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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
УДК 17:001.3
О. С. Бадюл,
кандидат філософських наук,
начальник відділу з виховної роботи
(Одеська державна академія технічного регулювання та якості)
ШЛЯХИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЇ В ОСВІТІ
У статті розглянуто в межах сучасних наукових досліджень понятійне поле інтеграції та визначено
основні дефініції освітньої інтеграції. З’ясовано структурні складові, що являють собою "вертикаль"
освітньої інтеграції. Проаналізовано наслідки її впливу на освітній процес сучасної України.
Запропоновано на науковий розсуд фактори освітньої інтеграції. Зроблено висновок, що інтеграція є
стороною розвитку, яка пов'язана з об'єднанням в ціле колись розрізнених частин; вона є своєрідною
реакцією на процеси роздвоєння єдиного буття і пізнання, що відбувається у всіх сферах.
Актуальність дослідження. Зусиллями вітчизняних і зарубіжних учених створена могутня
джерельна база дослідження інтеграційних процесів в освіті, що включає роботи філософського,
філософсько-наукознавчого, наукознавчого і освітнього характеру. Серед трьох перших видів джерел
особливої уваги заслуговують освітні аспекти інтеграції наукового знання, включаючи питання її
технологічного забезпечення в умовах здійснення діяльності щодо освіти і виховання людини. Це
свідчить як про важливість завдань освітньої інтеграції, так і про усвідомлення дослідниками потреб у
кооперації зусиль наукового співтовариства в дослідженні складних проблем інтеграційного навчання і
виховання індивіда. Звідси ж слідує висновок про неможливість їх рішення в достатньому і необхідному
об'ємі без звернення до даних різних дисциплін, передусім, – філософії і науковедення. Серед освітніх
джерел особливу цінність мають дослідження двох типів – ті, в яких розкриваються сутніснокатегоріальні характеристики педагогічної інтеграції і ті, в яких предметом аналізу служить її
технологічний інструментарій. Саме наявність такого роду досліджень більшою мірою сприяє цілісному
баченню освітньої інтеграції, а, отже, – комплексному рішенню її тактичних і стратегічних задач. Крім
того, є сенс стверджувати, що освітня інтеграція володіє достатньо розвиненою теорією. Свідченням
цьому – є наявність інтеграційно-педагогічних концепцій, що мають в більшості своїй високий ступінь
розробленості. Водночас варто вказати на відсутність єдиної інтеграційно-освітньої ідеї, яка б лежала в
основі їх створення. Більшість з них є результатом задоволення практичної потреби в здійсненні
інтеграційних процесів в окремо взятих сферах освітньої діяльності.
Аналіз останніх досліджень. Продуктивна інтеграційно-педагогічна робота можлива при
використанні багатющого евристико-методологічного матеріалу, накопиченого у філософії, природних
науках, психології і самій педагогіці, при обліку чинників, що обумовлюють існування і здійснення
інтеграційних процесів в області теорії і практики освіти [1-3]. Досліджуваний нами матеріал наукових
досліджень учених підтверджує правильність нашого розуміння щодо структурних складових, що
створюють теоретико-методологічну "вертикаль" освітньої інтеграції, яка включає евристикометодологічні, категоріальні, загальнотеоретичні, зокрема структурно-морфологічні показники,
інструментально-методологічні і технолого-методологічні характеристики [4; 5].
Метою статті є дослідження понятійного "поля" інтеграції та виділення основних дефініцій освітньої
інтеграції.
Виклад основного матеріалу. При виділенні одиниць понятійного "поля" інтеграції ми виходили з
наявності дефініцій, близьких або адекватних їй "по своєму смисловому, семантичному навантаженню".
До їх числа входять наступні: означення, що безпосередньо включають в тому або іншому вигляді термін
"інтеграція" (інтегральна якість, інтегральна інформація, інтегральна частина, інтегральний ефект,
інтеграційний потенціал, інтеграційна мета, інтеграційна діяльність, інтеграційна робота). Розглянемо їх
детальніше.
Інтегральна якість є неаддитивною сукупністю властивостей даної кількості педагогічних явищ, що
створюють собою так звану "надіндивідуальну визначеність", які наочно не уявлені і не спостережені
(В. П. Кузьмін).
Під інтегральною інформацією, наступною одиницею лексико-семантичного поля поняття "інтеграція" ми
маємо на увазі властивість, що дозволяє взаємодіючим компонентам вступати в інтеграційні зв'язки. Дана
позиція близька точці зору, що має місце у філософській і педагогічній літературі [5].
Найчастіше цими властивостями володіють обидві контактуючі сторони. Так, у межах інженернопедагогічного утворення інтеграція педагогічного і технічного знання обумовлюється такою їх загальною
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властивістю, як здатність виконувати взаємообумовлені функції при здійсненні інженерно-педагогічної
діяльності [1].
Інтегральна частина – це істотна частина цілого, без якого воно немислимо. На відміну від
акцидентальных (неістотних) частин, що не виражають суть цілого і мають варіативний характер,
інтегральні частини є необхідними, інваріантними атрибутами цілого, без якого воно не може відбутися
як специфічна якісна визначеність. Наприклад, можливі різні модифікації уроку: урок-лекція, урокбесіда, урок-гра і т. д. Як би не варіювали цими формами, урок як певна "річ" в собі залишається. Проте
урок перестає існувати, якщо з нього спробуємо прибрати зміст навчання і виховання, що є
інваріантною, істотною частиною педагогічного процесу загалом і уроку зокрема [1].
Інтегральний ефект виражає ступінь розкриття інтеграційного потенціалу компонентів, що
кооперуються, і відповідно його впливи на "предмет виховання – людини". Інтегральний ефект може
бути із знаком "плюс" і зі знаком "мінус". Зі знаком "плюс" дає ефект оптимальна інтеграція, що
враховує всю сукупність зовнішніх і внутрішніх обставин. Негативний ефект виникає при порушенні
принципу оптимальності, коли, наприклад, педагогічна інтеграція не враховує індивідуальні або вікові
особливості студентів [4].
Інтегральний потенціал виражає межі можливості того або іншого явища, предмету, процесу,
виконувати ті або інші інтеграційні функції. У світі немає систем інтегративно невдалих, тобто систем
абсолютно нездібних до розв'язання інтеграційних завдань: інтеграція явище загальне і універсальне. В
той же час не можна не бачити відмінностей в ступені їх готовності до здійснення такої діяльності.
Наприклад, очевидний нерівнозначний рівень інтеграційних можливостей таких систем, як купа каменів,
технічний агрегат, біологічний механізм і індивід [3].
Поняття "інтеграційна мета", "інтеграційна діяльність", "інтеграційна робота" виявлені нами в роботах В.
Д. Семенова і В. І. Загвязінського [1]. Інтеграційна мета – це передбачуваний результат інтеграційної
діяльності, яка, в свою чергу, є динамічною системою мотивів і завдань, операцій і дій, способів і прийомів,
технологій і методик, сприяючих реалізації інтеграційної мети. Інтеграційна робота – це безпосередній
процес здійснення інтеграційної діяльності по виконанню тих, або інших конкретних завдань [5].
Інтеграційні продукти – це певним чином матеріалізована форма існування інтеграції-результату. Вони
можуть бути виражені в словесно-текстовій, наочній, діяльній та інших формах. Наприклад, продуктами
інтегративно-педагогічної діяльності виступають інтеграційні курси, програми, уміння і т. д. [6].
Результати інтеграції – це її кінцевий висновок. У сфері соціальної інтеграції він, найчастіше,
виражається в наслідках діяльності людей, в ході використання ними інтеграційних продуктів. Передусім,
це відноситься до педагогічної інтеграції, початковим і кінцевим пунктом якої виступає людина.
Визначення, що виражають вертикальну структуру понятійного поля педагогічної інтеграції
(зв'язок, взаємозв'язок, взаємодія, взаємопроникнення, органічний синтез). Кожна з дефініцій має
свою відмінність. Отже, охарактеризуємо їх.
Зв'язок як початковий ступінь інтеграції характеризується односторонньою спрямованістю;
відповідно, взаємозв'язок припускає появу двосторонніх відносин між компонентами інтеграції;
взаємодія означає поглиблення і розширення цих відносин, переведення їх на вищий ступінь
партнерства; взаємопроникнення виражає момент "стиковки" взаємодіючих початків, виникнення
"інтеграційних вузлів", що воєдино стягують необхідні елементи для даного виду синтезу; органічний
синтез завершує етап інтеграції, найважливішою ознакою якого служить поява принципово нової
цілісності, що не зводиться до суми своїх складових.
Прикладом, що ілюструє особливості функціонування зв'язку і взаємозв'язку можуть слугувати
наведені В. І. Свідерським ситуації, що виникають у відносинах лектора та аудиторії [2; 6]. Коли йдеться
про зв'язок, то можлива одностороння спрямованість інформаційного потоку із сторони лише лектора
при абсолютно пасивному сприйнятті його слухачами. На рівні взаємозв'язку виникають взаємні
відносини: аудиторія починає активно сприймати лектора. Вчений виділяє духовні стосунки, які розуміє
як зв'язок між лектором і аудиторією. Нам представляється, що цей етап поглиблення зв'язків можна
охарактеризувати як взаємодію. Причому на цьому етапі допускаємо перехід духовних відносин в
спільну діяльність по засвоєнню інформації. У свою чергу, взаємодія може стати базою для переходу до
наступних інтеграційних ступенів, зокрема, органічного синтезу. Це відбудеться в тому випадку, якщо
інформація набуває особово-значущої цінності рівно як для лектора, так і для кожного слухача [2].
Таким чином, нами виконаний первинний аналіз поняття "інтеграція" як головного логікометодологічного інструментарію розв'язання синтетичних проблем.
З викладеного слідує: інтеграція є стороною розвитку, яка пов'язана з об'єднанням в ціле колись
розрізнених частин; вона є своєрідною реакцією на процеси роздвоєння єдиного буття і пізнання, що
відбувається у всіх сферах; відновлення єдності відбувається шляхом перетворення складових синтезу,
наділу їх новими якостями; ступінь і інтенсивність цих перетворень багато в чому визначаються
внутрішніми можливостями компонентів інтеграції, а також цільовими установками, що визначають
межі функціонування і розвитку. Інтеграція володіє широким лексико-семантичним полем, багатою
гаммою внутрішніх і зовнішніх зв'язків [4; 6].
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Поняття, що відображають горизонтальну структуру понятійного поля педагогічної інтеграції
(система, синтез, дифузія і ін.).
Аналіз характеристик інтеграції дозволяє також зробити висновок про поліструктурну організацію
інтеграційного процесу, яка об'єднує елементи різних, деколи протилежних, різноякісних явищ:
інтеграцію і дезінтеграцію, диференціацію і дедиференціацію; асиміляцію і дисиміляцію; індукцію і
дедукцію; тяжіння і відштовхування; розширення і звуження; уніфікацію і універсалізацію; координацію
і дифузію; зникнення і прояв і т. д.
Близький до інтеграції термін "система". За словами В. П. Кузьміна "коли мова іде про системний підхід
або системний аналіз – шукайте інтеграцію". З точки зору даного автора, поняття системи більшою мірою
фіксує об’єктивну форму цілого, а поняття інтеграції – процес. Це коли маємо справу з вузьким
тлумаченням інтеграції як процесу. При широкому її трактуванні визначення її відношень із системою у
вигляді біному "процес – результат" носить достатньо умовний характер.Семантичними "родичами"
поняття інтеграції є поняття "дифузія дисциплін" – процес проникнення одних наук в інші; експансія
(міграції) методів – процес проникнення методів одних наук в інші; мобільність, що виражає "кількість
динамізму" наукових систем та ін. [2: 45].
Інтеграція – це сторона розвитку, зв’язана з об’єднанням у ціле дещо розрізнених частин; вона є
своєрідною реакцією на процеси роздвоєння єдиного, що відбувається у всіх сферах буття та пізнання;
відновлення єдності відбувається шляхом перетворення складових синтезу, наділення їх новими
якостями; ступінь та інтенсивність цих перетворень багато у чому визначається внутрішніми
можливостями компонентів інтеграції, а також цільовими установками, які визначають межі
функціонування та розвитку. Інтеграція володіє широким лексико-семантичним полем, багатим гаммою
внутрішніх і зовнішніх зв’язків [1: 24].
Таким чином, предметом та метою педагогіки повинен бути викладач, узятий у всьому багатстві своїх
зв’язків та відношень, людина як "біосоціоприроднокосмічна істота" (В. С. Шубінський). Отже,
педагогічна інтеграція охоплює сферу всіх відношень людини, що мають дотичність до її розвитку,
становлення та формування. Звідси педагогічна інтеграція у найширшому значенні слова – це процес і
результат розвитку, становлення і формування багатомірної людської цілісності в умовах здійснення
інтегративно-педагогічної діяльності. При цьому, розвиток – це процес який робить зміни фізичних,
духовних якостей людини; формування – набуття фізичних, духовних новоутворень відносної стійкості,
визначеності і закінченості. Все це в якості своїх кінцевих результатів має соціалізацію у широкому й
вузькому значенні, персоналізацію і індивідуалізацію. Соціалізація відображає момент зв’язку людини із
зовнішнім світом (людина – світ) і включає в себе [1; 6]:
а) набуття людиною видових якостей;
б) набуття ціннісних орієнтацій, норм та форм поведінки, що потребуються даним суспільством,
культурою, групою.
