поеми з’являється в творчості багатьох, інколи дуже далеких в часі і просторі письменників внаслідок
певних об’єктивних причин, коли від мистецтва очікують пояснень і повчальності, прозорості сюжету, а
замість захоплюючої інтриги – динамічного обговорення. М. Гловінський справедливо бачить у жанрі не
тільки специфічне явище культури, але й документ певної суспільної свідомості, який з’являється на
зламі епох [1: 47].
Прикладом подібної жанрової реструктуризації, що виникає в найбільш напружені моменти історії
соціуму, можна вважати і епічну драму німецького письменника Б. Брехта, яка відрізняється від інших
творів того часу явно просвітницьким характером і завжди спрямована на пробудження інтелекту
реципієнта. Громадянська і мистецька позиція Б. Брехта співпадає з думкою українського психолога
В. А. Роменця, за логікою якого "у ХХ ст. людство у своєму психо-соціальному розвитку мало ввійти у
фазу післядії-рефлексії та оцінювання досягнутого, аби, здійснивши зворотній зв’язок зі своєю історією і
відтворивши в пам’яті смислові мотиви свого існування, розпочати новий рух у майбутнє" [4: 29-30].
Подібні ідеї знайшли художнє втілення в творах Б. Брехта "Матінка Кураж та її діти", "Кавказьке
крейдяне коло", "Життя Галілея" і інші.
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Професор Н. Х. Копистянська в своїй книзі "Жанр, жанрова система у просторі літературознавства"
виокремлює неординарне явище в процесі взаємодії літературних родів – появу нових жанрів на лінії
переходу драми в епос, епосу – в драму, а саме: драматичну поему та епічну драму, в яких, як
з’ясувалося, є багато спільних рис.
Передусім, це епічний, розповідальний характер творів, а також їх філософська спрямованість,
відсутність суто побутових проблем, і як наслідок – байдужість Б. Брехта до декорацій, костюмів, будьякого сценічного оформлення, а Лессінга, Байрона як авторів драматичних поем – до авторських
ремарок. Третьою ознакою, за якою епічну драму Б. Брехта і драматичну поему як жанр можна вважати
одним родовим утворенням, є інтертекстуальний характер цих творів.
Загальновідомим є той факт, що німецький драматург Б. Брехт не ставив собі за мету писати
абсолютно оригінальні твори. Навпаки, в основу його драм покладені або знайомі широкому загалу
історичні факти ("Життя Галілея"), або літературні твори інших письменників ("Матінка Кураж та її
діти"), або легенди й притчі ("Кавказьке крейдяне коло").
На освіченість, обізнаність реципієнта покладалися і творці драматичної поеми: Байрон звертається
до легенди про Каїна, Пушкін в "Маленьких трагедіях" – до історії Моцарта і Cальєрі, або до жахливої
загибелі Дон Жуана, Ібсен в "Пері Гюнті" – до народної легенди.
Цікаво, що російський поет О. С. Пушкін у своїй трагікомедії "Скупий рицар" сам створює ілюзію
інтертекстуальності, коли в підзаголовку до твору скеровує читача до неіснуючого, ненаписаного
В. Ченстоном тексту. Таким чином, інтертекстуальність стає осмисленою й набирає ознак "притчевості,
досліджуючи певний архетип поведінки, що містить у собі безкінечний смисл і виходить за межі будьякої ситуації" [4: 51].
Крім того, в епічних драмах Б. Брехта і в деяких драматичних поемах, наприклад, в "Пері Гюнті"
Г. Ібсена, присутній "ефект очуження". Але якщо в творах німецького драматурга "ефект очуження" є
складовою естетики епічного театру, то в драматичних поемах наявність його не обов’язкова.
Отже, завершуючи спробу літературно-психологічного аналізу жанрової природи драматичної поеми
та епічної драми, а також обставин їх появи в історії літератури, можна зробити висновок, що мистецтво
як форма художньої свідомості людства – це, за висловом М. В. Гоголя, "кафедра, з якої багато чого
можна сказати світу" [7: 827].
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Тименко Т. Г. Драматическая поэма и эпическая драма: попытка литературнопсихологического анализа.
В статье предпринята попытка объяснения возникновения новых жанровых образований в литературе
ХІХ – нач. ХХ вв. (драматической поэмы и эпической драмы) с помощью учения прфессора В. А. Роменца
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о поступковом характере истории психологии. Для доказательства данной мысли автор статьи
анализирует следующие литературные произведения: "Натан Мудрый" Г. Лессинга, "Манфред" и
"Каин" Д. Байрона, "Маленькие трагедии" А. Пушкина, "Пер Гюнт" Г. Ибсена, "Мамаша Кураж и ее
дети" Б. Брехта – и как вывод предлагает идею зависимости возникновения в искусстве новых
жанровых образований от кризисных явлений как в общественно-политической сфере какой-либо
страны, так и в личной жизни.
Tymenko T. G. Dramatic Poem and Epic Drama: an Attempt of the Literary-Psychological Analysis.
The article endeavors to explain the appearance of the new genre creations in the literature of the ХІХ – ХХ
centuries (a dramatic poem and an epic drama) with the help of Professor V. A. Romentsia's doctrine about the
behavioral character of the psychological history. To prove this thought the author of the article analyzes the
following literary works: "Nathan the Wise" by G. Lessing, "Manfred" and "Cain" by G. Byron, "Small
Tragedies" by A. Pushkin, "Peer Gynt" by H. Ibsen, "Mother Courage and Her Children" by B. Brecht – as the
conclusion she proposes the correspondence idea of the new genre forms appearance from the crisis phenomena
as in the social-political sphere of any country and as in the private life.
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ОРІЄНТАЛЬНІ МОТИВИ КНИГИ ЕЛЬЗИ ЛАСКЕР-ШЮЛЕР "НОЧІ ТІНО З БАГДАДУ"
Схід, яким його зобразила Ельза Ласкер-Шюлер у своїй книзі "Ночі Тіно з Багдаду" (1907), є програмним
місцем інобуття, міфічним та неісторичним простором, який складається з елементів різних східних
культур (єврейської, арабської, перської, індійської, грецької). Етнічна, релігійна, соціальна чи статева
приналежність протагоніста залишається невизначеною, а ідентичність персонажів коливається між
єврейським та арабським світом. У статті проводено аналіз вигаданого та гомогенізованого
орієнтального світу книги у контексті дискусій стосовно орієнтально-єврейської ідентичності,
культурної критики та мовної кризи, які були досить поширеними на початку XX століття.
Книга "Ночі Тіно з Багдаду" складається з 19 коротких прозових текстів та дев'яти поезій, причому на
початку та в кінці розміщені ліричні твори, які слугують прологом та епілогом і створюють рамкову
конструкцію твору. Між прологом та епілогом знаходяться гетерогенні тексти, ліричні монологи та
вірші, гротески, фантастичні казки, повідомлення, що за своєю формою нагадують листи та епізодичні
оповідання, прикрашені східними декораціями і відображають захоплення Західного світу Сходом.
Орієнтальний сценарій спостерігається у всіх прозових розділах книги, хоча в поезіях він повністю
відсутній, чим підсилюється враження штучного орієнтального декору.
Жанр книги важко ідентифікувати. Вже сама її назва локалізує всі тексти в символічний нічний простір,
який підсилюється мрійливо-таємничим характером твору, навіяним романтизмом. Ніч як основна складова
містично-трансцендентного сценарію стала ще одним мовним експериментом авторського стилю Ельзи
Ласкер-Шюлер, який вона намагається наблизити до драматургії сну, чергуючи в своїх текстах картини та
видіння, наділяючи їх символічним змістом. Назва книги "Ночі Тіно з Багдаду" викликає асоціацію з нічними
етюдами епохи романтизму, причому "ніч" може розумітися тут на різних рівнях: якщо розглянути всі тексти,
то "ніч" відіграє не лише часову функцію, а й розкриває перед читачем таємничі, мрійливі та еротичні
горизонти. Перша поезія-пролог книги "Моя пісня" починається зі слова "сплячий", в останній поезії "Пісня
мого життя", що завершує книгу, йдеться про біблійний сон. У першому прозовому тексті "Я танцюю в
мечеті" йдеться про пробудження зі сну, в останньому ж "Шість святкових суконь" – про дрімоту, чим ще раз
підкреслюється принцип рамкової конструкції, за яким побудована ця книга.
Хоча книга називається "Ночі Тіно з Багдаду", дія локалізована не лише там, а й у багатьох інших
містах Сходу, Північної Африки та Східної Європи – в основному в арабсько-мусульманському
просторі: Багдад, Константинополь, Фіви, Філіппополь. Інші міста фігурують без власних назв, їх
номінація має описовий характер: "давнє місто" [1: 84], "безіменне місто" [1: 85]. Часто зустрічаються
назви, які, можливо, є вигаданими, проте вони імпліцитно можуть асоціюватися з орієнтальними, як,
наприклад, місто "Ірсагаб" [1: 90]. Про інші місця подій у романі можна міркувати з географічних
понять, які письменниця згадує у своєму тексті: "столиця Нілу" [1: 73], "на березі Босфору" [1: 82] та ін.
Географічні місця змінюються від розділу до розділу, що підсилює враження фіктивного життєвого
простору, в якому відстані не відіграють жодної ролі. Ельзе Ласкер-Шюлер створює символічне
середовище, яке розташоване поза межами Європи, проте водночас є безмежним, гомогенним,
наповненим напівреальними та фантастичними елементами. Завдяки такій гомогенізації, яку
Едвард В. Саїд називає однією з основних характеристик орієнтальних текстів, підкреслюється
індивідуальність та специфічна історія окремих галузей культури [2].
Символічний образ Тіно протягом декількох десятиліть виринає не лише в поетичних і графічних
творах Ласкер-Шюлер, а й у її приватному житті та публічних виступах, і є можливим ключем до
кращого розуміння творчості письменниці. Тіно з Багдаду – це ім'я, котре Ельза Ласкер-Шюлер отримала
від свого друга Петера Гілле. Власне, у книзі Тіно згадується то в ролі принцеси, то в ролі "поетеси
Аравії" [1: 72], проте в обох випадках зображується блукаюча душа, яка належить міфічному Сходу.
Серія історій, зібраних в книзі, створює захоплюючий екзотичний світ, яким Тіно мандрує і де вона
зустрічає різних персонажів і стає свідком їхніх пригод. Оповідь представлена, з одного боку, у формі
екзотичної казки (переважно неперсоналізовано, від третьої особи), в якій Тіно губиться серед інших
персонажів і є радше свідком навколишніх подій, до яких вона непричетна. З іншого боку, в цій же
казковій атмосфері спостерігаються інтроспективні моменти, коли оповідь знову ведеться від імені Тіно.
Раптові й несподівані зміни часового простору та перспектив переносять читача в орієнтальний світ,
який багато в чому схожий на Схід із казок "Тисячі й одної ночі". Із західної точки зору це дивний,
віддалений світ, створений у стилі декадентської естетики початку XX століття, яка відтворює Схід як
стереотипне переплетіння містики та магії, це світ, що знаходиться поза історичним простором та
характеризується фантастичною топографією. Один і той же горизонт окреслює єгипетський Каїр та
персидський Багдад, а також Балкани, Константинополь та Фіви. Невизначений у часі культурний
простір
наповнений
арабсько-мусульманськими
та
єврейськими
елементами,
а
також
найрізноманітнішими персонажами: пашами, каліфами, візирами, султанами, факірами, дервішами,
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євнухами, хедивами, могулами та жінками в чадрах. Джерелом екзотичного для книги "Ночі Тіно з
Багдаду" слугував відомий всім репертуар стереотипів та кліше Східного світу.
Реалії, що зустрічаються в тексті, часом важко зіставити з тією чи іншою культурою, та з контексту
можна здогадатися про їхнє орієнтальне походження: розкішні палаци, декоровані оксамитом та шовком,
строкаті килими з бахромою, блискучі китички та шовкові подушки, мечеті, квітучі сади. Така картина
пишного орієнтального суспільства ще більше підсилюється, коли авторка говорить про смарагди,
діаманти та інше дорогоцінне каміння, про перли, слонову кістку, браслети та інші прикраси.
Окремі розділи книги є завершеними текстами і не пов’язані між собою спільними сюжетами, вони
підкреслюють різні стильові напрямки, з якими Ельза Ласкер-Шюлер експериментує. Так стиль очевидно
змінюється з награного екзотизму на яскравий містицизм, а ракурс мусульманських традицій та звичаїв –
на ракурс єврейських.
У розділі "Ахед бей" ми дізнаємося про дядька Тіни – каліфа бея, який у молодості був закоханий у
єврейку Наемі. В цьому ж розділі з’являється ще один персонаж – "чужинець", якого авторка пізніше
ідентифікує як єврея. Він, як і інші зрадники країни, повинен був зазнати важкого покарання – каліф бей
велів відсікти йому голову. Євреї ж протестують проти смерті "чужинця": вони "…сходяться до Багдаду,
парубки з сумними очима та дівчата, дикі чорні голубки, і вони кидають каміння на могилу чужинця –
підтягуються вулицями, проклинаючи та стискаючи кулаки перед палацом мого дядька…" [1: 67]. Це
перший твір, де Ельза Ласкер-Шюлер відтворює конфлікт між мусульманським та єврейським народами.
При цьому на оповідача цієї історії покладається відповідальність за хід подій, і він виступає в ролі
посередника, який допомагає залагодити справу. Після конфлікту Тіно встає і починає танцювати танок
"примирення": "…я танцюю, танцюю безкінечний танок, який тягнеться неначе темна хмара над
Багдадом, я танцюю понад хвилями моря, здіймаю пісок пустель, і перед палацом народ прислухається, і
єврейські парубки та дівчата затихають…" [1: 67]. У наступних творах Ельзи Ласкер-Шюлер ця тема
діалогу та посередництва між релігіями стане лейтмотивом.