Персоналізація виражає момент зв’язку людини з іншими людьми (людина – людина) і означає набуття
людиною якостей, які сприяють визнанню іншими людьми. "Подібно тому, – пише А. В. Петровський, – як
індивід намагається продовжити себе в іншій людині фізично... особистість індивіду намагається продовжити
себе, забезпечивши індивідуальну представленість, своє "інобуття" в інших людях". Індивідуалізація
представляє внутрішній аспект людських відношень (людина – власне "Я") і означає у нашому випадку
набуття людиною самого себе "для себе". Користуючись інтегративною термінологією, можна зробити
висновок: соціалізація – це інтеграція людини із зовнішнім світом, персоналізація – це інтеграція людини з
іншими людьми, індивідуалізація – це інтеграція людини із самою собою.
Вихідною специфічною ознакою освітньої інтеграції є її антропоспрямованість: людина є предметом і
метою педагогічної інтеграції, її абсолютним системоутворюючим чинником фактором, який породжує
її, спрямовує її рух і сприяє її розвитку. На яких би рівнях педагогічної діяльності, в яких би формах
педагогічна інтеграція не здійснювалася б, – все одне її кінцевим результатом стануть якісні професійні
утворення у викладача. Візьмемо зміст освіти, де, як відомо, виділяють п’ять рівнів [1; 6]: рівень
теоретичного визнання (рівень спеціалізації); професійний рівень; рівень педагогічної дійсності
(педагогічна майстерність); рівень структури особистості (особистісні якості); індивідуальний стиль
професійної діяльності викладача.
Отже, на якому б із названих рівнів не проводилася інтеграція в освіті, вона у будь-якому разі буде
мати вплив на вихованця: різні теоретичні або практичні дії з компонентами змісту освіти, направлені на
його інтегрування, одночасно означають здійснення цих дій з педагогом, покликаним засвоювати цей
зміст. І, якщо об’єктом інтегративної професійної діяльності педагога виступають теоретичні концепти,
текстовий матеріал, то її безпосереднім предметом дослідження є особистість, узята у всьому багатстві
своїх професійних та особистісних якостей, зв’язків та відношень [3].
Висновки. Таким чином, нами виконаний первинний аналіз поняття "інтеграція" як головного логікометодологічного інструментарію вирішення синтетичних проблем. З викладеного слідує: інтеграція – є
сторона розвитку, пов'язана з об'єднанням в ціле колись розрізнених частин; вона є своєрідною реакцією на
процеси роздвоєння єдиного буття і пізнання, що відбувається у всіх сферах; відновлення єдності
відбувається шляхом перетворення складових синтезу, наділу їх новими якостями; ступінь і інтенсивність
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цих перетворень багато в чому визначаються внутрішніми можливостями компонентів інтеграції, а також
цільовими установками, такими, що визначають межі функціонування і розвитку. Інтеграція володіє
широким лексико-семантичним полем, багатим гаммою внутрішніх і зовнішніх зв'язків.
Аналіз характеристик інтеграції дозволяє також уточнити поліструктурну організацію інтеграційного
процесу, що об'єднує елементи різних, деколи протилежних, різноякісних явищ: інтеграцію і
дезінтеграцію, диференціацію і дедиференціацію; асиміляцію і дисиміляцію, індукцію і дедукцію,
тяжіння і відштовхування, розширення і звуження, уніфікацію і універсалізацію, координацію і дифузію,
зникнення і прояв і т. д.
Перспективи подальших досліджень. Конденсуюча ідея нашої наукової розвідки припускає
існування загальних (інваріантних) характеристик інтеграції, здатних виявлятися практично у всіх її
різновидах, включаючи освітню. Це, у свою чергу, слугує передумовою для їх подальшої конкретизації
стосовно умов здійснення інтеграції в тих або інших галузях дійсності – освіти.
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Бадюл А. С. Пути идентификации интеграции в образовании.
В статье рассмотрено в пределах современных научных исследований понятийное поле интеграции и
определены основные дефиниции образовательной интеграции. Выяснены структурные составляющие,
которые являют собой "вертикаль" интеграции в образовании. Проанализированы последствия ее
влияния на образовательный процесс современной Украины. Предложены на научное усмотрение
факторы образовательной интеграции. Сделан вывод, что интеграция является стороной развития,
которая связана с объединением в целое когда-то разрозненных частей; она является своеобразной
реакцией на процессы раздвоения единого бытия и познания, которые происходят во всех сферах.
Baduil O. S. Ways of Educational Integration Identification.
The article considers within the limits of modern scientific researches the concept field of integration and determines
the basic definitions of educational integration. Structural constituents which show by themselves the "vertical line" of
educational integration are found out. The consequences of its influence on the educational process of the modern
Ukraine are analyzed. The factors of educational integration are offered on the scientific discretion. It is concluded
that integration is the development part that is connected with the integration of separate parts; it is also the specific
reaction on the partition processes of the existence and cognition that take place in all the spheres.
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ФЕНОМЕН СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ДУХОВНІЙ ТРАДИЦІЇ
У статті розглянуто механізм становлення феномена соціокультурної адаптації в національній
духовній традиції. Аналіз здійснено в концептуальному просторі української культури примітивізму на
матеріалі життєопису й творчості української народної художниці Марії Примаченко.
Стверджується, що впродовж всього життя стимулом до її творчості було подолання "комплексу
неповноцінності", тому для неї явище "компенсації" є основою, своєрідною "творчою силою", що
відкрила шлях до її реальних перетворень у духовній площині. Але її талант сформувався внаслідок
засвоєння соціальних норм і традицій субкультурних цінностей певної групи, адже її мати була відомою
майстринею вишивання.
Як відомо, культурологічний простір утримує в собі напрацьований століттями потенціал, що
розгортається в напруженому полі сучасної системи наукового знання. Диференціюючи розмаїття
соціокультурних концепцій, можна помітити, що всі вони розпадаються на кілька течій, які поступово
сформувалися в історії гуманітаристики щодо визначення місця феномена соціалізації у системі
культури. На нашу думку, накопичений досвід робить необхідним виокремлення теоретичних підходів
до аналізу значення і змісту цього поняття, яке історично змінювалося.
Зазначимо, що представники соціальної філософії – Дж. Міль, Г. Спенсер, Е. Дюркгейм, починаючи
від ХІХ століття, презентують нам перший підхід, атрибутуючи людську природу як агресивну й
егоїстичну. При цьому соціалізація ними трактувалася як процес перетворення останньої і вироблення
про-соціальних установок [1: 104]. Пізніше, у післямарксистський період соціалізація набула більш
конкретних рис: ми визначаємо це наступним – другим підходом. Соціологи-функціоналісти ХХ століття
– Р. Міллс, Р. Мертон, Т. Парсонс, П. Сорокін, А. Фулльє – вбачають у ній не стільки битву між
індивідом і суспільством, скільки поступове "пристосування" індивіда до вимог соціальної системи
шляхом засвоєння усталених правил, ролей і цінностей [1: 106]. Проте, індивід при цьому виглядає,
скоріше, об’єктом, ніж суб’єктом соціального процесу.
Наступний підхід поєднуємо із символічним інтеракціонізмом – Р. Парк, У. Томас, К. Знанецький,
Г. Зіммель, Дж. Мід, Е. Гофман, Ф. Тенніс – в центрі уваги якого виявляється міжособистісний вплив:
індивід не тільки сприймає очікування конкретних "інших" і узагальненого "іншого" (суспільство,
соціальна група), але й конструює свою власну суб’єктивну реальність [1: 29]. На нашу думку, означений
процес доцільно трансформувати на життєву й творчу долю видатної представниці українського
живописного примітивізму Марії Примаченко: хвора маленька Марійка, страждаючи, формувала власну
соціальну реальність.
Наголосимо, що до кола "робочих" понять культурології, які потребують відповідного наукового
опрацювання, належить і поняття "адаптація". Це поняття є, так би мовити, загальнонауковим. Наразі
його зміст найвиразніше розкривається у структурі дотичних понять, зокрема, "традиція", "соціалізація".
Взаємодія цих понять сприяє проясненню відтворення механізму функціонування культури. Феномен
соціокультурної адаптації народно-духовної традиції має значний евристичний потенціал, який, на наше
глибоке переконання, ще не використаний повною мірою. Отже, перед нами постає завдання щодо
виявлення глибинних механізмів регулятивів, що панують у культурі.
Варто зазначити, що важливий внесок у теорію соціалізації зробили представники психоаналізу,
зокрема, З. Фрейд, А. Фрейд, К. -Г. Юнг, М. Кляйн, К. Хорні, К. Салліван, П. Брроно. Не можна також
недооцінювати і здобутки представників когнітивної психології (К. Ріцлер, Х. Мак-Дауголл,
Т. Шибутані, Е. Зандлер, М. Шеллер), і напрацювання лінгвістичної естетико-психологічної гілки
(Ф. де Соссюр, В. Брендаль, Л. Ельмелер). Наш аналіз показує, що різні науки підходять до вивчення
процесів соціалізації з різних аспектів, адже для антропологів (А. Радкліфф, Ф. Лінтон, Б. Малиновський)
соціалізація – є, передусім, трансмісія культури від одного покоління до іншого. Антиподний процес
отримав назву "інкультурації". У нашому розгляді видається важливим, з одного боку, навчання індивіда
соціальним ролям, без засвоєння яких він не може стати повноцінним членом суспільства або групи, а з
іншого, – формування його особистої ідентичності і образу "Я". Ще одну зі сторін явища соціалізації
знаходимо у психології, де на перший план виступає вивчення процесів і механізмів, за допомогою яких
індивід засвоює відповідні соціальні норми, ролі та ідентичності. Зазначимо, що тільки за наявності цих
складових може здійснитися процес соціалізації, одного з головних елементів процесу формування і
розвитку особистості.
У зв’язку з тим, що предметом нашого дослідження є діти, варто зазначити як педагогіка трактує
процес соціалізації. Соціальна педагогіка – Е. Браун, М. Фергюсон, Х. Гарднер, Е. Кастілло, М. Філліпс,
Т. Робертс, А. Грін – конкретизує ці уявлення, оцінюючи ефективність тих чи інших інститутів і методів
© Попович О. В., 2012
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соціалізації, виявляючи їх приховані, побічні, латентні, неусвідомлювані вихователем наслідки. Наразі,
поняття "соціалізація" у педагогіці вживається у звуженому, спеціальному значенні.
Як довів аналіз джерелознавчого підґрунтя щодо означеної тематики, то будь-яке сучасне
суспільство, перебуваючи у стані чергової соціокультурної трансформації, переживає керований процес
формування як колективної, так і індивідуальної ідентичності через "винаходження традицій",
"культивацію чуття національної ідентичності" або акультурацію чи контркультурацію. Доцільно
звернутися до думки сучасного українського науковця А. Артеменко, який у праці "Штучність і
природність національної ідентичності" (2010) стверджує, що в умовах глобального світу
"конструювання національної ідентичності будується за принципом наративної ідентичності, яка мінлива
у просторі і часі" [2: 14]. Цікавим є твердження знаного філософа П. Рікера, який визначає ідентичність
як таку, що у цьому значенні "не містить у собі жодного твердження, яке б стосувалось незмінного ядра
особи", а є "артикуляцією" особистої ідентичності в темпоральному вимірі людського існування [3: 139].
Як нам вбачається, наука культурологія саме завдяки філософії виконує найважливішу функцію
теоретичного узагальнення тих процесів, що здійснюються у полі культурологічного знання, коли у
дослідженні була здійснена розробка центрального філософського питання теорії соціалізації, яка
логічно потребує розглядати її або як суб’єктно-об’єктний (суспільство або його інститути мисляться як
суб'єкт, а індивід – як об'єкт соціалізації) або як суб’єктно-суб’єктний двосторонній процес взаємодії, у
ході якого індивід не просто засвоює культурні коди і соціальні цінності, але й змінює їх, реалізуючи в
такий спосіб власну суб'єктивність. Відтак, на наш погляд, центральне філософське питання теорії
соціалізації треба розглядати як суб’єктно-суб’єктний двосторонній процес взаємодії, у ході нашого
дослідження аналіз творчої спадщини народної художниці демонструє культурні коди, які стали не
тільки цінностями України, вони збагатили складову світових цінностей. У 1936 році народну
художницю запрошують до експериментальних майстерень при Музеї українського мистецтва у Києві –
своєрідну школу народної творчості. Марія Примаченко працює багато і плідно: малює, гаптує, розписує
кераміку (мезофактори – О. П.). Наш аналіз довів, що у культурологічній літературі, яка описує процес
соціалізації, існує багато підходів до того, як здійснюється цей процес. Ми зупинилися на системі етапів,
запропонованих російським соціологом О. Мудриком.
На перший погляд може скластися враження, що точка зору О. Мудрика не відрізняється від
існуючих концепцій, проте ми вважаємо найбільш аргументованими ті етапи, які він виокремлює.
Зокрема О. Мудрик виділяє чотири групи факторів, що впливають на соціалізацію людини. До них
відносяться: мегафактори – космос, планета, світ, що певною мірою через інші групи факторів
впливають на соціалізацію всіх мешканців Землі (життєпис знаної художниці ілюструється як війна, що
перевернула світ, забрала в неї чоловіка); макрофактори – країна, етнос, суспільство, держава, що
впливають на соціалізацію всіх, хто живе у певних країнах; мезофактори – умови соціалізації великих
груп людей, які виділяються: за місцевістю і типом поселення, в яких вони живуть (регіон, село, місто,
селище), за приналежністю до аудиторії тих чи інших мереж масової комунікації (радіо, телебачення
тощо), за приналежністю до тих чи інших субкультур; мікрофактори – безпосередньо впливають на
конкретних людей, що з ними взаємодіють, – родина і домашнє вогнище, сусідство, групи однолітків,
виховні організації, різні суспільні, державні, релігійні, приватні і контрсоціальні організації,
мікросоціум. Кожну з груп факторів соціалізації будемо у подальшому нашому дослідженні ілюструвати
і аналізувати. На нашу думку, варто зробити спробу співвіднести групи факторів, за якими відбувалася
соціалізація Марії Примаченко, яка народилася в селі, все життя прожила в селі і стала душею не тільки
цього села, а й всієї України.