Ельза Ласкер-Шюлер використовує у своєму тексті як мову Біблії, так і мову казок та легенд, розвиваючи
при цьому свій власний стиль, який характеризується багатими фантастичними та виразними метафорами,
вигадуваннями нових слів та синестезіями. Таким чином авторка ще додатково підкреслює те, що дія в її творі
відбувається на Сході, який в Європі, як правило, асоціюється з Біблією, казками та легендами. Ресурси
німецької мови не повністю задовольняли поетесу, тому вона намагалася винайти свою власну мову і писати
нею. У своєму памфлеті "Я наводжу порядок" (1925) Ласкер-Шюлер пише, що вона у віці від п’ятнадцяти до
сімнадцяти років віднайшла свою "прамову" : "з часів Саула… Я можу говорити нею ще й сьогодні, мовою,
яку я, ймовірно, вдихнула уві сні… Свого вірша "Втеча від світу" я написала також цією містичною
азіатською мовою" [1: 520]. В тексті далі наводиться приклад цього вірша "містичною азіатською мовою",
який в перекладі Ельзи Ласкер-Шюлер звучить "Elbanaff". Схожі псевдоарабські цитати зустрічаються також і
в книзі "Ночі Тіно з Багдаду": "muktagirân", "Silika Unu geivuh…", "Gadivatin", "biwila jati hi!!!" [1: 67]. І хоча
деякі частини слів й зустрічаються у арабській чи гебрайській мовах, загалом такі цитати складаються з
певного набору слів, не пов’язаних між собою. Складається враження, ніби арабські слова, які, на думку
поетеси, вдало лунали, були записані на слух. При цьому головну роль відігравало звучання написаного,
завдяки якому такі слова могли часом набувати певного змісту. За допомогою такої поліфонічної гри, яка
нагадує дадаїстичні звукові вірші, Ельза Ласкер-Шюлер намагалася надати виразності картині орієнтального
світу. У листі до Макса Брода вона писала: "Я ж розмовляю сірійською, я ж провела половину свого життя в
Азії, я переклала свої вірші, дії яких відбуваються в Азії та Африці сірійською мовою… Ви повинні
послухати, як чудово звучить сірійська мова, наче птахи в пустелі. Сердитий спів, солодка трель, а між ними
піщана буря! Châ machâ lâaaooooo!!!!" [3: 148]. Такі мовні експерименти нагадують метафізичну ідею про
взаємозв’язок між процесом творіння та мовою Вальтера Беньяміна, який говорить про всемогутність мови у
творчому процесі, про те, що мова, зрештою, може проковтнути все створене [4: 148].
"Прамова" Ельзи Ласкер-Шюлер тісно пов’язана з теоріями оновлення мови та поетичного мистецтва
експресіоністів та футуристів, котрі констатували необхідність мовної реформи, передусім, через
"міщанське" вживання мови, яка була сталою та позбавленою змісту і через це не відповідала вимогам
багатьох експресіоністів [5: 609-610]. Поети, які належали до угруповання "Sturm" ("Буря"),
презентували власні теорії мови, зокрема Герварт Вальден – один із засновників журналу "Sturm" –
наголошував на важливості слова для поета, яке він розглядав як матеріал для поетичного мистецтва, як
зрозумілу семантичну одиницю, яка уможливлює спілкування. Експресіоністи все ж наполягали на
справжності слова. Ельза Ласкер-Шюлер зі своєю "прамовою" пішла далі за експресіоністів, у цьому
питанні вона передує дадаїстам, для яких сила слова полягає не в змістовних семантичних одиницях, а в
його звучанні та здатності викликати асоціації.
Значною мірою вживання поетесою "прамови" є також стратегічним кроком, власне сам термін
"прамова" (нім. Ursprache) імпліцитно натякає на коріння, походження (нім. Ursprung). Відповідно до
цього формується ідентичність відносно історії та традицій, а сама поетеса таким чином пов’язує себе з
історичним континуумом. Така суміш арабських, гебрайських та орієнтально-екзотичних елементів мови
відтворює характерні ознаки дискурсу орієнтально-єврейської ідентичності та підкреслює приналежність
Ельзи Ласкер-Шюлер до тисячолітньої історії свого народу.
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Ще одним мовним експериментом письменниці можна вважати її перетворення мови на своєрідний
танець, який зустрічається уже в першому розділі книги, в центрі якого виступає не персонаж, не
особистість, а енергія ритуального танцю дервішів, який в астральному культі служить для передачі
духовності міметичним наслідуванням руху небесних світил. Вона інсценується в тексті з поступовим
наростанням ритму, який диктує тілу його рухи, надаючи таким чином суб’єктові можливість вийти за межі
тілесного та перенестися у вищі сфери: "…і танець протягує над чолом вузьке полум’я, і воно
роздмухується та знову багряніє від нижньої губи аж до підборіддя. І багато різнокольорових перлин
брязкотять навколо моєї шиї… о, machmêde, macheiї… тут ще слід від моєї стопи, мої плечі тихо
здригаються – machmêde, macheiї, мої стегна розгойдують моє тіло, наче темно-золотисту зірку. Дерві,
дервіш, зірка – це моє тіло, зірка – це моє тіло… Machmêde, macheiї…" [1: 61] Ліричне Я, опановане
ритмами природи та міфами мандрівки людської душі ("я виходжу із землі й дихаю") [1: 61], прокидається
з тисячолітнього сну й ширяє між захмелінням та розсудливістю, між свідомим та несвідомим. Наростаюче
уподібнення ліричного Я до небесного світила відбувається в тексті за допомогою мовної інтенсифікації
порівняння: воно починається з "квітів, що світяться", переходить в "мумію, яка має стільки ж років, як
зірки", в експліцитне уподібнення "темно-золотиста зірка" і, нарешті, у метафору "зірка – це моє тіло". В
шести реченнях авторка здійснює спробу перетворити мову на танець, при цьому їй вдається також
створити таємничу атмосферу, містичність якої підкреслюють ритмічно повторювані вигуки "machmêde,
macheiї". Вона використовує такі прийоми з метою подолання бар'єру між читачем, що належить Західному
світові та її власним уявним, містичним та фантастичним світом Сходу. Зіґрід Бауншінгер
охарактеризувала цей розділ як стиль модерн, "перекладений на орієнтальну мову" [6: 17].
У розділі "Блакитна кімната" з’являється "мумія, яка має стільки ж років, як і зірки", яка перебуває у
невизначеному стані між сном та реальністю і концентрує свої фантазії на блакитній кімнаті. Фактично
блакитний колір, який присутній майже в кожному розділі книги, має символічний характер та
ототожнюється в творчості Ельзи Ласкер-Шюлер з поняттям духовного у мистецтві. Блакитна кімната на
самому початку була чіткою ідентифікацією фактичного простору, а саме – інтимного приміщення
гарему. Проте завдяки накопиченню конотацій вона згодом переросла в абстрактний символічний
простір, який однаково може бути ототожнений як із материнським лоном ("неначе мама, обняла мене її
блакитна рука" [1: 62]), так і з космосом ("вона поглинула блакитні сни навколо зірок" [1: 63]). Ліричне Я
бажає повернутися в містичні прадавні часи, в ті часи, коли воно ще не було відокремленим від
зовнішнього світу, що у тексті виражається, з одного боку, тугою за споконвічною захищеністю у
материнському лоні, а з іншого боку – прагненням до безкінечних просторів.
У передостанньому розділі книги "Поет з Ірсабагу" можна знайти вказівки як на античну грецьку
культуру, так і на єврейську та індійську, тут добре простежуються релігійні, культурні, мовні,
географічні та часові відстані. У цьому прозовому тексті зустрічаються між собою Мафусаїл, якого ми
знаємо з Книги Буття, Грамматон, чиє ім'я вказує на його грецьке походження, Вішну – один із
найвищих богів індуїстської міфології, та Енох з Книги Буття (батько Мафусаїла).
Схід, який ми спостерігаємо в цій книзі – міфічний та неісторичний. Якщо у ліричних творах
письменниця звертається переважно до біблійної та юдейської історії, то уявний Схід у її прозових
творах не обмежується елементами єврейської культури, а складається з компонентів, які можуть бути
віднесені до арабської, перської, грецької чи індійської культур.
Схід у творі "Ночі Тіно з Багдаду" може бути також прочитаний як метафора свободи поетичного
мистецтва, і те, що авторка відкрила цей Cхідний світ для Берліну, може вважатися закликом до того,
щоб створити всі умови для розвитку мистецтва у Вільгельмінівську добу. Книга може розглядатися як
відтворення авторкою власного народження як поетеси, як документ проголошення своєї незалежності,
через Тіно вона передає концепцію свого власного поетичного покликання. Книга "Ночі Тіно з Багдаду"
– це автобіографічно навіяне самоствердження Тіно як поетеси, яка містить в собі виклик культурним,
суспільним, а також і політичним вимогам буржуазного суспільства.
З одного боку, Ельза Ласкер-Шюлер перебувала під значним впливом орієнтального дискурсу, який
досить швидко поширювався в Європі на початку XX століття як в мистецькому, так і в літературному
житті. Домінування східних мотивів в літературних творах Карла Мая, Шарля Бодлера, Пауля Шеербарта
та ін. також зіграло немалу роль у виборі орієнтальної тематики. Отже, можна припустити, що Ельза
Ласкер-Шюлер знала про орієнталізм європейських авторів, і тому не дивно, що книга "Ночі Тіно з
Багдаду", розкриває східні орієнтальні мотиви саме з тієї точки зору, яку згодом обґрунтував Едвард Саїд.
З іншого боку, текст книги значно віддаляється від Саїдового тлумачення у тому плані, що головним
персонажем книги Ельзи Ласкер-Шюлер є жіноча постать. Критики стверджували, що письменниця
обрала образ Тіно з тією метою, щоб підкреслити своє єврейське походження та відчуження від
європейського світу, наголосити на відмінності між Східним та Західним суспільством. Персонаж Тіно
передає духовну, східну та ідеалізовану сторону її власної єврейської ідентичності, що дуже схоже до
визначення "східного єврея" Мартіна Бубера. Персонаж Тіно втілює в собі духовність та екзотизм
східних, віруючих євреїв, яких описує М. Бубер. Тіно наділена неземною силою, в деяких епізодах вона
навіть ототожнюється з Богом: "Я збудувала храм для Єгови з небесного світла". Тіно намагається
примирити єврейських та мусульманських антагоністів, представників ворогуючих семітських народів.
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Таким чином, Ельза Ласкер-Шюлер розвиває ідеї "східного єврея" Мартіна Бубера, який потенціально
може символізувати примирення між євреями та мусульманами. Той факт, що Ласкер-Шюлер
ідентифікувала себе з Тіно, натякає на те, що вона в літературній формі вдається до трансформації своєї
ідентичності з асимільованої німецько-єврейської – в духовну, східно-єврейську.
При визначенні рис орієнталізму та походження головного персонажа книги Ельзи Ласкер-Шюлер "Ночі
Тіно з Багдаду" стає очевидним, що книга містить ті орієнтальні аспекти, про які пише Едвард Саїд, оскільки
Ельза Ласкер-Шюлер відводить на задній план картини сили та багатства Сходу. Проте текст може бути
також прочитаний як невдоволення авторки власним суспільством, яке полягає, по-перше, в критиці
контролю над жіночою свободою самовираження у суспільстві. Тіно повстає проти цих правил, проте кожен
такий виступ придушується ще на його початковому етапі чоловічими персонажами, які є представниками
влади. По-друге, вона критикує владу і контроль європейських сил над Сходом, що й дало поштовх для
розвитку орієнтального дискурсу. Тому письменниця обирає саме Тіно головним персонажем і протиставляє
його "білому", чоловічому орієнталізму, що відображає її прихильність до Сходу та відчуження від
європейського суспільства. По-третє, це критика ієрархії влади як такої, що не дає змоги примиритися різним
етнічним чи релігійним угрупованням. Це простежується в книзі не лише на прикладі образу Тіно – весь твір
загалом можна вважати літературною трансформацією німецько-єврейської ідентичності авторки у
орієнтальний характер, який поєднує в собі єврейські, мусульманські та інші "орієнтальні" традиції.
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Бучко А. В. Ориентальные мотивы книги Эльзы Ласкер-Шюлер "Ночи Тино из Багдада".
Восток, каким его изобразила Эльза Ласкер-Шюлер в своей книге "Ночи Тино из Багдада" (1907),
является программным местом инобытия, мифическим и неисторическим пространством, которое
состоит из элементов разных восточных культур (еврейской, арабской, персидской, индийской,
греческой). Этническая, религиозная, социальная и половая принадлежность протагониста остается
неопределенной, а идентичность персонажей колеблется между еврейским и арабским миром. В
статье проанализированы вымышленный и гомогенизированный ориентальный мир книги в контексте
дискуссий об ориентально-еврейской идентичности, культурной критики и языкового кризиса, которые
были достаточно распространены в начале XX века.
Buchko A. V. Oriental Motives in the Else Lasker-Schüler’s Book "The Nights of Tino of Bagdad".
The East, the way Else Lasker-Sсhüler depicted it in her book "The Nights of Tino of Bagdad" (1907), is the scheduled
place of the other existence, mythical and non-historical space that consists of elements of different eastern cultures
(Jewish, Arab, Persian, Indian, Greek). The protagonist's ethnic religious, social or gender identity remains uncertain,
and the identity of characters varies between the Jewish and Arab world. The article deals with the analysis of the
fictional and homogenized oriental book’s world in the context of arguments concerning the oriental-jewish identity,
cultural critics, and language crisis, which were quite spread at the beginning of the XX century.
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ОБРАЗ ЯК КАТЕГОРІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
Статтю присвячено дослідженню образу як найбільш важливої категорії, яка описує художню
літературу і мистецтво взагалі. Розглянуто функції літературного твору як засоби відображення й
розкриття специфічних особливостей образів, їх види та характеристика. У статті звернено увагу на
роль мовних засобів, які дають змогу авторові конкретно і влучно відтворити образ. Виявлено, що до
основних видів образу належать образ персонажів, образ поетичний та образ-символ, які здатні
відтворювати відчуття й переживання, конкретну і в той же час узагальнену картину людського
життя, створену за допомогою вигадки.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Художня література відноситься до тих видів
мистецтва, які прийнято вважати образотворчими на відміну від експресивних. При цьому література
принципово відрізняється від інших мистецтв, яким властива зображальність. Живописці і скульптори,
актори і режисери створюють образи, що володіють наочністю. Лінії і фарби в живописі, бронзові,
дерев'яні, мармурові фігури скульптурних творів, рухи артистів у театральних спектаклях і кінофільмах
безпосередньо впливають на наші зорові відчуття.
У художній літературі образи виявляються по-іншому. Слова лише асоціативно пов'язані з тим, що
вони позначають. Читаючи або слухаючи літературний твір, ми не бачимо предметів чи осіб, про яких
йдеться, але силою нашої уяви ми відтворюємо предмети і факти, про які йде мова. Художній твір є
видом літератури, предметом якого є система художніх образів – результат словесного художнього
освоєння дійсності. Цільове призначення (соціальна функція) цього виду літератури – це забезпечення
процесу передачі, використання в суспільстві системи словесних художніх образів, обміну словесною
художньою інформацією. Ця література направлена на задоволення потреби суспільства в літературному
художньо-образному спілкуванні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Словесні образи позбавлені наочності, вони умовні і
незначні, як висловлювався Лессінг в "Лаокооні". "Всі інші мистецтва – писав дослідник – подібно до
живої дійсності, діють прямо на відчуття, поезія діє на фантазію..." [1: 63]. Варто також зазначити, що,
оскільки образи фантазії (тобто уяви) слабкіші й не такі яскраві як безпосереднє сприйняття органами
чуття, поезія по силі і ясності суб'єктивного враження помітно поступається іншим мистецтвам. У XX
столітті один із видатних зарубіжних теоретиків мистецтва Р. Інгарден говорив про неповноту і деяку
схематичність словесних зображень.
Образ іноді дуже розширюють, говорять про образ народу, образ Батьківщини. У цих випадках
правильніше говорити про ідею, тему, проблему, скажімо, народу, оскільки як індивідуальне явище він
не може бути змальований в творі, хоча його художня цінність надзвичайно висока.
Російський літературознавець А. П. Квятковський указував на два таких значення терміну "образ
поетичний":
1) художнє зображення в літературному творі людини, природи або окремих явищ "по законах краси";
2) як явище стилю образ поетичний присутній усюди, де художня думка виражається за допомогою
різних поетичних засобів [2: 125].
Посилання на два головні значення терміну "образ поетичний" ("образ художній"), звичайно,
раціональне, проте трактування цих значень викликає сумніви. По-перше, образи персонажів теж явища
стилю. По-друге, ті образи, які Квятковський кваліфікує як явища стилю, присутні не тільки там, де
художня думка виражається "за допомогою різних поетичних засобів".
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Зображення того або іншого
предмета, тієї або іншої речі, природного явища і т. п. трактується як "образ речі", "образ природи",
"образ явища" і т. д. Цю термінологію не можна визнати закономірною. У центрі художнього зображення
стоїть людина; зображення речей і т. п. не має самостійного художнього значення, воно необхідне для
конкретизації людини, визначення того місця і простору, в якому вона знаходиться. Зображення їх також
необхідне, як і зображення людини, але воно має менше значення, визначається нормами певної
художньої ієрархії.
Формулювання цілей статті (постановка проблеми). Останнім часом в критиці набуло широкого
поширення прагнення надавати поняттю образу збірне значення і говорити в цьому сенсі про "образ
народу", "образ нації" і т. д.
Так або інакше, але очевидна неприпустимість такого нечіткого розуміння терміну "художній образ",
коли одночасно говорять і про образ якогось предмета, і про "образ Батьківщини", і про "образ людини",
і т. д.; очевидно, що перед нами різні категорії художнього зображення, що й вимагають різного
визначення, яке водночас відображало б й ієрархію цих категорій в художній творчості. Можна
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відзначити ще низку термінів, паралельних в тій чи іншій мірі поняттю характеру: дійова особа, герой,
тип. Варто було б упорядкувати і їх вживання.
У художньому світі навіть дуже сторонні, незначні і випадкові деталі, речі, явища, вчинки, риси
характеру насправді підпорядковані головній ідеї твору. Будь-яка випадковість усередині художнього
світу передбачена, до неї підведений читач або глядач. У художньому світі немає нічого зайвого
(пригадаємо відомий афоризм Чехова про рушницю: якщо вона висить на стіні в першому акті п'єси, то в
третьому акті вона повинна вистрілити).
Вивчаючи літературні твори, ми часто зустрічаємося зі сталими уявленнями про їх зміст і героїв, які
часто опираються на традицію і, на нашу думку, не завжди об'єктивні. Тому на сучасному етапі важливо
дослідити образ як категорію художнього тексту, висвітлити основні його види.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів.
Твір художньої літератури може існувати в суспільстві в різних системах комунікації: книжковій
справі, телебаченні, радіомовленні, кінематографі і т. д. Саме вони здатні зробити літературно-художній
твір дійсно суспільним явищем, включити його в сферу суспільної свідомості.
Різні дослідники по-різному окреслюють функції художнього твору, називають різну їх кількість. Так,
наприклад, В. П. Іванишин схиляється до думки чеського структураліста Яна Мукаржовського, що
літературна функція – "це вплив на суспільство в напрямку певної цінності" [3: 286 ]. До основних
функцій він зараховує естетичну і духовнотворчу.
Основною функцією художнього твору є функція естетична (естетика з грецької – те, що має
відношення до чуттєвого сприйняття). Вона полягає у наданні читачеві неповторної естетичної насолоди,
насолоди від спілкування з прекрасним. Але, як слушно зазначає англійський літературознавець і поет
Томас Стернз Еліот, "якщо б насолодою все вичерпувалось, сама б ця насолода була не вищого порядку"
[4: 183] Тому поруч із естетичною в художньому творі неминуче присутня інша основна функція –
духовнотворча. Ця загальнокультурна функція полягає у тому, що художній твір, щоб відрізнятися від
просто гарних (естетичних) предметів, повинен не просто задовольняти естетичні переживання людини,
а й при цьому робити її кращою, духовно багатшою, розвивати її внутрішній світ.
Серед додаткових функцій художнього твору виділяється функція ідеологічна (іноді говорять у цьому
зв'язку про суспільну, суспільно-політичну чи соціальну функцію). Ідеологія – в найширшому розумінні
– вчення про ідеї. Її ще розуміють як суспільну свідомість (чи світогляд), а також як систему політичних,
правових, етичних, художніх, філософських, релігійних тощо поглядів. Найчастіше під ідеологічністю
твору розуміють його влив на читача з позицій тієї чи іншої ідеології: націоналізму (Т. Шевченко, пізній
І. Франко, Леся Українка, Є. Маланюк, О. Ольжич, О. Теліга, Ю. Липа, Л. Костенко, В. Симоненко,
В. Стус, П. Скунць тощо), націонал-комунізму (М. Хвильовий), комунізму (М. Бажан, О. Гончар,
Ю. Смолич, Б. Олійник тощо), соціалізму (П. Грабовський, М. Коцюбинський, В. Винниченко тощо),
демолібералізму (І. Драч, Д. Павличко, В. Коротич, Ю. Андрухович, О. Забужко), тощо [5: 21].
Не варто залишати поза увагою пізнавальну й комунікативну функції. Лише у своїй сукупності усі вони
розкривають специфічні особливості образів, представлених у творі, кожна з них окремо характеризує
лише якусь одну його сторону; ізольований розгляд окремих функцій не лише збіднює уявлення про образ,
але й призводить до втрати його специфіки як особливої форми суспільної свідомості.
Найбільш важлива категорія, яка описує художню літературу і мистецтво взагалі, це категорія
художнього образу, оскільки всі явища представлені в тексті в образній формі.
Художній образ – поняття складне і багатовимірне, пов'язане з уявленнями про відношення мистецтва
до дійсності, про роль художника, про внутрішні закони мистецтва, з проблемою художнього сприйняття.
Художній образ – це форма віддзеркалення дійсності мистецтвом, конкретна і одночасно узагальнена
картина людського життя, що перетворюється в світлі естетичного ідеалу художника, створена за
допомогою творчої фантазії. Художній образ є також засобом пізнання і зміни світу, синтетичною формою
віддзеркалення і вираження відчуттів, думок, прагнень, естетичних емоцій художника.
На відміну від живописця і скульптора, письменник відтворює не лише ті сторони дійсності, які
можуть бути сприйняті зором, але і все те, що відкривається слуху, дотику, нюху.
Межі і структура образу можуть бути різні: образ може передаватися одним словом,
словосполученням, надфразовою єдністю, може займати цілий розділ або, як в "Кентаврі" Дж. Апдайка,
охоплювати композицію цілого роману.
З усіх художніх образів, які присутні в тексті, важливими є образи персонажів, оскільки персонаж
виступає як суб'єкт художньої дії, як незалежний партнер в діалозі автора і читача, і наше первинне
сприйняття твору сприймається саме як взаємодія персонажів.
Звичайно, твір не зводиться до сукупності діючих в ньому суб'єктів. Тут присутній і опис художнього
часу і простору, прямі і діалогічні дискурси автора, а також значення, що передаються композицією,
особливостями сюжету і оповідача. Проте без персонажів це все не в змозі передати художні значення,
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оскільки твір повинен образно передавати життя, а в житті відбувається саме дія, представлена як
взаємодія суб'єктів. Персонаж як особа найменш важлива в ліриці, але тут присутній ліричний герой.
Образ виступає як визначальна ознака не лише словесного, але й будь-якого іншого мистецтва.
Будучи складним, багатогранним явищем, образ не має якогось однозначного, назавжди прийнятого
тлумачення. Але по суті своїй художній образ в мистецтві представляється узагальненим
віддзеркаленням дійсності в конкретному, індивідуальному явищі, що володіє естетичним значенням.
Деякі дослідники визначають образ як конкретну і в той же час узагальнену картину людського життя,
створену за допомогою вигадки. Ця вигадка будується на матеріалі, який вже накопичений
письменником в його життєвому досвіді. Вигадка стає шляхом до узагальнення, до того, щоб додати
індивідуальному факту спільні риси. Багатство життєвого досвіду дозволяє письменникові відразу
уловлювати у випадкових фактах їх характерні риси.
Ця властивість відрізняє талановитих митців, які, завдяки великому життєвому досвіду і силі уяви,
володіють винятковою проникливістю. Так, завдяки вигадці перед читачем поступово виникає конкретна
картина людського життя, крізь яку проглядається узагальнення (ми починаємо розуміти, що в тій
людині, про яку говорив нам письменник, є риси, спільні людям одного з ним суспільного стану).
Індивідуалізованість зображення – це лише одна сторона образного віддзеркалення дійсності і тому
не може бути основою для виникнення самостійного художнього образного віддзеркалення дійсності.
Більшою мірою поняття образу застосовується в художньому творі при зображенні людини. У цьому
сенсі найчастіше поняття "образ" і вживається в сенсі образу-характеру. Характери дійсно є відносно
цілісними композиційними одиницями художнього твору.
Художній світ володіє цінністю. Активність сприйняття відображає ціннісний ранг твору. Проте сама
по собі цінність – це значення відношення даного тексту до людини і людства. Їх естетичні потреби і є
лакмусовим папірцем, що дозволяє виявити і виміряти цінність художнього світу.
В. Б. Шкловський писав: "Образ поетичний – це один із способів створення найбільшого враження.
Як спосіб, він дорівнює за завданням іншим прийомам поетичної мови, дорівнює паралелізму простому і
негативному, дорівнює порівнянню, повторенню, симетрії, гіперболі, рівний взагалі тому, що прийнято
називати фігурою" [6: 38]. У мові надзвичайно розвинена робота думки, що аналізує детальні
особливості даного явища, вловлює його відтінки. Очевидно, що для письменника ці властивості мови
особливо важливі, оскільки допомагають йому намалювати конкретну картину життя.
Мова художньо-літературного твору може бути зрозумілою лише у зв'язку з тією образною системою,
яка лежить в основі твору. Вона визначає мотивацію і вибір лексичних інтонаційно-синтаксичних,
звукових засобів, за допомогою яких створюється той або інший образ. У цьому сенсі мова є формою у
відношенні до образу, як образ є формою у відношенні до ідейного змісту твору. Але форма ця глибоко
змістовна. Спростивши її, ми спростимо, ослабимо зміст, що розкривається лише через неї. Аналіз
мовних особливостей твору без врахування образної системи не може привести до цілісного розуміння
мови в його художній цілеспрямованості, тобто як явища художньо-літературного стилю. Зрозуміло, що
без знання і розуміння стилістики загальнонародної мови не можна точно визначити індивідуальну
специфіку мови кожного художнього літературного твору.
Очевидно, що розуміння специфіки мови художнього літературного твору не уявляється без
врахування фразеологічних, граматичних властивостей загальнонародної мови. Але, в той же час, в мові
художнього твору необхідно показати мотивованість його образної системи загалом, тобто поставити
його в зв'язок з явищами сюжетного, жанрового, стильового плану. Правильно розуміючи образність,
зуміємо прослідкувати закономірний зв'язок образів з тими мовними засобами, за допомогою яких вони
оформлені, розкрити їх змістовність, уловити зв'язок характерів і сюжету, осмислити значення тієї або
іншої сюжетної ситуації і т. д.