Ми розуміємо точку зору сучасного українського дослідника В. Андрущенка, який при здійсненні
внутрішнього структурування феномена соціалізації передбачає активне залучення і використання такої
складової як агенти соціалізації, рівні соціалізації, а також дослідження механізму процесу соціалізації.
Далі науковець продовжує: "Тому найважливішу роль у тому, якою виростає людина, як пройде її
становлення відіграють люди, у безпосередній взаємодії з якими проходить її життя. Їх прийнято
називати агентами соціалізації. На різних вікових етапах склад агентів специфічний. Так, щодо дітей і
підлітків такими виступають батьки, брати і сестри, родичі, однолітки, сусіди, учителі. В юності або в
молодості до числа агентів входять також чоловік або дружина, колеги по роботі тощо. За своєю роллю в
соціалізації агенти розрізняються залежно від того, наскільки вони значимі для людини, як будується
взаємодія з ними, в якому напрямку і якими засобами вони впливають" [4: 321].
Звернемося до постаті Марії Оксентіївни Примаченко, української народної художниці, представниці
"народного примітиву" ("наївного мистецтва"). Вона була кавалером ордена "Знак Пошани" (1960),
лауреатом Національної премії України імені Т. Г. Шевченка за цикл "Людям на радість" (1966).
Народилася в селі Болотня Іванківського району Київської області України, де і провела все життя.
Батько, Оксентій Григорович, був теслярем-віртуозом, майстрував дворові огородження. Мати,
Параска Василівна, була визнаним майстром вишивання (сама Марія Оксентіївна вдягалася у
власноручно вишиті сорочки) (мікрофактори – О. П.).
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Як довів аналіз джерелознавчої бази з означеної тематики, агенти соціалізації – це конкретні люди,
відповідальні за навчання культурним нормам і освоєння соціальних ролей. Інститути соціалізації –
соціальні установи, що впливають на процес соціалізації і направляють його (у Марії Примаченко такою
постаттю виступає киянка Тетяна Флора, яка відкрила талант Примаченко (у 1960 – 1970-х рр. широку
популяризацію творчості Примаченко організував журналіст Г. Мєстєчкін). У 1936 р. Марію Оксентіївну
запрошують в експериментальні майстерні при Київському музеї українського мистецтва. Її творчість
стає більш різноманітною – Марія малює, вишиває, захоплюється керамікою. У Державному музеї
українського народного і декоративно-прикладного мистецтва зберігаються її прекрасні керамічні
глечики і блюдця цього періоду. Яким Герасименко, визнаний майстер української кераміки, охоче
передавав Примаченко виготовлені ним вироби різних форм, а вона розписувала їх рудими лисичками,
страшними звірами, що крокують по стеблах полуниці, блакитними мавпами і неповторними, покритими
квіточками, зеленими крокодилами (вторинний рівень соціалізації – О. П.).
Як відомо, сучасні соціологи А. Кравченко, В. Андрущенко, В. Ворона, М. Панчук, О. Мудрик та ін.
виділяють два рівні соціалізації: рівень первинної соціалізації і рівень вторинної соціалізації. Перший з
них пов’язаний з тим, що відбувається у сфері міжособистісних відносин у маленьких групах. Як
первинні агенти соціалізації виступає найближче оточення індивіда: батьки, близькі і далекі родичі, друзі
родини, однолітки, учителі, лікарі тощо. Другий рівень соціалізації відбувається в межах великих
соціальних груп та інститутів. Дитинство Марії Оксентіївни було затьмарено страшною недугою –
поліомієлітом. Це зробило її не по-дитячому серйозною і спостережливою, загострило слух і зір. Марія
Оксентіївна гідно і мужньо перенесла всі життєві негоди, пізнала щастя любові (її чоловік загинув на
фронті) і щастя материнства (її син Федір – теж народний художник – був її учнем і другом) (перший
рівень соціалізації – О. П.). Вторинні агенти – це формальні організації, офіційні установи: представники
адміністрації і школи, армії, держави. Також до вторинних агентів можна віднести посадових осіб вузу,
підприємства, армії, церкви, журналістів тощо. Розробляючи внутрішню структуру феномена соціалізації
виявляється, що первинна соціалізація – сфера міжособистісних відносин, вторинна – соціальних.
Функції агентів первинної соціалізації взаємозамінні й універсальні, вторинної – невзаємозамінні і
спеціалізовані.
На нашу думку, при аналізі феномена соціалізації варто враховувати ще явище імпринтингу
(збереження у пам’яті). Науковці, які досліджують дитинство, стверджують: це поняття визначає
фіксування людиною на рецепторному і підсвідомому рівнях особливостей, що впливають на її життєво
важливі об'єкти. Імпринтинг відбувається переважно в дитячому віці. Проте і на пізніших вікових етапах
можливо запам’ятовування будь-яких образів, відчуттів тощо. Проілюструємо це явище таким
прикладом: аналіз дитинства Марійки показує нам як здійснився екзистенціальний натиск – оволодіння
мовою і неусвідомлюване засвоєння норм соціальної поведінки, обов'язкових у процесі взаємодії зі
значимими особами.
Усе життя і творчість Примаченко демонструє такий процес, як наслідування, – дотримання якогонебудь прикладу, зразку, поза яким не може бути існування народної традиції. У даному випадку – один
зі шляхів довільного і найчастіше мимовільного засвоєння людиною соціального досвіду. Завдяки
американським дослідникам проблем культурологічної соціології (Т. Парсонс, Т. Шибутані) відкритим
стає процес ідентифікації (ототожнення) – процес неусвідомлюваного ототожнення людиною себе з
іншою людиною, групою, зразком [5: 204]. Це яскраво відбувається з Марійкою Примаченко, яка
співвідносила себе зі своєю бабусею.
Зрозуміло, що при дослідженні феномена соціалізації важливим є розгляд такого поняття, як
рефлексія – внутрішній діалог, в якому людина розглядає, оцінює, приймає чи відкидає ті чи інші
цінності, властиві різним інститутам суспільства, родини, суспільству однолітків, значимим особам
тощо. Рефлексія може являти собою внутрішній діалог декількох видів: між різними ''Я'' людини, з
реальними чи вигаданими особами тощо. За допомогою рефлексії людина може формуватися і
змінюватися в результаті усвідомлення і переживання нею тієї реальності, в якій вона живе, свого місця в
цій реальності і себе самої [6: 160].
Був у творчості Примаченко й період вимушеного "мовчання". Друга світова війна, перші повоєнні
роки, коли, за словами Максима Рильського, українська земля здригалася "від матернього плачу",
звичайно, не стимулювали до творчості. Художниця практично не писала тоді, бо треба було жити,
понад це – виживати, розділяючи з усіма важкий тягар доби. Ятрила душу й особиста біда – війна
забрала життя чоловіка Марії, лейтенанта Василя Маринчука.
Предметом нашого дослідження є феномен соціокультурної адаптації в національній і духовній
традиції. Що ж таке традиція? Від латинського traditio – передача, наслідування. Необхідно зазначити,
перш за все, що ця категорія має непросту історичну долю. Ще не так давно поняття традиції в центрі
ідеологічної боротьби розмежовувало позиції матеріалістів та ідеалістів, марксистських та буржуазних
філософів (Е. Бьорк та ін). Але й сьогодні, не зважаючи на скептичне ставлення до теорії відображення
дійсності, взагалі, та до тези про традиції як відображення реального життя, зокрема, інтерес до проблеми
9
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поняття "традиція" не зник. Про це свідчать і нові монографічні та дисертаційні дослідження, і
фундаментальні навчальні посібники, що вийшли протягом останнього десятиріччя в Україні та за
кордоном. Наразі, кількість цих напрацювань, на жаль, невелика. Водночас, культурологічний підхід щодо
сутності поняття "традиція" включає декілька аспектів, коли визначають традицію як засіб соціалізації
людини, чи як інтегруючу соціальну цілісність механізму [7: 315-316]. Важливим фактом є те, що поняття
традиції давно стало предметом обговорення філософів, культурологів, соціологів, етнографів та ін. До
питання про це поняття у процесі консолідації соціальної системи зверталися у свій час представники як
вітчизняної, так і західної філософії, а саме: М. Данилевський, М. Кареєв; І.-Г. Гердер, О. Шпенглер,
О. Конт, Е. Дюркгейм та ін.
Зростання наукового інтересу до цієї проблеми пов’язане з періодом 80 – 90-х рр. минулого століття,
зокрема з роботами В. Андрущенка, В. Воловича, Г. Головченка, М. Горлача, М. Добрускина,
Ю. Борисенко, В. Алексєєвої, В. Кемерова, Д. Федяєва, Т. Керимова, О. Заздравного та ін., які виконали
важливу стимулюючу функцію щодо розробки поняття традиції і безпосередньо вплинули на
виокремлення культурологічного крила у соціологічній думці. Використовуючи різні форми подання
матеріалу, вчені вибудували сумарний погляд на традицію, яка розглядається або як "засіб стабілізації
затверджених в певному суспільстві відношень", або як спосіб "здійснювати відтворення цих відношень
у нових поколіннях", або як "тип відношень між послідовними стадіями об’єкта, що розвивається",
зокрема і культури, коли старе переходить у нове і продуктивно працює в ньому, або "як усі види
групових, соціально-організованих стереотипів людської діяльності", або як елементи у структурі
соціальних норм [8: 134]. Проілюструвати це твердження можна зверненням до творчості
М. Примаченко, коли взаємодіють елементи старого з появою нового у її творах. Невипадково творчість
цієї художниці образно називають "материнською мовою нашої культури".
У більшості робіт Марії Примаченко зображені люди, звірі, птахи, дерева й квіти. Однак подекуди
вони мало нагадують те, що ми традиційно спостерігаємо довкола. Створений нею неповторний,
химерний мистецький світ – найбільша загадка для дослідників творчості художниці. Феномен її – у ній
самій, у геніальності, що завжди межує з простотою, в особливій чуттєвості та інтуїтивному
світовідчутті. Творчість Примаченко – прекрасний матеріал для "спілкування у прекрасному"
(Ф. Шиллер). Інші форми спілкування "... належать чи до спеціальних здібностей окремих членів, тобто
до того, чим люди один від одного відрізняються, і тільки спілкування в прекрасному об'єднує людей,
тому що воно належить до того, що є спільним для всіх" [5: 356].
Необхідно зазначити, що над осмисленням цього питання західні мислителі працювали переважно
опосередковано і фактично не вводили його до структури понятійного апарату культурології. Водночас
це не означає, що означений нами аспект духовної традиції не привертав до себе уваги науковців, адже
Р. Арон, Ж. Батай, Е. Бьорк, М. Вебер та Т. Шибутані акцентували увагу на тому, що традиції
формуються в процесі безпосередньої колективної діяльності людей з освоєння природного середовища,
виступаючи тим, власне, соціальним фактором, який, по-перше, забезпечує процес адаптації соціуму до
умов середовища і, по-друге, виконує роль первинного регулятора відношень між членами соціуму.
Дитинство Марії Примаченко було затьмарено страшною хворобою, що наклало на долю дівчинки
особливий відбиток: вона росла серйозною й уважною, люблячою природу і все живе, жалісливою і
доброю. Малювати почала рано. Розписувала хати – свою і сусідів. Проілюструємо це положення: "Я
роблю сонячні квіти, тому що людей люблю. Роблю на радість людям, щоб квіти мої були, як саме життя
народу, щоб люди жили, як цвітуть квіти на землі... ", – говорила Марія Оксентіївна [7: 5].
Звісна річ, нині нікого не здивуєш тим, що немає пророка у своїй Вітчизні, але у випадку з нашою
художницею це залишає гіркий слід. В Україні її люблять, однак про популярність у широких колах
говорити не можна. А от український мистецтвознавець Наталія Сухоліт згадує, як в Англії, у "Центрі
Генрі Мура", її просили організувати виставку Примаченко: "Дивувало навіть не те, що вони про неї все
знають, до дрібниць розуміються в її творчості. Буквально приголомшливо, як вони її сприймають,
оцінюють у світовій системі координат, пропонують набагато ширше бачення, ніж я могла припустити,
порівнюючи, скажімо, з тим же Генрі Муром".
Ці приклади підкреслюють той факт, що тенденція до спадкоємності чітко простежується і в розгляді
в процесі спільної діяльності, життєзабезпечення, адже людські локальні колективи накопичують певний
соціальний досвід і традиції, як стверджує А. Кравченко – сучасний культуролог [9: 130]. Оформлюючи
його у певних стандартах поведінки, здійснюють його відбір, концентрацію і часову передачу. Такі
властивості традиції дозволяють їм виконувати функцію забезпечення цілісності соціуму: колективний
характер формування, кодування соціальної інформації, дуже високий ступінь стійкості; сполучення
свідомих і несвідомих факторів у процесі кодування соціальної інформації; здатність до інтеграції
індивідуального і надіндивідуального досвіду; відсутність жорстокості, однозначності у процесі
регулювання за допомогою традицій поведінки людини і життя соціального організму, незводимість
традицій до жорстких алгоритмів діяльності. Якщо ми звернемося до творчості Марії Примаченко, то в її

10

О. В. Попович. Феномен соціокультурної адаптації в національній духовній традиції

декоративних розписах, здається, сконцентрувався художній дарунок багатьох поколінь народних
майстрів, що донесли до нас із глибини століть код їх уявлень про прекрасне і потворне, про добро і зло.