Ритм, стрункість, відповідність і ще щось ледь вловиме об'єднують в художньому образі дуже різні
речі, які в звичайних умовах можуть бути взаємовиключені. Образ може полягати в одному слові, навіть
узятому поза контекстом, так би мовити, в слові самому по собі.
Образ може бути просто описовим або символічним. Символ, отже, є особливим видом образу.
Символи зазвичай служать для виразу особливо важливих понять й ідей: символи миру, дружби,
вірності, смерті, перемоги і т. д. У художньому творі символ виділяє які-небудь основні для нього ідеї і
тому повторюється в тексті знову і знову, узагальнюючи важливі сторони дійсності, об'єднуючи різні
плани цілою системою відповідностей. На думку американського літературознавця Р. Уеллека, символ
виконує не тільки службову роль, заміщаючи щось, але й заслуговує уваги сам по собі.
Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Художній твір є видом літератури, предметом якого є система художніх образів – результат
словесного художнього освоєння дійсності. Художня література виконує низку певних функцій, серед
яких виділяємо основні – естетичну й духовнотворчу (виховну), а також низку додаткових – ідеологічну,
пізнавальну, комунікативну. У своїй сукупності усі вони розкривають специфічні особливості образів,
представлених у творі, кожна з них окремо характеризує лише якусь одну його сторону; ізольований
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розгляд окремих функцій не лише збіднює уявлення про образ, але й призводить до втрати його
специфіки як особливої форми суспільної свідомості.
До основних видів образу відносимо образ персонажів, образ поетичний та образ-символ, які здатні
відтворювати відчуття й переживання, конкретну і в той же час узагальнену картину людського життя,
створену за допомогою вигадки.
Отже, на основі проведеного дослідження можемо зробити висновок, що найбільш важлива категорія,
яка описує художню літературу і мистецтво взагалі, це категорія художнього образу, оскільки всі явища
представлені в тексті в образній формі.
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Ожаровская С. П. Образ как категория художественного текста.
Статья посвящена исследованию образа как наиболее важной категории, описывающей
художественную литературу и искусство вообще. Рассмотрены функции литературного
произведения как средства отображения и раскрытия специфических особенностей образов, их
виды и характеристика. В статье обращено внимание на роль средств языка, дающих
возможность автору точно и метко воспроизвести образ. Выявлено, что к основным видам
образа принадлежат образ персонажей, образ поэтический и образ-символ, которые способны
воспроизвести чувства и переживания, конкретную и в тоже время обобщенную картину
человеческой жизни, созданную при помощи выдумки.
Ozharivs'ka S. P. The Image as the Category of the Literary Text.
The article is devoted to the investigation of the image as the most important category, describing the belles-lettres
and art in general. The functions of the belles-lettres text as the means of the reflection and revelation of the
specific image peculiarities, their kinds and characteristics are concerned. The attention in the article is drawn on
the role of language means, allowing the author precisely to reflect the image. It is concluded that the main image
kinds are the image of characters, the poetic image and the image-symbol that can reproduce the feelings and
emotions, the certain and at the same time general picture of the human life, created with the help of fiction.
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"БІДЕРМАН І ПАЛІЇ" М. ФРІША В КОНТЕКСТІ "LEHRSTÜCK" Б. БРЕХТА
Статтю присвячено розгляду п’єси Макса Фріша "Бідерман і палії" у контексті концепції Бертольта
Брехта стосовно жанрових параметрів Lehrstück. Виділено основні спільні моменти Lehrstück обох
драматургів: наголошення "повчального" в драматургії; активізація читача / глядача; наявність хорів, що
коментують дію; можливість використання п’єси аматорами у якості "навчальної вправи" з усім
комплексом Lehrstück-дослідження: відтворення "зразка" → аналіз, дискусія → зміна вихідного матеріалу;
показ хибної поведінки героя з метою збудження думки реципієнта (навчання за неправильним, "асоціальним
зразком", який потребує корекції); персонажі – символічні фігури, певний соціальний згусток; умовність дії,
абстрактний, притчовий характер, проективність на минуле, сучасне і майбутнє.
Об’єктом цієї розвідки є п’єса швейцарського німецькомовного письменника й драматурга Макса
Фріша (1911-1991) "Бідерман і палії" (19581), яка розглядається у контексті концепції Бертольта Брехта
(1898-1956) стосовно жанрових параметрів "Lehrstück".
"Повчальна п’єса без повчання" ("Ein Lehrstück ohne Lehre") – саме таке жанрове визначення обрав
для своєї п’єси Макс Фріш, і метою нашої статті є розкриття фрішевської інтенції, а також спроба
віднайти спільне й відмінне між "повчальною п’єсою без повчання" Фріша та "повчальними" п’єсами
("Lehrstück") Брехта.
Як відомо, визначення "Lehrstück" існувало задовго до брехтівського відкриття жанру. Щоправда,
таке визначення використовувалося не в літературознавчому, а в загальновживаному значенні і було
синонімом поняття "повчальний приклад". Це значення відоме в Німеччині принаймні з ХVI століття і,
відповідно, міститься у словниках2. Доведеним є і те, що навіть жанрове позначення "Lehrstück" існувало
до Брехта: воно зафіксоване у книзі відомого на той час театрального критика Юліуса Баба (1880-1955)
"Театр сучасності" (1928) у значенні "сценічної вистави з повчальною метою" [1: 195-196]. Щоправда,
поняття "Lehrstück" у значенні драматургічного жанру було маловідомим і вживалося переважно в
діахронічному аспекті. Сам Брехт ніколи не позиціонував себе як засновник "Lehrstück", хоча в історію
драматургії цей оригінальний жанр увійшов разом з іменем геніального німецького митця.
Передусім, зазначимо, що назва, жанрове позначення "Lehrstück" (повчальна п’єса) не є відображенням
власне авторської інтенції Брехта, що, звісно, викликає певну плутанину в розумінні терміну. Коректніше
сказати, на початковому етапі "Lehrstück" задумувалася і втілювалася саме у значенні повчальної п’єси, проте
в подальшому "Lehrstück" набула суттєвих змін у своїх концептуальних положеннях.
"Повчальний" період у творчості Брехта засвідчила теоретична робота "Про теми і форми" (31 березня
1929), в якій формулюються завдання нового театру: "Отже, перше – це визначення нових тем, друге –
відтворення нових взаємовідносин… Дещо зорієнтувавшись у темах, ми можемо перейти до відносин, які
сьогодні стали надзвичайно складними і спростити які можливо лише за допомогою форми. Однак досягти
цієї форми можна тільки шляхом суцільної зміни цілеспрямованості мистецтва. Лише нова мета породжує
нове мистецтво. І ця нова мета – педагогіка" [2: 79-81]. Таким чином, навесні 1929 року творчість Брехта
набула чітко означеного "педагогічного" спрямування, і, очевидно, поняття "Lehrstück", що виникає в цей
час, відповідає стремлінням автора "породити" нове мистецтво за допомогою "нової мети" педагогіки. Цей
"педагогічний" період творчості Брехта триває близько року, ознаменувавши собою появу чотирьох
перших Lehrstück ("Переліт через океан", "Баденська навчальна драма про згоду", "Той, що каже так, і той,
що каже ні", "Свята Іоанна скотобоєнь") та двох "Lehrstück"-фрагментів ("Хлібна лавка", "Асоціальний
мерзотник Ваал"). Ці п’єси виникли в процесі пошуку Брехта нової, неарістотелівської драматургії і
розумілися на той час автором як п’єси для "повчального", дидактично-діалектичного театру. Тобто, це
були Lehrstück у вузькому розумінні поняття – повчальні п’єси.
Кінець "повчальної" п’єси і перехід до самобутнього жанру Lehrstück умовно відбувся у Брехта взимку
1929-1930 року разом з появою п’єс "З нічого не буде нічого", "Загибель егоїста Йоганна Фатцера" (обидві
п’єси залишилися незавершеними) та "Заходу". Саме "Захід" обґрунтував основні "правила", які стали
концептуальними для Lehrstück: "гра без глядача", "гра для себе", "обмін ролями" [3: 87-96].
Отож, "повчальна" (Lehr-3) п’єса (Stück) по суті видозмінюється на "навчальну гру" (Lern-Spiel). Саме
такого висновку дійшов Б. Брехт, коли у 1935 році переклав назву "Lehrstück" англійською мовою –
1

Остання редакція п’єси виникла у 1957-1958 рр. з радіоп’єси "Пан Бідерман і палії" (1953), якій, у свою чергу,
передували прозові замальовки 1948 р.
2
Deutsches Wörterbuch / [bearb. v. Dr. Moriz Heyne]. – Leipzig (S. Hirzel), 1885. – Bd. 6. – 578 S.
Heinsius. Volkstümliches Wörterbuch der deutschen Sprache : in 4 Bd. – Hannover, 1820. – Bd. 3. – 105 S.
3
Die Lehre (нім.) – повчання, мораль, настанова, урок.
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learning-play (навчальна гра), тобто Lern-Spiel. З тих пір драматург називав формулювання "Lehrstück"
суто формальним, навіть "вкрай невдалим", особливо, що стосується наголошування повчального аспекту
в його назві [4: 200-201].
Таким чином, Lehrstück більше не розглядається драматургом як художній твір, а як навчальна
процес-гра з чітким методичним комплексом тренувальних вправ: 1) відтворення ситуації ("зразків"), що
містяться у тексті; 2) критика "зразків" (усна і письмова); 3) зміна "зразків", відповідно до проведеного
критичного аналізу та дискусії [3: 21].
Розглядаючи під таким кутом зору фрішевську "Lehrstück ohne Lehre", стає очевидним, що
швейцарський драматург, якщо і якимсь чином перейняв брехтівську ідею Lehrstück, то лише в її аспекті
повчання. Тобто такою, якою була Lehrstück у Брехта на першому етапі свого становлення, іншими
словами, Lehrstück у вузькому розумінні брехтівського жанру. До того ж парадоксальне заперечення, яке
міститься у цьому підзаголовку – "повчальна п’єса без повчання", а отже повчання без повчання – можна
розглядати не інакше, як контрапункт до брехтівського "повчального" мотиву. Адже своєю п’єсою Макс
Фріш однозначно заявляє: він не вірить в успіх повчання. Його протагоніст пан Бідерман нічому не
навчився. Як і нічому не навчилася брехтівська матінка Кураж. У цьому аспекті Фріш, дійсно, стоїть
ближче до пізніх творінь Брехта, аніж до його Lehrstück.
Звісно, певні паралелі між брехтівською та фрішевською Lehrstück провести можна. Як і у Брехта,
комедія Фріша "Бідерман і палії" є зразком відверто дезілюзіоністського, умовного, політичного театру.
В обох драматургів Lehrstück демонструє хибну "модель", яка потребує корекції. До речі, Макс Фріш сам
називав свої п’єси моделями. Тобто, Lehrstück – це свого роду авторська провокація, що спонукає до
дослідження, аналізу, процесу-гри, дискусії, зміни вихідного варіанту. Практичним втіленням цього
стала постановка п’єси "Бідерман і палії" учнями 9-го класу школи імені Гайнріха Гайне у Дюсельдорфі
в червні 2001 року [5]. Взявши за епіграф слова Фрідріха Шіллера "І щоб це, нарешті, висловити раз і
назавжди, – людина грає лише тоді, коли вона в повному значенні слова людина, і вона буває людиною
лише тоді, коли грає" [6], школярі цілком у форматі брехтівських Lehrstück скористалися фрішевською
п’єсою не як "повчальним" твором, який містить "готове" знання і демонструється на сцені перед
публікою, а лише як засобом навчання. Пригадаємо також, що "навчальний" театр розглядався Брехтом
як аматорський, що ставився школярами, робітниками, а не професійними акторами, як у традиційній
театральній виставі. Тобто, Lehrstück є педагогічно вмотивованим прикладним мистецтвом для аматорів,
мета якого є суто навчальною: політично-естетичне виховання, засвоєння принципів діалектики як якісно
нового способу мислення. Lehrstück є свого роду підготовкою до діяльності у політично-соціальній
сфері, тренувальна вправа, що має на меті навчити, як найкраще втілити свої політичні погляди.
П’єсу "Бідерман і палії" і справді можна розглядати по-брехтівськи – як засіб навчання. Тут є і
асоціальний зразок, що потребує осмислення і корекції, – конформістська, обивательська позиція
Бідермана, що призводить до страшних наслідків. Модель поведінки, яка викликає роздуми і дискусію
між гравцями: Як сталося, що фашизм підкорив своїй диктатурі обивателів? Чому обиватель не здатний
піднятися над своєю звичною соціальною роллю?
Цілком по-брехтівськи п’єса "Бідерман і палії" вирізняється доволі високим ступенем абстрактності
зображуваного. Йдеться про таку форму подачі мистецького матеріалу, за якою у Брехта відхиляється
показ всього "чуттєво-конкретного", того, що безпосередньо охоплюється, так як, за його переконанням,
якраз "чуттєво-конкретне", те, що безпосередньо охоплюється, не спроможне нічого сказати про
дійсність [7: 124]. Герой Lehrstück – певний соціальний комплекс, згусток соціально-економікополітичних характеристик. Це "порожні рамки", які учасники гри мають заповнити власним життям.