Проведений аналіз засвідчив, що в процесі адаптації (особливий процес взаємодії особистості або
групи із соціальним середовищем) індивід засвоює соціальні норми і традиції субкультурних цінностей
певної групи. Таку тезу поділяє і А. Кравченко. Якщо мова йде про засвоєння індивідом не конкретних
(субкультурних), а загальних (культурних) цінностей і традицій, що характеризують суспільство загалом,
то говорять не про адаптацію, а про соціалізацію (як про макропроцес) [9: 163]. Вважаємо, що адаптація
припускає, що існують якісь нові або несподівані умови, до яких індивід має з часом звикнути,
пристосуватися. При цьому індивід не обов’язково має глибоко засвоїти цінності і норми групової
поведінки, яку людина не приймає за моральними міркуваннями. Як показав наш аналіз засвоєння і
перетворення таких норм у свої власні принципи – це, скоріше, соціалізація, ніж адаптація. Отже, ми
стверджуємо, що адаптація – це складова соціалізації.
Долю Марії Примаченко багато в чому визначила тяжка хвороба, що прикувала її до ліжка ще в
ранньому дитинстві. Нині вже годі зрозуміти, що саме сталося: чи це був поліомієліт, але наслідком став
параліч ноги. На все життя залишалася вона калікою, з паралізованою ногою, і ходила з милицею. Тому
ми можемо вести мову про те, що впродовж всього життя було подолання "комплексу неповноцінності",
тому і з’являється явище компенсації, своєрідна "творча сила", що відкриває шлях до реальних
перетворень людини.
Здавалося, повноцінне життя дівчини-селянки закінчилося. Однак, дух жінки виявився міцнішим за
хворобу. Неміч стимулювала прагнення помічати в навколишньому світі лише чисте, щасливе, шляхетне,
пробудила бажання творити. Примаченко – авторка близько п'ятисот мистецьких робіт – настінних
розписів, ілюстрацій до віршів і казок, розписів кераміки, жанрових картин тощо. Самі за себе
промовляють їхні назви – "Звірі з Болотні", "Соняшники", "Людям на радість". Ще 1937 року на
Всесвітній виставці в Парижі її твори одержали золоту медаль, а згодом ними милувалися мільйони
відвідувачів виставок у Києві й Москві, Монреалі і Лісабоні, Варшаві та Софії. Не можна не звернути
увагу й на захоплені відгуки про художницю, які залишили найпомітніші представники вітчизняної
творчої еліти – Галина Кальченко, Тетяна Яблонська, Павло Тичина, Микола Бажан, Сергій Параджанов.
Нам вбачається, що саме тут можна вести мову про стилізований механізм соціалізації, який діє у межах
певної субкультури. Культурологи, що займаються проблемами соціалізації, стверджують, що під
субкультурою загалом розуміється комплекс морально-психологічних рис і поведінкових проявів, типових
для людей чи певного віку, чи певного професійно-культурного прошарку, що загалом створює певний стиль
життя і мислення вікової, професійної та соціальної групи. Проте субкультура впливає на соціалізацію
людини у тій мірі, якою й групи людей, що є її носіями (однолітки, колеги та ін.) референтні (значимі) для неї
[6: 130]. Отже, можемо констатувати, що культурологи постать Марії Примаченко відносять до субкультури
дитинства дитини з вадою, яку треба вивчати як феномен соціокультурної адаптації.
Оскільки предметом нашого розгляду є діти, які існують в умовах субкультури "дитинство", то постає
питання під час дослідження: як взаємодіють такі явища як "адаптація" і "дитинство"? Як показав наш
аналіз джерелознавчої бази з означеної проблеми, здатність до адаптації з віком згасає. Причини того,
чому соціалізація дорослих та соціалізація дітей відбувається по-різному, вивчав Орвіль Г. Бріммолодший (1966), який знайшов такі відмінності: у дорослих соціалізація видозмінює зовнішню
поведінку, а у дітей трансформує базові цінності; дорослі здатні оцінювати норми, коректувати їх, а діти
засвоюють все некритично; соціалізація у зрілому вигляді вносить додаткові відтінки між чорним і
білим, а діти вчаться розрізняти лише контрастні кольори в оцінках і судженнях про інших людей.
Дорослі виконують велику кількість соціальних ролей, а діти – ні; соціалізація дорослих йде по лінії
професійної соціалізації, а діти навчаються загальним принципам життя, правилам чемності, моральним
цінностям.
Дослідники творчості М. Примаченко вбачають феномен художниці, передусім, у її самобутності, що
виявляється навіть у найдрібніших деталях [10]. Однак про вичерпність її мистецького портрету
говорити поки що рано, позаяк у цьому плані донині існує чимало лакун. Мистецтвознавці активно
прагнуть усвідомити: хто ж така Примаченко – просто унікальний талант, чи одна з майстринь народного
мистецтва, яка працювала за його усталеними приписами? Сподіваємося, відповіді на ці питання – у
недалекому майбутньому.
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Попович Е. В. Феномен социально-культурной адаптации в национальной духовной традиции.
В статье рассмотрен "механизм" становления феномена социокультурной адаптации в национальной
духовной традиции. Анализ проведен в концептуальном пространстве украинской культуры
примитивизма на материале жизнеописания и творчества украинского народного художника
Марии Примаченко. Утверждается, что на протяжении своей жизни стимулом в ее творчестве было
преодоление "комплекса неполноценности", поэтому для нее явление "компенсации" выступило основой,
своеобразной "творческой силой", которая открыла ей путь к реальным преобразованиям в духовной
плоскости. Но ее талант сформировался вследствие освоения социальных норм и традиций
субкультурных ценностей определенной группы, поскольку ее мать была известным мастером вышивки.
Popovych O. V. The Social and Cultural Adaptation Рhenomenon in the National Spiritual Tradition.
The article considers the becoming "mechanism" of the social and cultural adaptation phenomenon in the
national spiritual tradition. The analysis is conducted in the conceptual space of the Ukrainian primitivism
culture on the material of the biography and creation of the Ukrainian folk painter Maria Primachenko. It is
established that during the Primachenko’s life the stimulus in her creation there was overcoming the "complex
of inferiority", therefore for her the phenomenon of "compensation" was a basis of original "creative force"
which opened up to her a way to the real transformations in the spiritual area. But her talent was formed
because of mastering the social norms and traditions of group’s subcultural values, as her mother was the
famous master of embroidery.
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КОНФУЦІЙ ПРО СПРАВЕДЛИВІСТЬ
У статті проаналізовано розуміння Конфуцієм справедливості. Зміст цієї категорії Конфуцій
співставляє з численними поняттями соціології та етики, що дає йому можливість осмислити різні
аспекти природи й сутності цього феномену. З'ясовуючи проблему справедливості, Конфуцій
звертається до поняття "благородний муж", необхідною чеснотою якого є справедливість. Основні
якості "благородного мужа" – "жень" (гуманність), "і" (справедливість), "чжі" (знання), "лі" (ритуал),
"вень"(вихованість). Смисл "і" (справедливість) полягає у виконанні людьми взаємних обов’язків
відповідно з "чином" кожного – старшого і молодшого, панів і слуг тощо.
В умовах переходу України від "соціалізму" до капіталізму, в процесі якого так звана соціалістична
власність опинилась у руках купки олігархів, а рівень життя наших громадян опустився до трагічної
позначки (за рівнем життя Україна займає одне з останніх місць серед країн, які входили до Союзу),
проблема справедливості стає виключно гострою, актуальною. Пересічні громадяни нашої країни
страждають від бідності, а мислителі, як завжди було в такі періоди історії, із ще більшою гостротою
задумуються над проблемою справедливості і нерідко подумки повертаються до первісного суспільства,
"первісного комунізму", в якому всі були рівними, досліджують історію становлення вчення про
справедливість, починаючи з Давнього світу.
Питання про природу і сутність справедливості належить до вічних проблем. Про справедливість
ідеться в найдавнішій писемній пам’ятці людства – у "Ведах" (Давня Індія), в усній народній творчості
народів. Варто зазначити, що висловлювання про цей феномен не завжди містять термін
"справедливість". Так, в українській усній народній творчості поняття "справедливість" часто
позначалось терміном "правда" (жити по правді) [1: 13].
Проблему справедливості аналізували мислителі Давньої Індії і Китаю, античної Греції і Риму тощо.
Оригінальною є концепція справедливості Конфуція, яка, наскільки нам відомо, окремо ще не аналізувалася.
Метою статті є розгляд розуміння Конфуцієм справедливості.
Конфуцій (Кун-цзи; Кун-Фуцзи) (551 / 552 – 479) – китайський філософ, історик і державний діяч,
засновник китайської державної релігії – конфуціанства, творець концепції, яка проіснувала більше двох
тисячоліть.
Щоб ґрунтовніше осмислити концепцію справедливості "учителя десяти тисяч поколінь" (як
називають Конфуція в Китаї), важливо хоча б коротко ознайомитися з його біографією, насамперед,
процесом самовдосконалення. Батько Конфуція належав до найнижчого рангу, а мати – до знатної
родини. Конфуцій рано залишився сиротою, тому йому доводилось "виконувати багато презирливих
робіт" [2: 49]. З раннього дитинства він захопився ритуалами, знаменитими "китайськими церемоніями",
у кожному слушному випадку засипаючи компетентних осіб десятками запитань про значення ритуалу,
буквально кожної деталі процедури. Пізніше запитання про сутність кожного вчинку чи вислову стане
одним з основних його методів навчання своїх учнів. Навчаючись музики, Конфуцій ставився до себе з
виключною вимогливістю. В одній із ситуацій учитель музики, будучи здивованим відповіддю свого
учня, піднявся з циновки і двічі поклонився Конфуцію [3: 8]. Високо цінуючи музику, він писав: "Розум
одержує освіту в процесі читання од, характер виховується правилами поведінки, остаточну ж освіту дає
музика" [3: 67]. Конфуцій назвав основні етапи свого становлення: "У п'ятнадцять років я відчув
прагнення вчитися; у тридцятилітньому віці я утвердився; досягнувши сорока, звільнився від сумнівів; у
п’ятдесят пізнав веління Неба; у шістдесят мій слух набув проникливості; із семидесяти років я
дотримуюсь бажань серця, не порушуючи міри" [3: 59]. Формування особистості Конфуція відбулося до
тридцяти років. До цього часу, очевидно, формується основа його етико-філософської концепції, в основі
якої лежить визнання тотожності понять космічної і соціальної справедливості. Відповідно з таким
світорозумінням Конфуцій вибудував строгу ієрархічну систему, що пронизує собою космос і соціум як
єдине сакральне ціле. Звідси, а не з примітивного конформізму, як іноді писали, випливає його висновок
про єдність влади і справедливості. У світі, на його думку, існує всезагальний порядок, що пронизує як
природу, так і людину, як матеріальні, так і духовні явища, і цей порядок втілений у непорушних законах
росту всього живого і в житті самої свідомості. Саме ритуал виступає у Конфуція принципом
ієрархічного розуміння буття і формою символічного мислення.
Однією з основних категорій етики Конфуція є "людяність" Саме людяність є тією рисою
благородного мужа, яка виражається в багатьох моральних чеснотах, головною з яких є справедливість:
"Спрямованість на людяність звільнює від усього недоброго" [3: 31]. Для чого красномовство, якщо
© Тофтул М. Г., Шмат Р. П., 2012
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благородний муж "відзначається людяністю" [3: 35]. Давати перевагу труднощам ради досягнення успіху
теж називається людяністю" [3: 45]. "Благородний муж прагне говорити просто, а діяти майстерно" [3:
34]. Людяність корениться в синівській шанобливості й послушності старшим [3: 17].
Відповідаючи на запитання учня, що таке людяність, Конфуцій відповів: "Той буде людяним, хто
зможе втілити повсюди в Піднебесній п’ять достоїнств: шанобливість, великодушність, правдивість,
тямущість, доброту. Шанобливість не викликає принижень, великодушність покоряє всіх, правдивість
викликає у людей довіру, тямущість дає змогу досягати успіху, а доброта дає можливість керувати
людьми" [3: 110]. На думку Конфуція, достоїнства за певних умов можуть переходити в помилки: "Коли
тягнуться до людяності, але не хочуть учитися, то ця помилка призводить до дурості; коли прагнуть
виявити свій розум, проте не хочуть учитися, то ця помилка веде до зарозумілості; коли прагнуть бути
правдивими, але не хочуть учитися, то ця помилка приносить шкоду; коли прагнуть бути прямими, проте
не хочуть учитися, то ця помилка призводить до грубості; коли прагнуть бути відважними, але не хочуть
учитися, то ця помилка призводить до смути; коли прагнуть бути непохитними, проте не хочуть учитися,
то ця помилка призводить до безрозсудності" [3: 111]. Необхідною умовою реалізації принципу
справедливості є, на думку Конфуція, дотримання ритуалів: "Благородний муж вбачає в справедливості
неприкрашену суть. Ритуали використовуються, щоб втілити її у вчинках, покірлививість – щоб дати їй
проявитися, а щирість – щоб досягнути в ній досконалості. Благородний муж саме такий!" [3: 101]. "Коли
правитель любить ритуал, ніхто в народі не насмілиться бути нешанобливим; коли правитель любить
справедливість, ніхто в народі не насмілиться бути неслухняним; коли правитель любить правду, ніхто в
народі не посміє бути нечесним" [3: 82]. Благородний муж, на думку Конфуція, виконує три заборони: "в
молодості, коли гарячим є дихання і кров, він уникає насолод; у зрілості, коли дихання і кров є
сильними, він уникає сварок; у старості, коли дихання і кров є слабкими, він уникає жадібності" [3: 107].
Значну увагу приділяє Конфуцій і аналізу моральних вад, несумісних з людяністю, зокрема й
вимогами справедливості. Серед основних вад називаються схильність до домислів, надмірна
категоричність, упертість, себелюбність [3: 58]. Конфуцій остерігав: "Поряд з благородним мужем
припускаються трьох помилок: говорити, коли не час говорити, – це необачно; не говорити, коли настав
час говорити, – це скритність; і говорити, не помічаючи його міміки, – це сліпота" [3: 107]. Деякі
недоліки стародавніх людей у наш час виявляються в інших недоліках: "Невгамовність у стародавніх
виявлялась у норовливості, нині вона виявляється в розпущеності; гордість стародавніх виявляється в
стриманості, нині вона виявляється в озлобленості; дурість стародавніх виявлялася в прямоті, нині вона
означає тільки брехливість" [3: 113].