Зазначимо, що Брехт навіть не використовує імен для своїх персонажів, що ще більше посилює ефект
умовності: Купець, Провідник, Кулі, двоє поліцейських, Господар караван-сараю, Суддя, Дружина кулі,
Керівник другого каравану, Двоє засідателів (дійові особи п’єси Брехта "Виняток і правило"). Або ж
Брехт застосовує символіку імен, як, наприклад, у "Хлібній лавці": багатодітна вдова Ніоба Квек
асоціюється з багатодітною матір’ю з грецької міфології Ніобою (Ніобеєю) як символом вічного
страждання, активний герой Мейер носить промовисте ім’я Вашингтон, викликаючи в уяві учасника і
глядача образ президента США та його війну за незалежність.
Символіку назв та імен спостерігаємо і у Фріша. Так, дія п’єси "Бідерман і палії" розгортається у
провінційному швейцарському містечку Зельдвілі – у місті, якого насправді не існує, яке є алюзією на
"Людей із Зельдвіли" швейцарського літературного попередника Фріша Готфріда Келлера (1819-1890).
Келлерівська Зельдвіла – це місто дурнів, обмежених і бездіяльних міщан, місто регресу і деградації усіх
суспільних форм життя.
Показовим є також ім’я фрішевського протагоніста. Бідерман (Biedermann) в перекладі з німецької
означає: 1) чесна (порядна) людина; 2) простодушна (недалека) людина; обиватель; 3) ірон. удавано
простодушна людина, лицемірно доброзичлива людина; ein falscher Biedermann – темна особистість [8: 1:
260]. Гадаємо, коментарі тут зайві. Переклад прізвища дає чи не найповнішу характеристику головного
персонажа. На тому ж таки звуковому рівні неважко співставити ім’я Бідерман з бідермаєром –
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напрямом у німецькому та австрійському мистецтві 30 – 40-х рр. ХІХ століття, який фактично є
уособленням німецької міщанської культури. Бідермаєр (Biedermeier) – це німецький каламбур,
складений з прикметника bieder (чесний, порядний, простодушний) та Meier (Маєр, Майер – поширене
прізвище в німецькомовних країнах). Бідермаєр зародився у руслі німецького романтизму, але досить
швидко виродився в обмежений, філістерський і солодко-улесливий натуралізм, що зводив нанівець
романтичну замріяність міщанською меркантильністю та приземленістю. Назва Бідермаєр походить від
вигаданого літературного псевдоніма Ґотліб Бідермаєр, який взяв собі німецький поет Людвіг Айхродт.
А як звати героя п’єси Фріша? Ґотліб. І цей збіг видається теж не випадковим.
Отож, можемо говорити про по-брехтівськи умовний, ігровий, символічний, фарсовий,
дезілюзіоністський, притчовий характер фрішевської п’єси. Як і брехтівські Lehrstückе, "Бідерман і
палії" не звертається до конкретно історичних фактів. Безперечно, в 50-ті роки ХХ століття п’єса
читалася як ігрове дослідження феномену фашизму, проте її можна розглядати і як притчу-модель, п’єсузастереження, що не стільки звертається до минулого, скільки апелює до сьогодення й майбутнього.
Фріш не називає речі своїми іменами, а надає це право своєму читачеві / глядачеві. Драматург подає
концентрований показ сучасних міжлюдських стосунків в порівняльно-показовій формі, що свідчить про
притчовий характер п’єси. Подібно до Брехта, Фріш не дає відповідей на поставлені запитання, його
місія – збудити читацьку / глядацьку думку. Адже Lehrstück є "предметом дослідження і вивчення", при
чому реципієнт, як підкреслював Брехт, може розуміти текст і проблему у ньому по-своєму. "Я лише
керую дослідженням – робити ж висновки належить глядачеві"[3: 22].
Таким чином, наше дослідження не дає підстав вважати, що п’єса "Бідерман і палії" Макса Фріша є
наслідуванням Lehrstück в брехтівському розумінні цього жанру і попри окремі співпадіння є
оригінальною жанровою модифікацією швейцарського драматурга.
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Матеріал надійшов до редакції 02.09. 2011 р.
Федoренко Л. О. "Бидерман и поджигатели" М. Фриша в контексте "Lehrstück" Б. Брехта.
Статья посвящена анализу пьесы Макса Фриша "Бидерман и поджигатели" в контексте концепции
Бертольта Брехта относительно жанровых параметров Lehrstück. Выделены основные общие
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моменты Lehrstück обоих драматургов: акцентирование "поучительного" в драматургии; активизация
читателя / зрителя; наличие хоров, комментирующих происходящее; возможность использования пьесы
актерами-любителями в качестве "учебного упражнения" со всем комплексом Lehrstück-исследования:
воспроизведение "образца" → анализ, дискуссия → изменение первоначального материала; показ
неверного поведения героя с целью пробуждения мысли реципиента (обучение по неправильному,
"асоциальному образцу", требующего корректировки); персонажи – символические фигуры, некий
социальный сгусток; условность действия, абстрактный, притчевый характер, проективность на
прошлое, настоящее и будущее.
Fedorenko L. O. M. Frisch’s "The Fire Raisers" in the Сontext of B. Brecht’s "Lehrstück".
The article provides the analysis of the Max Frisch’s play "The Fire Raisers" (germ. "Biedermann und die
Brandstifter") in the context of Bertolt Brecht’s conception concerning the genre parameters of the Lehrstück.
The basic general characteristics of both playwrights are distinguished: the emphasis on the "didactic" in the
dramaturgy; the activization of a reader / spectator; the presence of the chorus, that comments upon what is
going on; the possibility of the play’s use for the amateurs as a "learning exercise" with all the complex of the
Lehrstück’s research: the reproduction of the "model" → the analysis, the discussion → the change of the
primary material; the representation of the wrong protagonist’s behavior with the purpose of the recipient’s
thought activization (the teaching by the wrong, "asocial model", that needs the correction); the characters are
the symbolic figures, some social collection; conditionality of an action, an abstract, allegorical character, the
past, present, future projection.
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ОБРАЗНО-ХУДОЖНІЙ СМИСЛ АРХЕТИПНОЇ СИМВОЛІКИ
У статті розглянуто поняття "архетип" і "символ", їхній взаємозв’язок у художньому мисленні,
різновиди трансформацій у художній літературі. У своєму дослідженні автор спирається на праці
античних філософів, а також К.-Г. Юнга, Дж. Фрезера, К. Леві-Строса, О. Лосєва, Н. Фрая,
Е. Кассірера, вибудовуючи власний погляд на архетипну символіку як характерну ознаку літературних
текстів від давнини до сучасності. Зроблено висновок про те, що архетип – це первісна схема,
відпочаткова форма уяви, а її подальше розгортання, опредмечення, наповнення і модифікація
найчастіше породжують домінантні означники, тобто символи.
Поняття "архетип" було актуалізоване в епоху Романтизму, зокрема в контексті німецької
міфологічної школи (Ф. Шеллінг, брати Грімм), яка займалася вивченням прадавніх пластів
міфологічного мислення у фольклорі та літературі. У цьому разі романтики звернулися до філософії
Платона, котрий першим заговорив про "прообрази", формулюючи це як "ідеї", "образи ідей". Філософ
визнавав наявність "світу ідей", у якому існує безконечна кількість ідейних "первнів": рух, спокій, колір,
звук, благо, щастя, людина, тварина, речі і предмети, а завершує цю множинність ідея Добра (Agaton),
що ототожнюється з поняттям Бога. Для світу ідей, за Платоном, властиві три головні функціональні
вияви: а) онтологічний; б) логічний; в) теологічний. З погляду розуміння архетипів, інтерес викликає
тлумачення онтологічної функції ідеї: тут ідея розглядається як своєрідний прототип, модель, взірець
(сутність) усього існуючого. Платон називає їх "субстанціями" (Chorista), що мисляться як самодостатня,
трансцендентна сутність, котра є вічною, незмінною, незнищенною.
У діалозі "Федон", розмірковуючи про безсмертя людської душі, давньогрецький філософ зауважує:
"Знання – це не що інше, як пригадування. Тобто те, що ми тепер пригадуємо, ми знали колись раніше"
[1: 249]. Тож Платон має на увазі те, що пізніше Юнг визначить, як "колективне несвідоме", а
"пригадування" можна тлумачити як "розгортання архетипів".
Мислитель Середньовіччя Августин Блаженний вважав Платонові "ідеї", "колишні знання" думками
"Творця перед актом творчості". У своїй знаменитій "Сповіді" Августин міркує так: "Духовна істота,
навіть безформна, все-таки вища за оформлене тіло; несформований тілесний елемент завжди кращий за
чисте ніщо; отже, усе те було б залишилося безформним під Твоїм Словом, якщо б те саме Слово не
покликало його та Твоєї Єдності, надавши йому форми й величі, що походить від Тебе Єдиного,
найвищого Добра" [2: 265].
Філософи і митці доби Романтизму, перейнявшись осягненням національної пам’яті, скористалися
античними та середньовічними одкровеннями про "ідеї", "архетипи", "прообрази" і в своїх естетичних
маніфестах висловлювалися про те, що в мистецтві все має свій божественний прообраз, який варто
шукати у міфології, зокрема в символічній природі міфу.
З появою робіт З. Фройда та К.-Г. Юнга поняття "архетип" пов’язують із психоаналізом. Зокрема,
праці останнього з них "Про архетипи", "Символ і архетип" утверджують цей термін у науці, подаючи
таке його визначення: "Колективне несвідоме як залишений досвідом осад a priori є образ світу, який
сформувався у прадавні часи. У цьому образі з часом викристалізувалися риси, так звані архетипи, або
домінанти. Це панівні сили, боги, тобто образи домінуючих законів і принципи реальних
закономірностей, яким підпорядковується послідовність образів, котрі знову і знову переживаються
душею" [3: 141].
У К.-Г. Юнга поняття архетипу, як бачимо, позначає початкові схеми образів, які відтворюються
несвідомо й апріорно формують активність уяви, а отже відбиті у міфах і віруваннях, згодом – у літературі
та мистецтві, де архетипи своєрідно розгортаються у художні образи-символи. На думку швейцарського
психолога, сугестивна сила художнього слова полягає в особливій здатності митця відчути архетипні
форми й точно зреалізувати їх у своїх творах: "Той, хто говорить архетипами, промовляє неначе тисячею
голосів <…> він підносить зображуване ним зі світу однократного і минущого до царини вічного; притому
й свою особисту долю він підносить до вселюдської долі" [3: 204].
Юнг називав архетип "ідеальною формотворчістю", яка виявляється у матеріалі свідомого досвіду
через "архетипний образ". Саме тоді спадщина предків, яка зберігається в кожній індивідуальній душі
формально і несвідомо, має змогу "прозріти" через життєву конкретику. Будь-яка людина наділена
інстинктом і запасом архетипних образів, які їх відображають. Отже, у кожній людині функціонує
колективне несвідоме, утворене зі сфери інстинктів і їх відповідників – архетипів [3: 134]. Зрозуміло, що
таке судження повною мірою стосується і письменників.
© Клименко Т. Є., 2012
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Архетипні образи, як вважав Юнг, є джерелом міфології, релігії та мистецтва. Щодо мистецької
діяльності, то архетипний образ захоплює митця, який черпає зі сфери неусвідомленого натхнення,
одухотворюючи, розгортаючи архетип у творчому процесі. В аналітичній психології Юнга описані
архетипи Великої Матері, Вічної Дитини, Старого Мудреця, Діви, Духу, Священного Шлюбу тощо, а також
архетипи у психічній структурі людини – Персона, Тінь, Аніма, Анімус і Самість [3: 103-154; 264-300].
У пізнішому часі ідея Юнга про трансісторизм архетипів була розроблена його послідовником
Е. Нойманом у праці "Походження та історія людської свідомості", у якій він наголошує, що свідомість
може розвиватися лише там, де вона зберігає живий зв’язок із творчими силами підсвідомості,
розуміючи під тими "силами" якраз креативну суть архетипів. Більше того, дослідник вважає, що хоч у
період зародження архетипний зміст культури є підсвідомим, однак "з розвитком та систематизацією
свідомості, а також зі зміщенням індивідуального его, виникає колективна свідомість, культурний канон
кожної конкретної цивілізації та епохи. Іншими словами, формується склад певних архетипів, символів,
цінностей та установок, на який проектується архетипний вміст підсвідомого і який, приймаючи жорсткі
форми міфу і культу, стає догматичною спадщиною групи" [4: 156-157].
Саме ці архетипні установки як усталені канони мистецтва були детально осмислені в другій
половині ХХ ст. у науковій спадщині Н. Фрая. Враховуючи напрацювання Дж. Фрезера, К. Леві-Строса
та К.-Г. Юнга, канадський учений розглядав архетипи не лише як "первісні формули" окремих образів, а
й як усталені моделі ідей, тем, мотивів, ритмів, літературних форм і жанрів. Він дотримувався думки, що
існує загальна тенденція мистецтва до відтворення цих формул.
Вважаючи природні міфи центральними міфами, що лежать в основі літератури й мистецтва загалом,
Н. Фрай визначив ключові архетипні моделі художніх систем. Вони будуються на основі чотирьох міфів:
міфу весни – комедія, міфу літа – романістика, міфу осені – трагедія, міфу зими – іронія та сатира. У
такому аспекті мистецтво постає як наслідування не самої природи, а її міфологічної суті. Водночас він
визначив чотири основні ритми літературних творів, що узгоджуються з міфологічними матрицями
підсвідомої рефлексії: 1) ритм повернення / повторення (reccurance) в епосі; 2) ритм безперервності /
цілості / послідовності (continuity) у прозі; 3) ритм зовнішньої пристойності / величності (decorum) у
драмі; 4) ритм асоціації / зв’язку / взаємодії (association) у ліриці. Кожному з цих архетипних ритмів
притаманні специфічні архетипні тематичні форми, мотиви, образи, а кожен сюжет можна співвіднести з
архетипною матрицею певного ритуалу, що забезпечує кожному творові єдиний порядок слів. Згідно до
вироблених моделей, кожна оповідь зводиться до певного архетипу дії, де смуток переходить у радість,
ненависть у любов, відчуженість у спілкування, рабство змінюється свободою, хаос переходить у
порядок, смерть у життя чи навпаки. Таким чином, як вказував Н. Фрай у праці "Архетипи літератури",
архетипні моделі структурують знання та вербальний універсум мистецтва, стають символами, що
представляють життя і літературу з погляду універсальної перспективи. Вони заглиблені у міфологію,
яка виробляє власний тип реальності. Міф, що діахронічно організовує літературні твори, водночас
постає формою історичного наративу. Саме тому кожній епосі властиві свої сюжети і форми [5: 111-135].
Водночас архетипний аналіз Н. Фрая межує із структурним підходом, оскільки передбачає вивчення
архетипних структур (образності, наративних формул, жанрів, форм, тем, сюжетів тощо), що дає
можливість розглядати кожну архетипну структуру в межах ширшої структури, а відтак – у зв’язку з
усією літературою.
Н. Фрай вів мову про те, що різні архетипи не рівнозначні за своїм поширенням і функціонуванням.
Серед них існує визначена група "світових" архетипів, закорінених у людській психіці, пов’язаних із
загальним досвідом, зрозумілих кожному. "Якщо архетипи, – каже учений, – є комунікаційними
символами та існує певний центр архетипів, то ми можемо сподіватися знайти у цьому центрі групу
універсальних символів. Говорячи це, я не маю на увазі, що існує якась книга архетипних кодів, яку
запам’ятали усі людські спільноти без винятку. Я маю на увазі те, що деякі символи є образами речей,
загальних для всіх людей, і тому вони володіють комунікаційною силою, яка потенційно є
необмеженою" [5: 118].
Якщо архетип – це первісна схема, відпочаткова форма уяви, то її подальше розгортання,
розростання, опредмечення, наповнення, модифікація найчастіше породжують домінантні означники,
себто символи. "У широкому смислі, – зазначає С. Аверінцев, – можна сказати, що символ є образом,
узятим в аспекті своєї знаковості, і що він є знаком, наділеним усією органічністю міфа та невичерпною
багатозначністю образу" [6: 178]. Студіювання різноманітних символічних образів засвідчує, що сама
структура символу спрямована на те, аби занурити окремішне явище у стихію "первнів" буття і дати
через це явище цілісний образ світу. Тут закладається спорідненість між символом і архетипом, між
символом і міфом. Символ і є міф, трансформований культурним розвитком. Символ є і "похідним"
образом архетипу, його ознакою, значущою "міткою", омовленою гранню, яка виражає сутність
архетипу. Доречно тут звернутися до етимології терміну: сγµδоλά називалися у давніх греків уламки
однієї пластини, що пасували один до одного за лінією зламу, складаючи які, впізнавали один одного
люди, об’єднані зв’язками спадкової дружби. У художньому тексті і досі символ зберігає єднальну,
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згуртовуючу природу: "сполучаючи предмет і смисл, він водночас "сполучає" і людей, що полюбили і
зрозуміли цей смисл" [6: 179]. Якщо точні науки можна позначити як монологічну форму знання
(інтелект споглядає річ і висловлюється про неї), витлумачення символу є сутнісно діалогічною формою
знання: смисл символу реально існує лише у межах людського спілкування, ситуації діалогу.
Погляд на символ як на спосіб вираження незримого у зримому, безконечного в конечному був
детально опрацьований Е. Кассірером у його "Філософії символічних форм". "Коли ми окреслюємо мову,
міф, мистецтво як "символічні форми", – писав він, – то цим виразом, здається, уже передбачається, що
всі вони як духовні утворення, сягають якогось первинного, глибинного пласту дійсності, який
просвітлюється крізь них, наче через якесь чуже йому середовище-медіум. Дійсність тоді вловлюється
нами не інакше, як через самобутність цих форм; але з цього випливає, що дійсність настільки ж
приховується цими формами, як і відкривається ними. Ті основоположні функції, що надають світові
духу його визначеність, чіткість і специфіку, виявляються різноманітними заломленнями одного єдиного
буття, варто йому лиш бути вловленим та сприйнятим "суб’єктом". З цього погляду філософія
символічних форм постає як спроба знайти для кожної з цих форм її власний коефіцієнт заломлення" [7:
11]. Не варто забувати і про те, що й "тексти тяжіють до символізації і перетворюються в символ
культури, – як зазначав Ю. Лотман. – На відміну від інших видів знака, такі, що зберігають пам’ять,
символи набувають високої автономії від свого культурного контексту і функціонують не тільки в
синхронному зрізі культури, а й у її діахронних вертикалях" [8: 82].
У вченні О. Лосєва про діалектику міфа є таке цікаве і методологічно важливе для нашої роботи
твердження: "Міф – це не схема, не алегорія, але символ" [9: 186]. Витлумачуючи зв’язок між міфом і
символом, учений виходить із того, що "символ – це така річ, котра означає те саме, що вона є по суті",
відтак всякий реальний предмет можна розцінювати як своєрідний символ. Проте в кожному такому
предметі бачиться "некое самосознание", тобто ідея, архетип. А розвиток цієї "ідеї" становить історію,
тобто емпіричне становлення, у процесі якого предмет (річ) проявляє себе, будучи співмірним із
стабільним ("нестановящимся") ядром. Отже, О. Лосєв дотримується схеми, про яку йшлося вище:
архетип – міф – символ, але ця схема не має закостенілого характеру, але тільки діалектично відображає
шлях культурного, художнього саморозвитку і самовиявлення.
Художня специфіка символічного, що виводиться із специфіки міфології, релігії, із доісторичної
пам’яті, знаходить свій вияв не лише на рівні образів, мотивів, тем, а й на рівні поетичного слова.
"Символізм мови, напевно, можна назвати її поетичністю" [10: 27], – писав О. Потебня, котрий у своїх
дослідженнях та роздумах прийшов до такого висновку: "Вважаючи, що художній твір є синтез трьох
моментів (зовнішньої форми, внутрішньої форми й змісту), результат несвідомої творчості, засіб
розвитку думки й самосвідомості, тобто бачачи в ньому ті ж ознаки, що і в слові, і навпаки –
відкриваючи в слові ідеальність і цільність, властиві мистецтву, ми робимо висновок, що слово і є
мистецтво, саме поезія" [10: 32]. В іншому місці він говорить так: "Слово тому є орган думки і неодмінна
умова усього пізнішого розвитку розуміння світу і себе, що первісно є символом, ідеалом і має всі
властивості художнього твору" [10: 35]. Тож дослідження архетипної символіки літературного твору
обов’язково має включати уважне вивчення вербальних символів, які несе в собі художній текст.
Таким чином, ще в ХІХ ст. було однозначно стверджено, що існує тісний взаємозв’язок між мовою,
мистецтвом та міфологією. Пошуки у цій сфері у ХХ ст. підсилювалися науковими розвідками з
культурної антропології (Дж. Фрезер, К. Леві-Строс), а також із міфологічної критики (Е. Тейлор,
В. Тернер, М. Еліаде, Г. Башляр, В. Топоров, Є. Мелетинський).
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Платон. Діалоги / [перекл. з давньогрец. Й. Кобів та ін.]. – К. : Основи, 1999. – 395 с.
Августин, святий. Сповідь / [перекл. з латин. Ю. Мушака]. – К. : Основи, 1999. – 319 с.
Юнг К.-Г. Психология бессознательного / Карл-Густав Юнг. – М. : Канон, 1996. – 320 с.
Нойман Э. Искусство и время / Э. Нойман // К.-Г. Юнг. Психоанализ и искусство. – М. : Канон, 1996. – 412 с.
Фрай Н. Архетипний аналіз : теорія мітів / Нортроп Фрай ; [за ред. М. Зубрицької] // Антологія світової
літературно-критичної думки ХХ ст. – Л. : Літопис, 1996. – С. 111–135.
Аверінцев С. Софія-Логос : [словник] / Сергій Аверінцев. – К. : Дух і літера, 2006. – 636 с.
Кассирер Э. Феноменология познания / Э. Кассирер // Философия символических форм. – М. ; СПб. :
Университет. Книга, 2002. – 568 с.
Лотман Ю. К современному понятию текста / Юрий Лотман // Статьи по семиотике культуры и искусства. –
СПб. : Академ. проект, 2002. – 732 с.
Лосев А. Ф. Миф. Число. Сущность / А. Ф. Лосев. – М. : Мысль, 1994. – 919 с.
Потебня О. Думка і мова / О. Потебня ; [за ред. М. Зубрицької] // Антологія світової літературно-критичної
думки ХХ ст. – Л. : Літопис, 1996. – С. 25–39.

REFERENCES (TRASLATED & TRANSLITERATED)
1. Platon. Dialogy [Platon. Dialogues] / [perekl. z davnogrets. I. Kobiv ta in.]. – K. : Osnova, 1999. – 395 s.

227

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 61. Філологічні науки
2. Avgustyn, sviatyi. Spovid' [Augustin, the Sant. The Confession] / [perekl. z latyn.Yu. Mushaka]. – K. : Osnova,
1999. – 319 s.
3. Yung K.-G. Psikhologiia bessoznatel'nogo [The Psychology of the Unconscious] / Karl-Gustav Yung. – M. : Kanon,
1996. – 320 s.
4. Noiman E. Iskusstvo i vremia [The Art and the Time] / E. Noiman // K.-G. Yung. Pskhoanaliz i iskusstvo
[Psychoanalysis and Art]. – M. : Kanon, 1996. – 412 s.
5. Fray N. Arkhetypnyi analiz : teoriia mitiv [The Archetypal Analysis : the Theory of Myths] / Nortrop Fray ; [za red.
M. Zubrytskoi] // Antologiia svitovoi literaturno-krytychnoi dymku XX st. [Anthology of the World Literature and
the Critic Thought of the Twentieth Century]. – L. : Litopys, 1996. – S. 111–115.
6. Averintsev S. Sofiia-Logos [Sophia-Logos] : [slovnyk] / Sergii Averintsev. – K. : Dukh i litera, 2006. – 636 s.
7. Cassirer E. Fenomenologiia poznaniia [The Phenomenology of Cognition] / E. Cassirer // Filosofiia simvolicheskikh
form [The Philosophy of Symbolic Forms]. – M. ; SPb : Universitet. Kniga, 2002. – 568 s.
8. Lotman Yu. K sovremennomu poniatiiu teksta [To the Modern Concept of the Text] / Yurii Lotman // Stat'i po
semiotike kyl'tury i iskysstva [Articles on the Semiotics of Culture and Art] / Yurii Lotman. – SPb. – Akadem.
proekt, 2002. – 732 s.
9. Losev A. F. Mif. Chislo. Sushchnost' [Myth. Number. Essence] / A. F. Losev. – M. : Mysl', 1994. – 919 s.
10. Potebnia O. Dumka i mova [Thought and Language] / O. Potebnia ; [za red. M. Zubrytskoi] // Antologiia svitovoi
literaturno-krytychnoi dymku XX st. [Anthology of the World Literature and Critic Thought of the Twentieth
Century]. – L. : Litopys, 1996. – S. 25–39.

Матеріал надійшов до редакції 06.12. 2011 р.
Клименко Т. Е. Образно-художественный смысл архетипной символики.
В статье рассмотрены понятия "архетип" и "символ", их взаимосвязь в художественном
мышлении, разновидности трансформаций в художественной литературе. В своем исследовании
автор опирается на труды античных философов, а также К.-Г. Юнга, Дж. Фрезера, К. ЛевиСтросса, А. Лосева, Н. Фрая, Э. Кассирера, выстраивая собственный взгляд на архетипную
символику как характерный признак литературных текстов от древности до современности.
Сделан вывод о том, что архетип – это первоначальная схема, изначальная форма воображения, а
её дальнейшее развёртывание, опредмечивание, наполнение и модификация чаще всего порождают
доминантные определители, то есть символы.
Klymenko T. Ye. The Figurative and Artistic Sense of the Archetypical Symbols.
The article reviews the concepts of "archetype" and "symbol", their relationship to the creative thinking,
transformation types in the literature. In their study, the author relies on the ancient philosophers' work, also
including K.-H. Jung, J. Fraser, C. Levi-Strauss, A. Losev, N. Fry, E. Cassirer, building her own view on the
archetype symbolism as a characteristic feature of the literary texts from the antiquity to the present. It is
concluded that the archetype is the original scheme, the initial imagination form, and its subsequent deployment,
subjecting, filling and modification often generate the dominant determinants, namely symbols.
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МОТИВ ОСЕНІ В НАТУРФІЛОСОФСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО
Мотив осені в натурфілософській поезії Ліни Костенко досліджено в контексті поезії шістдесятників.
Доведено, що циклічність змін у природі суголосна змінам у людському житті, а ліричний герой поезії
споріднений із природою завдяки своєму ментальному світовідчуттю. Виявлено заглиблення ліричного
героя в таємниці того первісного стану буття, коли два світи взаємозбагачувалися, взаємопроникали, а
людина практично розчинялася в природі. У тісному зв’язку із натурфілософським мотивом осені
порушено і питання часу. Поетеса в образі осені виражає сутність людського життя, зокрема його
плинність і проминальність.
Людина і природа – дві складні системи: мікрокосм і макрокосм, між якими відбувається
взаємопроникнення, взаємозбагачення та взаємоодухотворення, вони розвиваються одночасно, але не
завжди гармонійно. Людина здавна вірила, що виникла з надр власне природного світу. Та поступово
внаслідок виокремлення людини з довкілля відбувся дихотомічний поділ на "натуру" й "культуру".