Щоб осмислити концепцію справедливості Конфуція, необхідно враховувати специфіку його
філософської системи (точніше – соціально-етичної концепції). Якщо в традиційній китайській ідеології
центральною темою було відношення правителя ("вана") до Неба як джерела благодаті – магічної сили
"де", завдяки якій "ван" ("Син Неба") впорядкував Піднебесну (китайське суспільство), то в Конфуція
"де" перестає бути прерогативою правителя. На думку Конфуція, кожна людина відповідальна за стан
справ у Піднебесній і здатна на нього впливати. Такий підхід надавав індивіду ширший діапазон вибору,
свободи, але водночас і підвищував відповідальність кожного громадянина Китаю за стан справ у
суспільстві. Реалізація принципу справедливості, згідно з теорією Конфуція, не детермінується силами
Неба чи "вана". Вона значною мірою залежить від кожного громадянина суспільства.
Якщо Лао-цзи трактував "дао" як об’єктивний усесвітній принцип, то Конфуцій тлумачить його як
людське "дао" – істинний принцип людської діяльності, а "де", в його інтерпретації, набуває етичного
значення.
Еталоном людини, яка йде по шляху дао, Конфуцій вважав "цзюнь-цзи" (шлях "благородного
мужа"), визначення якого перебуває в центрі уваги мислителя. "Благородний муж", за Конфуцієм, –
осереддя всіх високих моральних якостей людини, її чеснот. Він є морально самостійною і
самодостатньою особою, щирим і правдивим у словах, чесним і шанобливим у вчинках, у нього слова не
розходяться з ділом. Необхідною чеснотою "благородного мужа" є справедливість.
Поняття "благородний муж" має в Конфуція два значення, що перебувають у взаємозв’язку: поперше, належність до аристократії і, по-друге, досконалість людини. Сама по собі належність до
аристократії, за Конфуцієм, ще не гарантує людську досконалість, оскільки досягнення досконалості
передбачає постійну і наполегливу працю над собою. Водночас Конфуцій визнає, що і простолюдин
може досягти людської досконалості. Правда, стати "благородним мужем" будь-кому надзвичайно
складно (навіть себе він не вважав "благородним мужем"). Очевидно, "благородний муж", на думку
Конфуція, – це скоріш ідеал, ніж реальність, своєрідний маяк, на який мали орієнтуватися ті, хто мріяв
про максимальне самовдосконалення.
Основні якості "благородного мужа" – "жень" (людинолюбність, милосердя, гуманність), "і"
(справедливість), "чжі" (знання), "лі" (ритуал, обряд, етикет, церемонія), "вень"(вихованість).
"Жень" (гуманність) реалізується у стосунках між людьми. Гармонійними і моральними є лише такі
стосунки між людьми, що є взаємними, тобто справедливими. Саме Конфуцій сформулював знамените
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"золоте правило моральності". На запитання "Чи можливо все життя керуватися одним словом?"
Конфуцій відповів: "Це слово – "взаємність", не роби іншим того, чого не бажаєш собі".
Смисл "і" (справедливість) полягає у виконанні людьми взаємних обов’язків відповідно з "чином"
кожного – старших і молодших, панів і слуг тощо. Утвердження справедливості в Піднебесній, на думку
Конфуція, передбачає "виправлення імен": правитель має бути правителем (вести себе як правитель),
підданий – підданим і т. п.
Розуміння Конфуцієм справедливості не вичерпується якістю "і", оскільки всі якості "благородного
мужа" прямо чи опосередковано мали сприяти реалізації принципу справедливості. Так, "жень" означає
встановлення стосунків між людьми суспільства в дусі солідарності, подібної до родинних стосунків у
сім’ї, тобто справедливих стосунків.
У пошуках ідеалу справедливих соціальних стосунків (які регулюються переважно юридично)
Конфуцій пропонує орієнтуватися на стосунки в сім’ї (які регулюються переважно нормами моралі, а не
нормами права). "Чжі" теж повинне сприяти реалізації принципу справедливості, оскільки передбачає не
наявність знання для знання, а знання того, що необхідно робити і як це робити.
Принцип "лі" теж перебуває у зв’язку з розумінням справедливості Конфуцієм, оскільки згідно з цим
принципом необхідно дотримуватися правил благопристойності, наслідком чого є міра і упорядкованість
поведінки і діяльності людини. А там, де дотримуються упорядкованості, мають орієнтуватися і на
принцип справедливості. Упорядкованість стосунків громадян, правильна поведінка передбачає
постійний контроль і самоприборкання, підкорення культурній нормі, без якої неможлива стабільність у
суспільстві. А принцип справедливості теж спрямований на самоприборкання, обмеження сили впливу
егоїзму на поведінку і діяльність людини. Строго дотримуючись правил "лі", "благородний муж", за
Конфуцієм, дотримується принципу "вень", стандартів цивілізованості, створених мудрецямиправителями стародавності. Необхідною умовою реалізації принципу справедливості ("і") є дотриманням
традицій, що формувалися тривалий час, в яких акумульовано досвід тисячоліть. Зрозуміло, що в цих
поглядах має місце й момент консерватизму, проте не рахуватися з традиціями народу, в яких
акумульовано тривалий історичний досвід по створенню гармонійного життєздатного справедливого
суспільства, щонайменше нераціонально.
З'ясовуючи зміст поняття справедливості, Конфуцій співставляє його з десятками інших понять, що
дає змогу розкрити численні аспекти феномену справедливості. Так, щирість, на перший погляд, здається
позитивною рисою людини, проте це не завжди відповідає дійсності. У щирості варто бути близьким до
справедливості: "Якщо в щирості близький до справедливості, то обіцяне можна виконати" [3: 19].
Бездіяльність у ситуації, коли можна вчинити по справедливості, означає боягузтво [3: 25]. Прагматизм і
справедливість не завжди збігаються, тому у своїй діяльності й поведінці не завжди варто керуватися
ціллю одержання вигоди: "Благородний муж осягає справедливість. Мала людина осягає вигоду" [3: 33].
Багатство і знатність, одержані нечесно, є несправедливими. Прагнучи реалізувати принцип
справедливості, необхідно орієнтуватися на доброчесність: "Якщо для тебе найважливішими є чесність і
відданість і ти прагнеш справедливості, то піднесеш доброчесність" [3: 77]. Вибираючи собі друзів, варто
орієнтуватися на те, що є троє корисних друзів і троє друзів, які приносять шкоду. Корисними є
справедливий друг, щирий друг і друг, який багато знає. А шкідливі друзі – це підлесливий друг,
лукавий, нещирий друг і друг красномовний (базіка) [3: 106].
Благородний муж, на думку Конфуція, найбільше цінує справедливість. Коли благородний муж є
сміливим, але несправедливим, то він викликає смуту, коли мала людина є сміливою, але
несправедливою, то вона стає розбійником [3: 114]. Благородний муж нічим не дорожить і нічого не
зневажає, але дотримується того, що справедливе [3: 32]. Він навіть з простими людьми обходиться
справедливо [3: 38]. Не можна не погодитися зі справедливим зауваженням, писав Конфуцій, та основне
полягає в тому, щоб самому виправитися [3: 61]; "Якщо для тебе найважливішими є чесність і відданість
і ти прагнеш справедливості, то тим самим ти піднесеш доброчесність" [3: 77]. Видатною людиною є не
та, яку прославляють у країні, а та, яка є відвертою, любить справедливість. Той же, кого прославляють,
нерідко лише зовні виявляє людяність, а поводить себе всупереч їй [3: 79].
Конфуцій особливо великого значення надавав справедливості правителя: "Коли правитель любить
ритуал, ніхто в народі не посміє бути нешанобливим; коли правитель любить справедливість, ніхто в
народі не насмілиться бути неслухняним; коли правитель любить правду, ніхто в народі не посміє бути
нечесним" [3: 82]. На запитання свого учня, якою є досконала людина, Конфуцій назвав кілька її
властивостей, зазначивши, що "… досконалою також можна вважати й того, хто віддає перевагу
справедливості особистій вигоді" [3: 90]. На запитання, чим за добро платити, Конфуцій відповів: "Плати
за зло по справедливості, а за добро плати добром" [3: 95]. Проблема справедливості є настільки
актуальною, що "… важко бути разом цілий день і з захопленням розумувати, не обговорюючи проблему
справедливості" [3: 100]. На запитання, чому князь Прекрасний, який мав невеликий наділ, що перебував
у глушині, став гегемоном, Конфуцій відповів, що князь діяв відповідно зі справедливістю.
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З’ясовуючи специфіку концепції справедливості Конфуція, необхідно рахуватися з його теорією
виправлення імен: "Хай буде царем цар, слуга – слугою, батько – батьком і син – сином"[3: 77].
Для осмислення концепції справедливості, яку пропонував Конфуцій, потрібно орієнтуватися на його
моральну вимогу: "Я не хочу робити іншим те, чого я не хочу, щоб інші робили мені" [3: 37].
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Матеріал надійшов до редакції 22.05. 2012 р.
Тофтул М. Г., Шмат Р. П. Конфуций о справедливости.
В статье проанализировано понимание Конфуцием справедливости. Содержание этой категории Конфуций
соотносит со многими понятиями социологии и этики, что даёт ему возможность осмыслить природу и
сущность этого феномена. Раскрывая проблему справедливости, Конфуций обращается к понятию
"благородный муж", необходимой добродетелью которого есть справедливость. Основные качества
"благородного мужа" – "жень" (гуманность), "и" (справедливость), "чжи" (знание), "ли" (ритуал), "вень"
(воспитанность). Смысл "и" (справедливость) состоит в исполнении людьми взаимных обязательств в
соответствии с "чином" каждого – старшего и младшего, господ и слуг и т. д. и т. п.
Toftul M. G., Shmat R. P. Confucius about Justice.
The article analyzes the understanding of justice by Confucius. The content of this category is compared with the
numerous notions in sociology and ethics, which gives us an opportunity to comprehend the nature and essence
of its phenomenon. Determining the problem of justice, Confucius addresses to the notion of a "noble man",
whose necessary virtue is justice. The main qualities of a "noble man" – "zhen" (humanity), "i" (justice), "chzhi"
(knowledge), "li" (ritual), "ven" (breeding). The sense of "i" (justice) is in performance by people mutual duties
in accordance with the "rank" of each person – senior and junior, masters and servants, etc.
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СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК РЕГУЛЯТИВНИЙ ФАКТОР МОВНОЇ СИТУАЦІЇ
У статті розглянуто систему вищої освіти під кутом зору її спроможності до виконання регулятивної
функції щодо мовної ситуації в країні. Констатується, що ВНЗ – це соціальний інститут, здатний
засвоювати корисні новації й модернізуватися в оптимальнішому від інших режимі. Статус української
мови у системі освіти законодавчо закріплений. Обсяг її фактичного використання і престиж
перебувають у вишах на більш високому рівні, ніж в інших сферах. ВНЗ готові до того, щоб, узгодивши
інтереси держави, освітньої системи, особистості, включитися у національний процес
переформатування соціально-комунікативної системи з метою її адаптації до державного статусу
української, взявши на себе роль одного з лідерів.
Актуальність. Мовна ситуація в українських вищих навчальних закладах на найзагальнішому рівні є
віддзеркаленням тих тенденцій, процесів, явищ, які мають місце у мовному середовищі в Україні
загалом. У ВНЗ немає нічого такого, чого не було б на загальнонаціональному рівні, й у той же час є
практично все те, що присутнє на ньому, хоча з кількісної точки зору ступінь такої присутності різний.
Водночас внаслідок дії низки факторів, зокрема, й таких, як, з одного боку, державна мовна політика
у сфері освіти, а з іншого, автономія ВНЗ та їхня можливість значною мірою на свій розсуд регулювати
мовні практики та мовну поведінку учасників навчального процесу залежно від конкретних умов та
обставин, освітня сфера виявляє у мовному питанні певну самостійність. Цьому сприяють, по-перше,
особливий стан мовних практик у ВНЗ, по-друге, специфічний характер екстраполювання мовної
ситуації у країні на систему освіти, який зумовлює її – системи освіти – несхожість з іншими сферами
життєдіяльності. Якщо вірити соціологічним даним, сфера освіти, приміром, є другою сферою, крім
сфери державного управління, в якій спілкуватися українською мовою престижно.
Є підстави саме у системі вищої освіти вбачати ту ключову ланку, за допомогою якої може за певних
обставин виявитися реальним внесення корективів до мовної ситуації і її переформатування відповідно до
змінених умов національно-культурного та мовного існування України як суверенної держави, і української
нації на стадії її переходу від архаїчного стану (як нації етнічної) до стану модерного (як нації політичної).
У такий спосіб можна було б досягти потрібного режиму коеволюції загальнонаціонального мовного
простору та мовного простору освітнього з використанням останнього як моделі для першого. Це, у свою
чергу, дало б, цілком вірогідно, змогу здійснити історично обґрунтований, коректний із соціальнополітичного погляду колективний вибір мови, забезпечивши як належну якість, так і динаміку того
зумовленого новим – державним – статусом української мови мовного зсуву, нагальна потреба в якому
вже давно відчувається й на порозі якого Україна продовжує тупцювати.
Ще зовсім нещодавно можна було з повним правом стверджувати, що вища освіта це, з одного боку,
імператив суспільного прогресу, з іншого, найнадійніша й найкраща запорука повноцінної соціалізації й
якісного життя особистості. Тепер це твердження потребує одного принципового уточнення:
імперативом та запорукою нині є не вища освіта як така, а освіта якісна, тобто, така, яку можна
застосувати, і яка відкриває молоді двері у світ.
Мета статті полягає в аналізі мовної ситуації у вищій освіті та її регулятивних факторів.
Значення освіти загалом і вищої освіти зокрема у сучасному світі неможливо переоцінити. Освітня
сфера й, особливо, той "продукт", який вона продукує, здійснює колосальний вплив на всі без винятку
сфери життя, включаючи як духовні, так і матеріальні. Вищі навчальні заклади небезпідставно
розглядаються як ключова інституція у сфері відтворення людського потенціалу нації. Набирає обертів
тенденція перетворення вищої освіти на вагомий фактор інноваційного розвитку.
Саме вища освіта закладає підвалини зростання національної економіки, формуючи й у той же час
адекватні історичному моменту концепти національної ідеї, культури, духовності. Саме вона як соціальний
інститут, наділений здатністю модернізуватися швидше за більшість інших, взявши на озброєння
теоретичне наукове знання (когнітивний продукт) найвищої проби, має змогу перетворитися на стрижень
національного та державного розвитку за прогресивним сценарієм. Важливе значення у цьому плані може
відіграти включення України до європейського освітнього простору через її участь у Болонському процесі.
Однією з наріжних передумов саме такого сценарію розвитку подій варто вважати належний ступінь
урегульованості мовного питання у системі ВНЗ на законодавчому рівні. Наявність закону або певної
"тематичної" (приміром, освітньої) сукупності законів не розв’язує проблеми раз і назавжди, проте створює
основу для більш плідного та результативного підходу до неї у руслі реалізації державної політики.
Сутність освітнього процесу й якість вищої освіти, певна річ, не вичерпуються проблематикою,
пов’язаною саме з мовою освіти, проте поза цією проблематикою будь-які розмови про ці речі втрачають
конкретний зміст. З огляду на цей фактор сфера вищої освіти вигідно вирізняється від багатьох інших
© Яковлева О. В., 2012
17

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 64. Філософські науки

сфер. Освітня мовна "впорядкованість" контрастує із загальною ситуацією в державі, яка продовжує
потерпати від недостатнього законодавчого забезпечення.
Використання мовного інструментарію у системі освіти загалом та вищої освіти зокрема на
правовому рівні регулюється нині в Україні низкою законів та підзаконних актів. Є підстави
стверджувати, що у своїй сукупності вони загалом вписуються у загальну модель розвитку системи
міжнародного права з притаманною їй останнім часом орієнтацією на зсув від терпимості щодо
асиміляції по відношенню до "нетитульних" мов (регіональних мов і мов національних меншин) у
напрямку законодавчої підтримки цих останніх.
"Ідеологічну" з юридичної точки зору базу кожного з них закладено у статтях 10-й та 53-й
Конституції України, в який визначено, що "державною мовою в Україні є українська мова" і що
українська держава гарантує своїм громадянам, котрі належать до національних меншин, право на
"навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних та комунальних навчальних закладах".
У цьому контексті варто згадати закони України "Про вищу освіту", "Про освіту" та ін. Урядом
України прийнято Державну національну програму "Освіта" ("Україна ХХІ століття"). У серпні 2010 р.
Міністерство освіти та науки підготувало нову редакцію закону "Про вищу освіту", яку подано на
розгляд Верховної Ради України (законопроект №7486-1), а також винесло на громадське обговорення
"Концепцію мовної освіти в Україні".
На відміну від переважної більшості інших суспільних практик, де навіть за наявності законодавчої
бази відповідно кількості та належної якості вона не застосовується на практиці через те, що ухвалені
закони не імплементуються, – у сфері мововжитку в системі ВНЗ вдалося добитися того, щоб чинне
законодавство "працювало" практично на повну потужність.
У такий спосіб виявилося можливим досягти того, чого ніяк не вдається досягнути у
загальнонаціональному масштабі: зняти будь-які різночитання щодо того, який має бути обсяг вживання
державної мови у навчальному процесі, а яким – її співвідношення з мовою російською. Нині навіть
абітурієнти з-за кордону, в тому числі – з так званого "далекого" і навіть "дуже далекого" зарубіжжя,
перед тим, як стати студентами першого курсу українських вишів мають в обов’язковому порядку
опанувати українську мову на підготовчих мовних курсах та одержати відповідний документ, який
підтверджує, що це їм вдалося.
На перший погляд, може скластися враження, що, сповідуючи такий підхід, держава виявляє надто
велику суворість до тих, для кого українська не є рідною і хто не мав змоги вивчити її у школі. Проте за
більш уважного і прискіпливого розгляду виявиться, що він цілком і повністю відповідає як букві, так і
духові Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин – Хартії про мови, в якій, окрім іншого,
визнається, що в кожній державі її громадянам належить володіти державною або офіційною (або однією
з офіційних у випадку, коли їх дві або декілька) мовою.
Проблема конкуренції між українською і російською мовами в даному випадку знімається
автоматично. Володіння частиною іноземних абітурієнтів російською мовою при їхньому вступі до
українських навчальних закладів не може нічого змінити. Вивчення української залишається для них
обов’язковим; російська через її близькість і спорідненість з українською здатна, хіба що, допомогти в
опануванні останньої.
Належне законодавче забезпечення тієї чи іншої сфери діяльності (зокрема, і такої, як мовна у системі
ВНЗ) є надзвичайно важливим з усіх точок зору, проте воно не вичерпує всієї складності проблеми. Закон –
лише одна зі складових будь-якого процесу. Закон, який регламентує вживання мови та модель її
опанування у системі освіти, – вагома, проте аж ніяк не єдина, складова мовної політики. Жоден закон не
вичерпує цієї політики, не створює вичерпної бази для її втілення в життя. Крім нього, до найбільш дієвих
й ефективних інструментів її реалізації прийнято зараховувати ще й систему адміністративного управління,
релігійні організації (церкву), ЗМІ. На особливу увагу в цьому колі заслуговує система освіти як суспільний
інститут, роль і значення якого з огляду на завдання мовної політики важко переоцінити.
Інша вкрай важлива передумова втілення в життя пріоритетної ролі ВНЗ у коригуванні мовної
ситуації – це наявність вже зараз у системі вищої освіти реального (хоча й не зовсім повноцінного у
повному розумінні такої повноцінності) україномовного середовища, яке з огляду на ступінь його
сформованості та на обсяг функціонування помітно перевищує параметри цього явища в інших сферах,
крім, можливо, органів державного управління. Позитивне значення має і практичне вирівнювання в
правах і в обсязі вживання у багатьох вишах у різних регіонах української та російської мов.
Ще одна незаперечна перевага системи вищої освіти як потенційного провідного фактора
регулювання мовної ситуації відповідно до найбільш оптимальної за сучасних умов моделі визначається
з огляду на гендерний аспект. За даними Державної доповіді "Гендерна освіта і просвіта в Україні: 2008",
підготовленої Міністерством освіти і науки України за сприяння Програми рівних можливостей та прав
жінок в Україні, нині в Україні за основними освітніми показниками жінки не поступаються чоловікам –
за рівнем освіти обидві статі мають приблизно співставний показник. Значних гендерних диспропорцій у
цьому відношенні не простежується.
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За таких обставин ВНЗ покликані відіграти роль одного з головних регуляторів мовного середовища на
загальнонаціональному рівні, посприявши дальшому наповненню конкретним змістом державного статусу
української мови, підвищенню обсягу її функціонування і престижу. Для цього система вищої освіти має
низку передумов та кілька вагомих переваг, здатних у своїй сукупності забезпечити потрібний результат.
На відміну від освіти початкової та середньої, вона, скажімо, не потребує такого компоненту (мотиву)
у виборі мови навчання, як захист рідної мови для збереження природної національної (етнічної)
ідентичності особистості. Таку ідентичність, а водночас і гарантоване національним законодавством і
міжнародними конвенціями право на освіту рідною мовою, вже збережено і гарантовано на попередніх
стадіях освітнього процесу.
Сфера освіти загалом і вищої освіти зокрема – це та сфера, в якій, за спостереженнями багатьох
дослідників, розширення функціонування української мови за роки незалежності виявилося чи не
найяскравіше [1: 197]. Неухильне розширення функціонування української мови у вищих навчальних
закладах можна вважати стійкою тенденцією [1: 202-204].
Саме у системі ВНЗ нині існує цілком реальна можливість впритул наблизитися до розв’язання вкрай
важливого і принципового завдання створення повноцінного україномовного середовища вже у
короткостроковій перспективі. Нехай таке середовище матиме місце поки що лише у навчальному
процесі, співіснуючи з українсько-російською та російсько-українською двомовністю у позааудиторному
спілкуванні, його – середовища – появу варто визнати надзвичайно своєчасною й важливою.
Проте сама по собі одномовність освітнього мовного простору на основі державної мови й мови освіти
не розв’язує всіх тих проблем, які стоять перед системою вищої освіти у контексті її модернізації й
адаптації до вимог сучасного моменту, продиктованих повноцінним включенням у загальноєвропейський
освітній процес. Крім неї, паралельно з нею має неодмінно бути забезпечений поетапний перехід до якісно
вищого формату організації мовного простору – до багатомовності нового типу.
Йдеться про поєднання у певній пропорції та за певним принципом кількох (як мінімум, трьох) мов,
спроможних у своїй сукупності забезпечити найбільш повне й найбільш оптимальне на даному етапі
розвитку досягнення всіх цілей і вирішення всіх завдань, які стоять сьогодні перед вищою освітою.
Багатомовність нового типу варто розглядати як один з імперативів епохи. У вже достатньо
глобалізованому світі, який, до того ж, стоїть, як вважається, на порозі "другої хвилі" глобалізації, логіка
світосистемних структур спрацьовує, зокрема, й у такий спосіб, що зумовлює прискорення процесу
поділу наявних нині економіко-географічних зон на дві частини: фінансово, інформаційно, технологічно
розвинений центр та недостатньо розвинена або відстала периферія. Кожній із зон відповідає свій
формат організації мовного простору: у першому випадку це – багатомовність нового типу, у другому –
одномовність або багатомовність старого зразка.
За нинішніх обставин, що їх визначає тенденція до включення національного мовного простору до
простору загальноєвропейського, зберегти українську як мову освіти у стовідсотково повноцінному
статусі й обсязі можливо виключно шляхом її включення у режим багатомовності.
Перехід до багатомовності нового типу у системі ВНЗ полегшується тим, що нині освітній простір в
Україні вже фактично є двомовним і виявляє тенденцію до подальшої еволюції в бік тримовності. Попри
те, що офіційна статистика засвідчує домінування в освітньому просторі української мови [2: 232],
реальна ситуація, як засвідчують численні соціологічні опитування та дослідження, виглядає дещо поіншому. У переважній більшості випадків ідеться про двомовність українсько-російську або російськоукраїнську, проте мають місце й інші варіанти цього явища, наприклад, ситуативна (пов’язана з
навчальним процесом) українсько-англійська двомовність у таких, приміром, навчальних закладах, як
НаУКМА та Острозька академія.
Найбільш правильним за сучасних умов і обставин було б рішення, у межах якого ВНЗ мали б
формувати одночасно, паралельно, у зв’язку одне з іншим як україномовне середовище, так і середовище
багатомовне. Перше – у рамках сприяння дальшому просуванню вперед процесу державотворення, тоді
як друге – у ході включення до регіональних та європейського освітніх просторів та реалізації стратегії
особистого успіху частини студентів, зорієнтованої на продовження освіти, відкриття власної справи або
працевлаштування за межами України. Стратегія особистого успіху за сучасних умов і обставин
передбачає прагматичне, переважно суто функціональне, ставлення до вибору мови для спілкування у
різних сферах та ситуаціях (одним з вагомих стимулів для студентської молоді стає в цьому контексті
можливість приєднання до загальноєвропейської системи так званої "транскордонної освіти"). На даному
етапі розвитку української нації та держави поєднання інтересів усіх та кожного спроможні забезпечити,
мабуть, лише вищі навчальні заклади.
З точки зору цілей і завдань державної мовної політики тенденція, про яку йдеться, є однозначно
позитивною. Проте саме по собі таке розширення аж ніяк не можна розглядати як самодостатню
цінність. Розширення сфери функціонування української мови мало б бути інструментом, засобом
підвищення якості освіти, забезпечення якомога повнішої реалізації її соціальної функції, зокрема, під
кутом зору тих завдань, які випливають з уже згаданої вище стратегії особистого успіху.
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Відтак, ВНЗ мають змогу здійснювати регулювання и коригування мовної сфери з максимальним
ступенем адаптації до нових умов і цілей державної мовної політики. Таке регулювання й коригування
передбачає на даному етапі чотири рівні: законодавчий (який, окрім усього іншого, потребує не лише
ухвалення потрібних законів належної якості, а й їхньої імплементації), адміністративний (здійснюваний
шляхом тих чи інших дозволів та обмежень з боку центральної та місцевої влади), "академічний" (який
простежується в системі освіти), "стихійний" (тобто той, що випливає з повсякденної, неусвідомлюваної
і неконтрольованої поведінки людей).
Саме на "академічному" рівні, тобто в системі ВНЗ, можливий за обставин, що склалися нині в
Україні, прорив у розв’язанні мовної проблеми.
Для цього, крім усього іншого, потрібне здійснення низки кроків на кожному з інших рівнів. Зокрема,
часткової лібералізації "мовного" законодавства, яка б дозволила, зберігаючи певний набір заходів
протекціоністського характеру для підтримки й захисту української як державної, створити умови для
переходу до безконфліктної багатомовності.