Природу почали розглядати як те, що існує поза людиною. Зважаючи на сутнісні зміни, людство
навчилося існувати самостійно й розвиватися разом із природою.
Для слов’янського менталітету природа – це і праоснова (материнсько-родинний початок), і дзеркало
людської душі, в якому відбиваються людські драми. Вона вплинула на формування світогляду
українського народу, його духовності. Звідси одвічна закоріненість українських митців у глибину
природного світу, єднання з духом природи і наснага відтворювати животворну красу в шедеврах.
Серед найвизначніших поетів, які вболівали за долю природи, варто зазначити Тараса Шевченка,
Івана Франка, Лесю Українку, Богдана-Ігоря Антонича, раннього Павла Тичину, Максима Рильського,
Володимира Свідзинського і Ліну Костенко, пейзажна лірика котрої стала своєрідною мистецькою
концепцією українського пантеїзму.
Метою статті є дослідження мотиву осені в натурфілософській ліриці поетеси.
Як слушно вказував Д. Дроздовський, "антропоморфна природа (майже в Овідієвому ключі) – і
людина, вписана (в натурфілософському, шеллінгіанському ключі) у природні цикли, з усією вагою своєї
особистісної, культурної, цивілізаційної відповідальності: їхня зустріч – це смисловий, концепційний,
естетичний "нерв" поезії Ліни Костенко…" [1: 281].
Зазначимо, що в українській філософській поезії світ природи виступає як об’єкт і суб’єкт одночасно.
Ця риса притаманна й натурфілософським творам Ліни Костенко.
Поезію Ліни Костенко в пантеїстичному аспекті осмислення досліджували В. Брюховецький [2], Т. Салига
[3], М. Ільницький [4], А. Макаров [5], Г. Клочек [6], С. Барабаш [7], О. Ковалевський [8] та інші.
Ґрунтовно розглянула цю проблему С. Барабаш у дисертаційному дослідженні "Творчість Ліни
Костенко в ідейно-художньому контексті літературної доби". Авторка звернула увагу на те, що "слово
поетеси пронизане непозірною турботою про долю всього живого, активним творчим прагненням
захистити й зберегти духовні цінності, котрі роблять людину людиною" [7: 138-139]. Можна погодитися
з думкою дослідниці, що естетична сутність природи визначає етичний стрижень творчості Ліни
Костенко. Лірична героїня завжди сприймає природу емоційно, олюднено, як щось близьке до власної
душі, де "відбувається пригадування свого "я", ще не виокремленого із синкретичної цілості буття"
[8: 145]. Природний світ – пантеїстично всюдисущий, сповнений чистоти і таємничості, у спілкуванні з
ним душа відновлює втрачені зв’язки з Творцем, пізнає істину буття, виходить за межі буденності,
розчиняється в макрокосмі.
Натурфілософська проблематика знайшла своє високохудожнє втілення в багатьох віршах Ліни
Костенко. У них простежуються основні філософські опозиції: людина і природа, життя і смерть,
гармонія і дисгармонія, особистість і всезагальні закони буття, які набувають субстанційного значення.
У натурфілософських поезіях Ліни Костенко поєднано два метажанри: філософський та
феноменологічний.
Осмислюючи співрозвиток (коеволюцію) людського та природного світів, можна окреслити три
основні типи їх взаємодії:
а) пізнавання (суб’єктно-об’єктний тип відношення, коли природа виступає як пасивний матеріал
людської діяльності, що включає як пізнання, так і перетворення);
б) співпраця або діалог (суб’єктно-суб’єктний тип відношення, коли обидві сторони виступають як
рівні один одному партнери);
в) коеволюція (співрозвиток) – тісне співіснування та єдність природи і людини.
У творчості Ліни Костенко переважають два останніх типи співвідношень: діалог і коеволюція.
© Криловець Н. В., 2012
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Німецький філософ К. Маєр-Абіх наголосив на зміні парадигми від Umwelt (світ як довкілля, людське
середовище) до Mitwelt (світ як "спільносвіт" (курсив наш – Н. К.) природи та людини) [9: 25].
П. Флоренський стверджував, що людина і світ – єдині, оскільки ця їхня тісна ідеальна спорідненість
полягає у їхній взаємозумовленості, пронизаності одне одним, сутнісній пов’язаності між собою [9: 23].
Про єдність світу "живого та щасливого", організованого розумом людини говорить К. Ціолковський.
Подібних поглядів дотримується і М. Холодний, який називає цю єдність "філософією світла та радості"
[9: 24].
Взаємини людини і природи можуть бути партнерськими, коли на першому місці – справжня
взаємодія, співробітництво, спілкування – те, що називається "новим альянсом з природою" [9: 22].
Новий етап людського діалогу з природою не є поверненням до примітивної синкретичної єдності
злиття, коли людина ще не могла виокремити себе з природного світу. Новий синтез дозволяє зберегти
людську сутність, набуту за часів протистояння природі. І саме завдяки цій сутності "людина має
можливість збагатити саму природу в її прийдешньому синтезі на новому матеріалі..." [9: 25].
Цікавим у творчості Ліни Костенко є образ осені. Вона буває різна: то рання, сповнена, мов жінка,
гарячої жагучості ("Осінь жагуча"), то пізня, яка ось-ось має перейти в зиму ("Осінь убога"). Осінь буває
й осяяною сонцем, і оповитою туманами. Їй поетеса присвятила у "Вибраному" окремий розділ "Осінні
карнавали".
Осінь – це не тільки пора збирання плодів чи пора "відлітання радості, птиць" [10: 346]. Осінь змушує
задумуватись над минулим і майбутнім. У творах Ліни Костенко сформувався дихотомічний образ осені
(осінь природи – "осінь" людини). Архетипний образ осені у творах поетеси проектується на людське життя.
Через образи природи Ліна Костенко передає сутність людського життя: "Вдень ще літо, а надвечір –
осінь. / В склепі ночі похорон тепла…" [10: 329]. Чудові оксюморонні контрасти підсилюють ту
емоційну напругу, яка гостро відчувається вже в наступному рядку: "В склепі ночі похорон тепла".
Для Ліни Костенко – осінь не тільки пора духовної зрілості, це ще й осінь життя. Осінь радше не час,
а стан душі, настрій: "Так думки печаль пролоскотала, / Що, як сад під зливою, живу" [10: 329].
Лірична героїня порівнює своє життя із садом під зливою, бо її "думки печаль прополоскала", а життя
впівгололосу, впівсили не лишає місця для щастя. Архетипний образ саду майстерно відтворює
переповнений емоціями настрій ліричної героїні, в котрої на душі смуток і тривога: "Скільки цвіту з мене
обтрусили… / Скільки яблук з мене продали!" [10: 329].
Вірш "Марнували літечко, марнували" починається переживанням й осмисленням екзистенційного
часу. Помітна мить гострого відчуття "осені" життя (схилу років), свідомого наближення до межі
переходу за грань буття: "Марнували літечко, марнували. / А тепер осінні карнавали. / Душа задивиться
в туман / і марить обрисами літа" [10: 327].
Через образ туману, як трансцендентний простір, відбувається знищення межі між реальним й
ірреальним світами. Поетеса говорить про можливість втечі за межі емпіричного світу в сферу
всеосяжного буття, недосяжного людським відчуттям.
Літо – молодість, а осінь – початок старості. Людина марнує молоді літа, і тільки тоді, коли настає
старість і вічність починає зазирати у вічі, тільки тоді душа починає "марить обрисами літа". Хочеться
знову стати молодим, але це неможливо: "Чи, може, це приснилось нам / купання в річці Геракліта?"
[10: 327]. За словами античного філософа Геракліта, не можна двічі увійти в одну й ту ж саму річку. Так і
життя двічі не прожити.
Панічний страх перед проминальністю людського життя гостро відчувається у вірші "Пробачте, осінь, я
вас не впущу" [1: 22]. "Мороз на скронях" ототожнюється із сивиною у волоссі. Земне існування вже добігає
кінця, а тому потрібно поспішати збирати плоди, які дозрівали протягом усього життя, "Бо вже пливе
Левіафан, / і треба поспішати" [1: 22]. В образі чудовиська Левіафана простежується сутність часу. Як
зазначає Д. Дроздовський, "Левіафан – це онтологічний час, у якому існує гріховне людство" [11: 282].
Мінорно-тужливе передчуття осені сповнює ліричну героїню емпатією до страждальної природи.
Тихим осіннім смутком окреслено дихотомічний образ людської природи. Лірична героїня трансформує
переживання власної сутності у площину природного світу.
Мотив туги прощання з літом звучить у поезіях "Ставить осінь на землю свою золоту жирандоль"
[10: 320], "Ті журавлі, і їх прощальні сурми…" [10: 325], "Розвиднилось траві – упали такі роси!" [10: 330],
"Стриптизи осені" [10: 339] тощо. Пронизлива печаль від споглядання й переживання драматичного
дійства, що відбувається в природі в осінню пору, ототожнюється з переосмисленням людського життя.
Спілкування з природою дозволяє осягнути прекрасне в драматичному і драматичне в прекрасному, а
також усвідомити себе частинкою цілого, перепустити через свою душу страждання інших.
Поетичний образ осені формується через слово, колір, звук. Особливо часто зустрічається в поезіях
Ліни Костенко жовтий або золотий (гнітючий) колір, у якому закладений трагічний первень. Як говорить
Л. Краснова, саме жовтий колір і є еквівалентом душевного болю, смутку, страждання, супутником
смерті та незмінним атрибутом загибелі. Кольорова гама щедро опромінює печальну мить надією [12].

230

Н. В. Криловець. Мотив осені в натурфілософській поезії Ліни Костенко

Душевні страждання майстерно передано в поезії "Красива осінь вишиває клени": "Красива осінь
вишиває клени / червоним, жовтим, срібним, золотим. / А листя просить: – Виший нас зеленим! / Ми ще
побудем, ще не облетим" [10: 323]. Лірична героїня тонко відчуває людську безсилість перед часом, адже
так, як дерева не хочуть прощатися з літом, так і людина не поспішає накладати сивину на волосся, а
всіма зусиллями намагається хоча б на мить затримати початок осені свого життя. У кінці вірша
з’являється образ чорного ворона, що уособлює в собі смуток, неминучу конечність: "А що їм, чорним?
Чорним все одно" [10: 323].
Ліна Костенко часто протиставляє яскравим барвам осені образ чорного ворона: "Люмінесцентні
барви осені. / По ниві ходить чорний крук" [1: 56].
Про проминальність людського життя йдеться в поезії "Ой осінь, осінь, барви чудотворні!" [1: 81].
Смуток за померлими людьми поетеса висловлює в таких рядках: "Ой осінь, осінь, барви чудотворні! /
Як журавлі кричать твої: – Курли! / Які минають люди неповторні! / Хоч би ще трошки побули!" [1: 81].
Люди відходять, як "листя облітає з крон". І вже "тільки світить бакени Харон". Як відомо з міфології,
Харон – перевізник померлих душ зі світу живих до світу мертвих.
Таємниця осіннього прощання породжує особистісну драму ліричної героїні: "Ставить осінь на
землю свою золоту жирандоль. / І, ковтаючи сльози, одягши на плечі сукману, / перемотує літо на чорні
котушки тополь, / шиє голим полям нескінченну сорочку з туману. / Тихо строчать дощі…[10: 320].
Цим одухотвореним осіннім пейзажем передано найвищу драматичність осені. "І навіщо мені ця
печаль?" – риторично запитує сама в себе лірична героїня і відразу ж зізнається: "Я прощаюся з літом. І
воно мені каже: "Прощай!". У поезії гостро відчувається сум за проминулою молодістю і велике
небажання з нею розлучатися.
Незбагненна туга прощання стає основним мотивом поезії "Листопад": "сади стоять обдмухані
вітрами / листки летять киваючи гіллю…" [11: 331].
Природа заряджає потужною сугестивною енергетикою людську душу. На таємничість
взаємостосунків природи і людини вказував і Т. Салига, говорячи про найрізноманітніші картини
інтимних спілкувань, сповнених інтенсивними почуваннями вияву своєї особистості, свого
індивідуального внутрішнього світу… [3: 52]
Лірична героїня співчуває осінньому лісу. Він, "біднесенький", "зовсім задубів" і "крила опустив", бо
вже "синіє день" і "упала перша паморозь на віти". Але лірична героїня благає ліс ще хоч на мить побути
живим: "Біднесенький мій ліс, хіба уже пора? / А може, ти ще в осені побудеш? / Завернеш птиць
сріблястого пера, / одягнеш листя і звірят побудиш" [10: 345].
Подібний мотив звучить і в поезії "Розвиднилось траві…": "Розвиднилось траві – упали такі роси! /
Ще, може, буде трішки не зими. / В лісах блукають згорблені колоси – / дерева, неприкаяні, як ми" [10:
330]. Ліна Костенко ототожнює людський світ із природним. "Їм (деревам. – Н. К.) сумно, як і нам. Ніде
немає літа" [10: 330]. Зрештою, осінь – це ще й один із етапів в історіософській концепції циклічності.
Із поезією Ліни Костенко суголосний і вірш Л. Талалая "Тепло щемливого прощання": "І навіть
листя ожило / І, вимите дощами, / Як випромінює тепло / Щемливого прощання!" [12: 350]. У поета
природа також піддається антропоморфізації (олюдненню): "Листя ожило". Образ "щемливого
прощання" тонко передає весь драматизм природних метаморфоз.
Отже, осмислюючи проблематику натурфілософської лірики Ліни Костенко, констатуємо
заглиблення її ліричної героїні в таємниці того первісного стану буття, коли два світи
взаємозбагачувалися, взаємопроникали, а людина практично розчинялася в природі. У тісному зв’язку із
натурфілософським мотивом осені порушується в поезіях і питання часу. Поетеса в образі осені втілює
сутність людського життя, зокрема його плинність і проминальність.