У вирішенні завдання підтримки української мови система вищої освіти може і повинна відіграти
важливу роль. ВНЗ мають змогу реально впливати на підвищення обсягу використання української мови
й забезпечувати зростання суспільної престижності через такі цілком конкретні механізми, як: ЗНО або
вступний іспит з української мови, викладання більшості дисциплін українською мовою тощо.
Нинішній стан мовної ситуації у системі ВНЗ не можна вважати таким, що повністю відповідає всім
вимогам, проте він, як вважає чимало фахівців із цієї проблематики, відрізняється в кращий бік від того,
що маємо у національному мовному просторі загалом.
При цьому, щоправда, переформатування мовного простору на користь української мови містить у
собі одну серйозну небезпеку: для ВНЗ значно більше значення, ніж для мовної ситуації загалом, має
тенденція до зниження рівня й погіршення якості освіти, зумовлена в окремих випадках саме
переведенням навчального процесу з ряду дисциплін на українську мову викладання. Отже, увага до
мовної проблематики має неодмінно поєднуватися з увагою до проблематики фахової.
Ні в якому разі не можна не враховувати того очевидного факту, що в той час, як здобути непогану за
національними мірками освіту виключно українською мовою, в принципі, можливо (хоча й не далеко за
всіма спеціальностями), для здобуття освіти, конкурентної на наднаціональному рівні, української мови
недостатньо. До того ж тенденцію до інтернаціоналізації освіти, до формування єдиного європейського
освітнього простору можна вважати такою, що остаточно закріпилася в якості провідної.
Для здобуття повноцінної не лише за національними, а й за європейськими мірками, освіти, крім
української, конче необхідні ще й інші мови, насамперед, російська та / або англійська. Перша з них – як
регіональна, а також мова, за традицією присутня в українському мовному просторі. Друга – як одна зі
світових і перша, дійсно, "глобальна" мова, "вторгнення" якої як у цілу низку інших мов в усьому світі,
так і мовні ситуації різних країн, визнається нині загальною світовою тенденцією.
За результатами соціологічного дослідження "Барометр очікувань", проведеного на замовлення Банку
Австрії відомими європейськими соціологічними службами (RмPlus, PENTOR, TNC, GFK Group) з
метою визначення "психологічного індикатора" в країнах Центральної, Південно-Східної та Східної
Європи, – молоде покоління в цих країнах дивиться у майбутнє з оптимізмом (для України середній
показник віри в успішне майбутнє для молоді дуже високий – 60, тоді як решта населення перспектив ані
для себе, ані для держави, навпаки, не бачить – середній показник 46).
Перспективи власного розвитку молодь бачить в особистих проектах так званого self-made типу,
обираючи переважно між двома можливостями: або власна справа (за даними компанії Amway,
одержаними в межах глобального проекту Global Entrepreneurship Week, підприємницький дух
притаманний особливо для вікової групи від 14-ти до 29-ти років), або працевлаштування на перше
робоче місце у потужній міжнародній компанії, в тому числі й за межами своєї країни.
Зрозуміло, що для реалізації такого роду сподівань і такого типу планів особистого розвитку молодих
українців режим українсько-російсько-англійської багатомовності підходить значно більшою мірою, ніж
режим одномовності або українсько-російської двомовності, яка мала місце в Україні протягом
попереднього історичного періоду.
Не варто заплющувати очі й на такий фактор, як певна периферійність, у чомусь навіть вторинність з
огляду як на кількісні параметри, так і на якість україномовного інформаційного дискурсу по
відношенню до англо- та російськомовних дискурсів. Це ж саме стосується наукового (в цілому ряді
дисциплін), освітнього, культурного, спортивного дискурсів.
В українському мовному середовищі вже не перший рік поширений ще й такий мовний феномен, як
"комп’ютерно-електронна" квазімова на базі англійської термінології відповідного профілю, яка дає
змогу тим, хто її опанував та використовує, орієнтуватися у віртуальному світі комп’ютерних систем,
Інтернету, електронних розваг, інструкцій до побутової та іншої техніки закордонного виробництва
тощо. Перетворити цей сегмент мовного простору на україномовний навряд чи можливо. У цьому,
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зрештою, немає особливої потреби. До того ж, будь-яка спроба українізації віртуального світу означала б
крок назад з точки зору його комунікаційної універсальності та дієвості.
Немає сенсу робити з російської мови іноземну, щоб потім здійснювати у ВНЗ її вивчення як
іноземної, а не як "другої", якою вільно володіє більшість населення України, як це є нині. Мати змогу
читати в оригіналі О. Пушкіна, але не робити цього під гаслом боротьби проти "радянської спадщини"
або ж читати у посередньому українському перекладі безглуздо. Це – нонсенс, зумовлений або
політичними уподобаннями, перенесеними у мовну сферу, або комплексами провінційності та
меншовартості. Мають рацію автори французького Інтернет-ресурсу "Affaires-strategiques.info", коли
стверджують, що "…враховуючи історію та географію, Грузія не мала б відмовлятися від мови Пушкіна"
як однієї з мов повсякденного вжитку [3]. України це твердження стосується такою ж мірою.
Добре володіння російською мовою – не вада і, тим більше, не загроза національним інтересам, а
перевага і додатковий ресурс, який потрібно неодмінно використовувати. Часи функціональної редукції
російської мови на пострадянському просторі, зумовленої політичними та геополітичними мотивами,
відходять у минуле. Навіть у країнах Балтії, відомих своєю рішучістю у здійсненні жорсткої по
відношенню до неї державної мовної політики, російська поступово повертається у багатьох сферах
життя. В Естонії великі комерційні банки при прийомі на роботу нових співробітників вимагають від
кожного з них обов’язкового володіння російської мовою. Відмовлятися від українсько-російської
двомовності, намагатися створити умови для її викорінення нерозумно. Особливо ж нерозумно робити це
заради штучної одномовності, можливість досягнення якої є ілюзорною. Тим більше, що дійсною метою
зусиль, спрямованих на таке досягнення, є, зрештою, не забезпечення й збереження одномовності, а
перехід через ситуативний стан формальної української одномовності до іншої двомовності - українськоанглійської, яка у певних колах вважається перспективнішою.
Сформована внаслідок відносно тривалого історичного розвитку українсько-російська двомовність,
наявність якої значною мірою визначає нині характер та особливості українського мовного простору,
може набувати ознак як активної (обидві мови використовуються приблизно в однаковому або хоча б
співвідносному в кількісному відношенні обсязі), так і пасивної (одна мова використовується переважно,
інша – спорадично) форми.
Крім того, існує ще й двомовність, що її можна було б кваліфікувати як "комунікативну". Її виявлення
знаходимо у комунікації, у процесі якої кожен з учасників користується своєю власною мовою – або
українською, або російською, – не переходячи на мову співрозмовника. Природна обмеженість мовних
засобів, що використовуються у колоквіальному мовленні, призводить до того, що, як україномовний,
так і російськомовний суб’єкти при цьому добре або, принаймні, достатньою мірою розуміють один
одного. Жодних проблем у вільній, повноцінній комунікації у них не виникає.
Зрештою, в Україні вже багато років спостерігається ще один, украй цікавий і показовий, феномен,
який наочно розкриває глибину взаємодії української та російської мов у повсякденному мовленні
українців, а також ступінь їхнього спільного проникнення у свідомість мовців. Одні й ті самі носії
двомовності можуть змінювати мову спілкування один з одним, здійснюючи комунікацію між собою
коли українською, коли російською мовами, причому, на підсвідомому рівні, тобто без чітко зрозумілих
причин і мотивів такої зміни у кожному конкретному випадку.
Таку нефіксовану, "плаваючу", двомовність можна розглядати як один з факторів, формування
багатомовності нового типу у системі ВНЗ з наступним поширенням її на загальнонаціональний рівень.
Носіїв нефіксованої двомовності варто було б при проведенні соціологічних опитувань та
соціолінгвістичних досліджень виділяти в окрему групу, чого наразі не спостерігається.
Мовна ситуація у системі вищої освіти великою мірою визначається не лише діяльністю керівництва ВНЗ
та вказівками і рекомендаціями з його боку, а й повсякденною практикою студентів та викладачів, тобто –
стихійно. Так само, як діяльність тих чи інших владних структур, різного типу організацій або компаній не
здійснюється виключно відповідно до наперед затверджених "планів та діаграм" (М. Е. Генсон), – мовна
поведінка учасників навчального процесу регулюється не лише правилами внутрішнього розпорядку того чи
іншого ВНЗ, відчуваючи на собі помітний вплив з боку "стихійного" фактору й, зокрема, наявних у цьому
ВНЗ та в окремих його підрозділах неформальних груп і угруповань [4: 61-62].
Неабияке значення у цьому плані має престиж мови (мов). Можна погодитися з тим, що
"найочевиднішою і, мабуть, єдиною "сталою" ознакою престижу функціонування мови є стан
білінгвізму" [5: 179]. Маючи цілком достатній з огляду на її статус єдиної державної ступінь престижу в
західних і частково в центральних областях України, українська втрачає перевагу над російською в
цьому відношенні на сході та півдні, а також у частині вишів центрального регіону. Такий стан
негативно впливає на процес розширення сфери функціонування української мови, зокрема, й у системі
вищої освіти, висуваючи задачу підвищення престижу державної мови в якості одного з найбільш
актуальних гуманітарно-політичних завдань сучасного моменту. Додаткових складнощів його
успішному розв’язанню шляхом здійснення відповідних заходів, окреслених державною мовною
політикою, надає зростання престижності інших іноземних мов, передусім, англійської.
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Тут украй важливе значення має поєднання, з одного боку, вимог ВНЗ, з іншого, мовної поведінки
особистості, визначеної стратегією особистого успіху. У системі вищої освіти спостерігається
суперечність між двома підходами до освіти, до її цілей і завдань: з одного боку, об’єктивно
продиктованого зовнішнім середовищем конкурентно-ієрархічного, з іншого, історично сформованого і
національно зумовленого ціннісно-орієнтованого.
У ВНЗ об’єктивно закладена бінарна опозиція між інтересами держави (збереження духовності й
національної ідентичності, тобто наголос саме на українській мові й виключно на ній) та інтересами
особистості (орієнтація на краще працевлаштування без прив’язки до україномовного простору зі
зміщенням наголосу на багатомовність). ВНЗ у цій опозиції перебувають, як правило, посередині,
опікуючись як першим, так і другим, не маючи змоги відмовитися від чогось одного на користь іншого.
Інтереси держави та інтереси особистості у цьому відношенні можуть співпадати, проте це
відбувається не завжди. З нинішніх обставин, наявних у реальному житті, для їхнього оптимального
поєднання виникає дедалі більше перешкод суто об’єктивного, матеріального, плану, пов’язаних з тим,
що українська держава позбавлена можливості дати випускникам вітчизняних ВНЗ той рівень
матеріального забезпечення, який дехто з них здатний отримати в іншому місці.
На зазначену проблему варто подивитися ще й під іншим кутом зору, згадавши про те, що
"виробництво" молодих людей з вищою освітою з перспективою їхнього використання виключно всередині
країни може обернутися перевиробництвом. За відсутності достатнього потенціалу для забезпечення
кожного випускника ВНЗ першим робочим місцем, в умовах дальшого зубожіння основної маси населення,
збільшення кількості дипломованих фахівців відкриває прямий шлях до нагнітання напруги як у
суспільстві загалом, так і в окремих його сегментах. "Освічена бідність" – гостро негативне соціальне
явище, здатне спровокувати соціальний вибух, викликати масові заворушення та акції протесту.
Про подолання цієї суперечності без докорінних змін на краще у вітчизняній соціально-економічній
сфері, за рахунок виключно важелів з арсеналу системи виховання й примусу, навряд чи реально мріяти
ані у коротко-, ані у середньостроковій перспективі. Оскільки ж вона, крім усього іншого, знаходить своє
виявлення і на вербальному рівні, про неї варто, гадаю, поміркувати в категоріях лінгвістики та
соціолінгвістики з особливим наголосом на створенні умов, необхідних для поширення у системі вищої
освіти багатомовності нового типу.
Нині в Україні наявні два різні типи багатомовності. Багатомовність першого типу – це несистемне
поєднання різних мов та діалектів у сільській місцевості, де по селах пліч-о-пліч традиційно проживають
представники різних національностей і етнічних груп (Одеська область, Закарпаття, Буковина та ін.),
переважна більшість з яких до певної міри володіє мовою або діалектом своїх сусідів по селу.
Багатомовність другого типу – це використання різних мов представниками освічених верств
населення, тобто тих, хто свідомо вживає для найбільш повного і повноцінного забезпечення власних
комунікативних та інших потреб як рідну мову, так і інші, якими вони володіють. У тому числі –
російську, англійську тощо.
Йдеться не про відмову від рідної мови заради вимушеного переходу до іншої мови (або інших мов)
як мови повсякденного спілкування, освіти, професійної діяльності, а про те, щоб доповнити володіння і
використання рідної – української – мови ще однієї-двома іншими мовами, здатними забезпечити вищий
рівень комунікації й ширші комунікативні можливості носіям української. Наочний приклад того,
наскільки такий підхід реальний, прогресивний і бажаний, дає досвід Канади. У цій країні, де англофранцузька двомовність законодавчо закріплена на федеральному рівні, свого часу у зв’язку з тим, що
українська "колонія" набула досить значної кількості, здійснювалися спроби надання українській статусу
третьої офіційної мови. Ця проблема, втім, втратила актуальність через те, що вже друге й третє
покоління українських іммігрантів ставало англомовним.
ВНЗ мали б стримувати "першу" багатомовність, стимулюючи натомість багатомовність "другу" як
таку, яка є перспективною й найбільшою мірою відповідає тим завданням, які стоять нині перед
державою та громадянами у плані модернізації мовної сфери.