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Криловец Н. В. Мотив осени в натурфилософской поэзии Лины Костенко.
Мотив осени в натурфилософской поэзии Лины Костенко исследован в контексте поэзии
шестидесятников. Доказано, что цикличность изменений в природе созвучна изменениям в человеческой
жизни, а лирический герой поэзии сродный с природой благодаря своему ментальному мироощущению.
Выявлено погружение лирического героя в тайны того первобытного состояния бытия, когда два мира
взаимообогащались, взаимопроникали, а человек практически растворялся в природе. В тесной связи с
натурфилософским мотивом осени поднимается и вопрос времени. Поэтесса в образе осени выражает
сущность человеческой жизни, в частности ее протекание и минование.
Krylovets' N. V. The Autumn’s Motive in the Lina Kostenko's Natural-Philosophic Poetry.
The autumn’s motive in the Lina Kostenko's natural-philosophic poetry is examined in the context of the poets of
the sixties. It is proved that the changing cycle in the nature is like the changing cycle in the human’s life, and
the lyric hero of poetry is similar to the nature because of his mental attitude to the world. The lyric hero's
exposure into the mysteries of the primal existence is revealed where the two worlds interenriched and
interpenetrated and a person practically dissolved in the nature. The questions of time are studied in the tight
connection with the natural-philosophic autumn’s motive. The poetess in the autumn’s image expresses the
essence of human’s life, especially its instability and fluctuation.

232

НАУКОВЕ ЖИТТЯ
ВІД "МОДЕЛІ КОТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ" ДО
"ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ"
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Єрмакова С. С. Теоретико-методичні засади моніторингу професійної підготовки майбутніх викладачів
вищих технічних навчальних закладів : [монографія] / С. С. Єрмакова. – Одеса : "In Press", 2011. – 358 с.
Парадигма розвитку вищої технічної освіти України у ХХІ столітті зумовлюється якісними
характеристиками суспільства майбутнього. Професійна підготовка майбутніх фахівців має бути
фундаментальною, базуватися на найповніших досягненнях науки, новітніх педагогічних технологіях
випереджального розвитку творчої особистості майбутнього фахівця. У монографії висвітлено авторське
бачення проблеми професійної підготовки майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів за
рахунок моніторингу професійної підготовки.
Концепція наукового дослідження є обґрунтованою й цілковито технологічною за параметром
втілення у реальний навчально-виховний процес вищого технічного навчального закладу. Сутність
концепції полягає в розумінні своєрідності самого процесу професійної підготовки у вищому технічному
навчальному закладі та переході від "моделі контролю якості професійної підготовки" до "моделі
забезпечення якості професійної підготовки" майбутніх фахівців у вищому технічному навчальному
закладі за рахунок системи моніторингу професійної підготовки, вибудованого на засадах лін-освіти.
У дослідженні визнано виняткове значення якості професійної підготовки інженерних кадрів,
інтеграції вищих технічних навчальних закладів України з світовим освітнім простором, особистіснопрофесійне призначення викладачів вищих технічних навчальних закладів в реалізації стратегічної мети
України – евроінтеграції.
Відтак, варто наголосити на значній науково-методологічній цінності теоретичного матеріалу,
представленого в розділі І "Теоретико-методологічні засади проблеми якості професійної підготовки
майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів". У ньому міститься ґрунтовний аналіз
сучасних інноваційних наукових позицій вітчизняних та зарубіжних дослідників про процес професійної
підготовки майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів на засадах лін-освіти.
Непохитною є істина, що майбутні покоління досягатимуть успіхів лише тоді, коли впевнено
стоятимуть на плечах своїх попередників. Саме тому у п. 1.1. пропонованої монографії значну увагу
присвячено генезису розвитку ідеї професійної підготовки майбутніх викладачів вищих технічних
навчальних закладів, що концентрований на підґрунті історико-педагогічних досліджень.
Вищі технічні навчальні заклади посідають провідне місце у структурі соціально-економічного
розвитку суспільства. Від діяльності вищої технічної освіти значною мірою залежить процес створення
найбільшого багатства держави – її інтелектуального потенціалу. Виходячи з якісних характеристик
нової освітньої парадигми, логіка сучасного освітнього процесу у вищому технічному навчальному
закладі вимагає по-новому оцінити значущість такого напряму як "лін-освіта" у розумінні цілей, задач і
змісту інженерно-технічної освіти, яка більше розширює свої цілі освіти і традиційні горизонти
професійної діяльності як майбутніх фахівців-інженерів так, і викладачів вищих технічних навчальних
закладів. Тому, у п. 2.2. окрема увага приділена якості професійної підготовки майбутніх викладачів
вищих технічних навчальних закладів та окреслено змістове ядро готовності майбутнього викладача
вищого технічного навчального закладу до професійної діяльності як результату професійної підготовки
на засадах лін-освіти.
Професійна підготовка майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів з точки зору ліносвіти, є, на думку автора, системою неперервного бережливого навчання як домінанти професійної
підготовки майбутніх фахівців, що спрямоване на постійне виявлення та знешкодження освітніх втрат
для розвитку професіоналізму й творчості за рахунок "витягуючого" виробництва знань; з чим ми
особливо погоджуємось.
Другий розділ монографії – "Теоретико-методичні засади моніторингу професійної підготовки
майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів" містить досить коректне висвітлення
наукового статусу понять "моніторинг" і "моніторинг професійної підготовки", розглянуто їх специфіку,
сучасні стратегії застосування у вітчизняній та зарубіжній практиці та обґрунтовано педагогічний сенс
моніторингу професійної підготовки майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів на
засадах інтегративно-компетентнісного підходу.
Крім того, під час побудови авторської концепції основними методологічними принципами були
обрані: принцип дидактичної інтеграції, (який визначає зміст професійної підготовки майбутнього
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викладача вищого технічного навчального закладу й характеризується розвитком інтегративності
дисциплінарних знань, мислення, умінням знаходити "синергетичні" рішення); принцип інтерактивного
освітнього маршруту (має на меті: вибір форм, видів та методів самостійної роботи, інтерактивні способи
професійної підготовки; дозволяє надавати потенційному майбутньому викладачу допомогу у
проживанні проблемного і негативного досвіду професійної діяльності, дозволяє коректувати освітній
процес згідно індивідуальних можливостей); принцип лін-навчання (за яким майбутні викладачі вищих
технічних навчальних закладів мають змогу отримати досвід педагогічної діяльності одночасно з
фаховою підготовкою без додаткових освітніх втрат та включає постійні моніторингові заходи
професійної підготовки); принцип кайдзен спрямованості (передбачає "подвійний випереджальний
розвиток" творчої особистості майбутнього викладача вищого технічного навчального закладу в межах
трикутника "освіта-наука-виробництво").
Значною перевагою монографії є детальний аналіз результатів упровадження педагогічних умов
формування готовності – як результату підготовки майбутніх викладачів вищих технічних навчальних
закладів до фахової діяльності. А саме: диверсифікація професійної готовності конкурентоспроможного
викладача вищого технічного навчального закладу; провайдінг педагогічних інновацій у процесі
формування готовності майбутніх викладачів до професійної діяльності; інтерактивні дидактичні засоби
випереджувального розвитку творчої індивідуальності майбутнього викладача вищих технічних
навчальних закладів; організація позитивного спілкування у підсистемі "викладач – науковець –
майбутній викладач" як домінанта запровадження у ВТНЗ коуч-педагогіки.
Нам видається цілковито слушним міркування автора щодо своєрідності технології реалізації
моніторингу професійної підготовки майбутнього викладача вищого технічного навчального закладу.
Загалом треба вітати появу в Україні ґрунтовної роботи, присвяченої нагальній проблемі дослідження
вищої технічної освіти, зокрема моніторингу професійної підготовки майбутніх викладачів вищих
технічних навчальних закладів. Праця Єрмакової С. С., безперечно матиме практичне значення не лише
для вищих технічних навчальних закладів, а й для ВНЗ іншого професійного спрямування, де
впроваджують моніторинг професійної підготовки майбутніх фахівців. Побажаємо автору продовжити
втілення всіх напрямків дослідження вищої технічної освіти: історії, сьогодення, перспектив та
впровадження інноваційних дидактичних засобів випереджального розвитку майбутніх фахівців у
трикутнику "освіта – наука – виробництво".
Грішин А. В.,
доктор технічних наук, професор
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БАРОКО Й УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Новик О. Неповторність повторного. Барокові традиції в літературі українського романтизму :
монографія / Ольга Новик. – Харків : Майдан, 2011. – 368 с.
Наукова праця Ольги Новик видається актуальною, бо, за Д. Чижевським, "бароко та романтика – саме ті
періоди духової історії, що наклали на український дух найсильніший відбиток", а від себе додам: українське
бароко не тільки засвідчило творчу спроможність української літератури бути на загальноєвропейському
рівні, а й стимулювало її рух до нової стадії розвитку, початковий період якої пройнятий романтичним
піднесенням та активними художніми пошуками; до того ж, бароко виявилося у поетикальному сенсі доволі
близьким романтичному світовідчуттю і художньо-літературному самовираженню.
Досі питання про перегуки бароко і романтизму в українському письменстві майже не ставилося і не
досліджувалося, на що є певні причини. По-перше, донедавна про бароко у нашій літературі не прийнято
було писати і говорити (десь так до середини 80-х років ХХ ст.), бо його наявність в українській
літературі офіційним (себто марксистсько-ленінським) літературознавством не визнавалася, а декотрі
"ідеологічні сторожі літератури" взагалі відносили спроби пов’язати наше письменство з бароко до
"буржуазного націоналізму", оскільки про бароко писав "націоналіст" Дмитро Чижевський. По-друге,
проблема "бароко – романтизм" в українській літературі не вписувалася у звичну європейську схему
"бароко – класицизм – романтизм", бо в нас доби Класицизму практично не було, за винятком рідкісних
явищ і тенденцій. По-третє, під впливом позитивізму, матеріалізму, народництва чи неонародництва
погляд на давню українську літерутуру був специфічним, зокрема це стосувалося і XVII ст., коли бароко
процвітало; власне, те явище видавалося не вартим уваги на тлі переконання, що на ту пору нічого
вартісного у художньому плані не було, а все поглинала надмірна релігійність і схоластика.
Тому-то монографія Ольги Новик нині є не тільки актуальною, а й необхідною та очікуваною у
вітчизняному літературознавстві.
У ній автор теоретично і на численних прикладах обґрунтовує як художню спорідненість бароко і
романтизму, так і закономірність повторних виявів певних художніх систем у нових історичних умовах
та обставинах. Інакше кажучи, автор розгортає свої міркування навколо феномену літературного
традиціоналізму, зокрема традицієтворчої ролі барокової літератури, приходячи до висновку про те, що
мистецтво слова здатне час від часу оновлюватися, породжувати модифіковані форми творчості, якщо
для цього складаються відповідні естетичні потреби.
Оживлення барокових традицій в українській романтичній літературі у монографії розглядається у
двох широких аспектах: а) барокові мотиви та образи в літературі українського романтизму; б) барокові
традиції в структурі романтичного тексту. Обидва аспекти розроблені Ольгою Новик ґрунтовно і понауковому переконливо.
Характеристика барокових мотивів у романтичній літературі не претендує на вичерпність, бо кількість цих
мотивів множинна, а їх літературно-художнє засвоєння має різноманітні особливості, притаманне багатьом
авторам, багатьом творам, які не всі згадані у монографії. Тим не менше, Ольга Новик, здається, виділяє
найбільш яскраві і продуктивні мотиви та образи барокової словесності і досліджує їх прояви у романтичному
контексті: бароковий мотив швидкоплинності та марності людського життя, мариністичні мотиви, мотив
ярмарку, мотив гріха та покари, образ серця (кордоцентризм бароко і романтизму), образи людей героїчного
чину барокової і романтичної епохи, образ поезії і поета, мотив чудесного та ін.
Поетикальні особливості сходження і розходження бароко та романтизму досліджуються у сфері
хронотопу, оніричних образів, двійництва, книжності, а також відводиться увага питанням жанрових і
стильових трансформацій і модифікацій у поезії, прозі і драматургії романтизму. У цьому розділі
монографії представлене широке коло художніх явищ, які засвідчують конкретні літературні перегуки
барокової і романтичної епохи.
Проведене дослідження дозволило автору монографії зробити обґрунтовані висновки про те, що
"традиції барокової епохи були потужними найперше завдяки могутньому впливові літератури цієї доби,
закладали підвалини нового українського письменства"; крім того, винятково важливим є підсумок про
тяглість історії української літератури, незважаючи на те, що на рубежі XVIII і ХІХ ст. вона перейшла із
давньої у нову стадію свого розвитку, зберігши сформовані національні традиції.
За книгою Ольги Новик стоїть, образно кажучи, велика бібліотека, про що свідчать сотні
різноманітних джерел, які згадує і на які посилається автор. Необхідно зазначити, що у монографії
оприявнено і ті літературознавчі джерела, які з’явилися останнім часом і які стосуються, передусім,
відкриття українського бароко як самобутнього мистецтва слова. Тож можна говорити про те, що тут
представлено сучасний погляд як на бароко, так і на специфіку романтизму в українському письменстві.
Без сумніву, монографія Ольги Новик є поважним внеском не тільки у дослідження конкретної
проблеми "бароко – романтизм", а й важливою роботою, яка стосується вивчення тих питань в
українському літературознавстві, котрі раніше з різних причин не розроблялися. Відтак ця монографія
має незаперечне теоретичне і практичне значення.
Білоус П. В.,
доктор філологічних наук, професор
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