Окрім усього іншого, такий розвиток подій обумовлений ще й нагальною потребою модернізації як
української суспільно-політичної моделі, так і моделі національної державності, про яку дедалі більше й
активніше говорять вітчизняні фахівці з різних гуманітарних дисциплін. І перша, і друга не лише
передбачають функціональну багатомовність, а й конче вимагають її якомога більш швидкого впровадження
в життя. З кожним роком усе чіткіше виявлена наявність в Україні ситуації нового міжмовного контакту, в
рамки якого включено не дві, як колись, а три – українська, російська, англійська – мови.
Не менш важливим у цьому плані є й загальний контекст – світоглядний, ідеологічний,
методологічний. М. Михальченко зазначає доцільність переходу від моно- до плюроідеологічної моделі
розвитку [6: 197]. Потреба саме такої моделі відчувається нині дуже гостро. Визнання об’єктивної
цінності плюралізму перетворюється на одну з найбільш характерних рис сучасної цивілізації. Як один із
напрямів реалізації даної парадигми може бути і неодмінно має бути запропонований і поворот до
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"плюромовного" середовища, яке, крім усього іншого, найбільшою мірою відповідає умовам сучасного
глобалізованого світу та сучасної людини з відкритими перед нею глобалізацією новими можливостями.
Існує ще один контекстуальний вимір – цивілізаційно-глобалістичний. "Кожне з усталених
суспільств… здійснює цивілізаційний вибір, – пише В. Кремінь. – Генезис глобального суспільства
змінює цю ситуацію. Тепер обирається не та чи та цивілізаційна парадигма, а режим співіснування з
іншими (виділено автором – О. Я.)… Сучасний цивілізаційний вибір – вибір ХХІ ст. – це вибір усіх на
користь глобального суспільства, що є соціальною формою існування всепланетного людства. Інша
альтернатива – замкненість на власних цивілізаційних засадах.., що має перспективою нескінчений
конфлікт "усіх з усіма" [7: 462].
У розвиток цієї думки варто було б навести оцінку, що її містить аналіз теми "Глобалізація"
спеціальної комісії Бундестагу Німеччини: "Глобалізація є могутньою рушійною силою економічних та
політичних змін… Крім того, в усьому світі більш інтенсивними стають освітні процеси" [7: 111].
Усвідомлення цього факту важливе. В нову епоху, зумовлену глобалізацією й усім, що вона із собою
несе, той безпосередньо пов’язаний з рідною мовою простір "духа нації", на який було прийнято
звертати особливу увагу в руслі ідей В. Гумбольдта і неогумбольдтіанців, якщо й не звужується, то
принаймні помітно обмежується. Натомість простір "духа націй", навпаки, надзвичайно розширюється
саме завдяки глобалізаційним процесам і тенденціям. Саме цей останній за нових умов та змінюваних під
впливом глобалізації обставин значною мірою визначає рамки існування "духа" кожної окремої нації не
лише на загальносвітовій арені, але й в ореолі його – "духа" – традиційного поширення й панування.
Простір "духа нації", до того ж, усе помітніше перетворюється з самостійного і самодостатнього явища
на одну з моделей загальної матриці, яка формується у масштабах світової – глобальної – системи
культури, духовності, мови.
Конфлікт "усіх з усіма", про який веде мову В. Кремінь, має ще один вимір. В Україні останнім часом
спостерігається згортання виробництва власного національного когнітивного (креативного) продукту,
зведення його до знання локального рівня та значення, супроводжуване дедалі більш об'ємним
запозиченням сучасних знань і сучасного когнітивного продукту з інонаціональних джерел. Перехід до
багатомовності нового типу може, з одного боку, зупинити цю тенденцію (а в перспективі навіть
подолати її), з іншого, піднести процес запозичення когнітивного продукту інонаціонального
походження на більш високий якісний рівень за рахунок усунення мовного бар'єру й відмови від
перекладачів-посередників сумнівної якості.
За нинішнього стану мовної ситуації та мовної поведінки різних груп громадян одномовність в
Україні може бути лише декларованою. Заклики до здійснення державної мовної політики, спрямованої
на перетворення українського мовного простору на одномовний, мають переважно політичну природу.
Вони використовуються як інструмент для досягнення політичних цілей. Той, хто агітує за одномовність,
прагне не зміцнення української національної державності, а повної та остаточної перемоги одного з
наявних нині в українському політичному процесі проектів над іншими.
У цьому зв’язку доречно було б згадати досвід організації мовного середовища та його
вдосконалення, накопичений в Ізраїлі. Державна мовна політика у цій країні, здійснювана за умов
наявності відносно великої кількості мовних общин, надзвичайної строкатості групових мовних практик
та складної за своєю структурою багатомовності, – однозначно спрямована на впровадження івриту як
однієї з двох офіційних (разом з арабською) мов в усі сфери соціально-комунікативної системи.
Водночас, мовна проблематика в Ізраїлі фактично повністю деполітизована. Політичні партії щодо неї
виявляють одностайність, ані у своїх програмах, ані у практичній діяльності, не втручаючись у мовну
політику і не формулюючи свого ставлення до неї.
Деполітизація мовної проблематики та державного регулювання мовної сфери поєднується й
доповнюється в Ізраїлі із системною діяльністю, спрямованою на мовне планування і управління
процесами, які відбуваються у мові, а також – опосередковано – у сфері міжмовної взаємодії, яка з
огляду на специфіку ізраїльської мовної ситуації має неабияке значення. Її здійснює не державна, а
наукова установа – Академія мови іврит (до 1953 р. вона з моменту свого заснування 1890 р. існувала під
іншою назвою – Комітет мови іврит), до компетенції якої входять такі проблеми, як: нормування
літературної мови (граматичні правила), створення і кодифікація професійної термінології, орфографії та
транскрипції іноземних імен і назв.
Статус і авторитет Академії дуже високий, її рішення обов’язкові для всіх без винятку державних
установ. Одним із пріоритетних напрямів її роботи є укладання історичного словника єврейської мови,
підготовча робота над яким триває вже кілька десятків років. Не менш важливою як з лінгвістичного, так і
екстралінгвістичного боку варто вважати роботу Академії з планування та регулювання дальшого розвитку
мови, зокрема, у сфері граматики, транскрипції, стилістики сучасного івриту, так і в галузі термінології.
Забезпечення однотипності, однаковості, а відтак – і єдності, мовної ситуації в різних регіонах
України на ґрунті запровадження офіційного режиму одномовності та його дотримання у примусовому
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порядку із застосуванням важелів адміністративного впливу на практиці неможливе ані в коротко-, ані у
середньостроковій перспективі.
Нереальним видається й забезпечення "одномовної" єдності та спадкоємності поколінь. В Україні й нині
зберігається диференціація мовних практик, зумовлена віковими особливостями громадян. Мовна
поведінка представників старшого і середнього поколінь відрізняється від поведінки молоді. Цю обставину
не можна не враховувати у ході вироблення нової державної мовної політики, спрямованої на консолідацію
політичного класу й суспільства, формування української політичної нації сучасного зразку.
Безкомпромісна орієнтація на одномовність випливає зі стратегічної налаштованості на втілення в
життя національно-державницького проекту: "До Європи без Росії!", – який неодмінно передбачає ще й
таку складову, як звільнення від так званої "радянської спадщини" в усіх сферах. Йдеться про
забезпечення шляхом здійснення державної мовної політики відповідного спрямування функціональної
переваги української мови над мовою російською відповідно до її державного статусу не лише у західних
областях України, а й на всій українській державній території, навіть всупереч об’єктивно наявній
перевазі російської над українською у багатьох сферах.
Як альтернатива зосередженості на перспективі одномовності подекуди наполегливо пропонується
перспектива повернення до українсько-російської двомовності "радянського зразка". До цього варіанту
розвитку національного мовного середовища теж треба, на нашу думку, ставитися з великою мірою
застереження через те, що він видається надто проблематичним з огляду на його відповідність вимогам
та імперативам нової доби, сутність і особливості якої визначаються, насамперед, глобалізацією.
Розв’язання завдання переходу до багатомовності нового типу ускладнює ціла низка обставин,
починаючи з концептуальної вразливості державної мовної політики та вкрай низького ступеню її
ефективності й закінчуючи психологічним спротивом змінам мовної ситуації на користь української
мови з боку досить значної частини населення, а також потужним інерційним ефектом, заснованим на
стані мовної ситуації, успадкованому з попередніх часів.
Система вищої освіти має достатній потенціал і реальні можливості для того, щоб через доступні їй
механізми регуляції забезпечити перехід до багатомовності нового типу. Ця багатомовність є розумною
альтернативою як штучній одномовності, так і архаїчній двомовності, кожна з яких прирікає освітнє
мовне середовище на консервацію перехідного стану, в якому воно нині продовжує перебувати. За умови
успішного здійснення такого переходу, ВНЗ, окрім усього іншого, могли б подати приклад для
наслідування іншим сферам соціального буття і нації загалом.
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Яковлева Е. В. Система высшего образования как регулятивный фактор языковой ситуации.
В статье рассмотрена система высшего образования под углом зрения ее возможности к выполнению
регулятивной функции относительно языковой ситуации в стране. Констатируется, что ВУЗ – это
социальный институт, способный усваивать полезные новации и модернизироваться в более
оптимальном от других режиме. Статус украинского языка в системе образования законодательно
закреплен. Объем его фактического использования и престиж находятся в вузах на более высоком
уровне, чем в других сферах. ВУЗы готовы к тому, чтобы, согласовав интересы государства,
образовательной системы, личности, включиться в национальный процесс переформатирования
социально-коммуникативной системы с целью ее адаптации к государственному статусу украинской,
взяв на себя роль одного из лидеров.
Yakovleva O. V. System of Higher Education as the Regulatory Factor of Language Situation.
The article deals with the system of higher education from the perspective of its ability to perform regulatory
functions on the language situation in the country. It is noted that the university as a social institution, is able to
absorb useful innovations and modernization in optimal from the other mode. The status of the Ukrainian
language in education is legally enshrined. The volume of its actual usage and prestige in the universities are at
a higher level than in other areas. Higher educational establishments, agreeing interests of the state,
educational system, an individual, are willing to be involved in the process of reformatting the national sociocommunicative system in order to adapt it to the status of the Ukrainian state, assuming the role of a leader.
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ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА У ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ
ФІЛОСОФСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ
Дану статтю присвячено проблемі еволюції концепції природного права у давньогрецькій філософській
традиції. У зв’язку із цим виявлено та проаналізовано різні смислові рівні ствердженої в античному
концепті природного права ідеї природи (physis), встановлено їх конкретно-історичну та стадіальну
детермінованість. У роботі також досліджено еволюцію сприйняття феномену природи та способів
усвідомлення ''зверненості'' до суспільства чи окремого індивіда природно-правових норм та приписів. У
контексті аналізу етичних аспектів природно-правової парадигми проаналізовано розвиток пов’язаної із
ідеєю світового правопорядку концепції справедливості, а також прослідковано зміну уявлень про
характер співвідношення приписів природного права та суспільних установлень, у більш пізній
філософсько-правовій традиції означуваних поняттям ''позитивне право''.
Конституювання ідеї природного права, джерелом якого є деякий розумний світовий порядок, що
обумовлює смисловизначеність та спрямованість суспільних та індивідуальних правових воль, є одним із
головних набутків античної філософської думки. Центральна для етико-філософської свідомості та
правової практики античності, ця ідея у наступні періоди європейської історії постає і як джерело
конкретних правових змістів, що вибірково актуалізуються та переінтерпретовуються, і як узагальнений
образ, що, в силу своєї історичної здійсненності і завершеності, набуває естетичних характеристик і
трансформується у художньо-етичну тему європейської культурної свідомості, долаючи початкові межі
своєї ''правової'' визначеності і набуваючи культурно-світоглядного смислу.
У цьому своєму значенні антична ідея природного права стає основою культурного діалогу риторичного
типу, в якому створений античною свідомістю образ природно-правової закономірності визначає
спрямованість етико-правових, соціальних, естетично-художніх рефлексій тієї чи іншої епохи. Така
полівекторність актуалізації античної ідеї природного права уможливлюється її багаторівневою смисловою
структурою, що обіймає різноманітні, пов’язані з пізнанням природи та суспільства, значення та змісти,
послідовно виниклі у процесі історичного розвитку античної культури. Крім того, вона у ''знятому'' вигляді
включає різні форми вияву, позиціонування та рефлексії осмислюючої єдиний світопорядок свідомості, в
царині якої відбувається конституювання ''природи'' як предмету пізнання. В історії античної культури
форми міфорелігійного сприйняття природи змінювались формами раціонально-філософського дискурсу,
що визначило те чи інше розуміння правоустановчої сутності природної справедливості. У свою чергу, це
обумовлювало характер осмислення ''зверненості'' природи до суспільства чи окремого індивіда, яка
сприймалась як ''явленність'', ''передданність'', або ж як раціонально сприйнятий та добровільно обраний,
трансцендентний оточуючій людину дійсності вищий зміст.
Відповідно, метою запропонованого у даній статті дослідження еволюції ідеї природного права в
давньогрецькій культурі може бути визначене: 1) виявлення різних смислових пластів ствердженого в
античному концепті природного права образу природи та встановлення їх конкретно-історичної та
стадіальної визначеності; 2) аналіз способів осмислення ''природи'' та її ''зверненості'' до суспільства чи
конкретного індивіда як потенційних суб’єктів правоусвідомлення та правотворення; 3) аналіз еволюції
змісту ідеї справедливості як визначника правового світопорядку.
Загальносвітоглядним підґрунтям становлення природно-правової парадигми у грецькій культурі став
''одухотворено-розумний космологізм грецького мислення'' [1: 155], згідно до якого космос є рухомою,
самодостатньою, розумною цілісністю, у своєму існуванні визначеною іманентними їй порядком та
закономірностями. Ця цілісність є божественною, а тому вічною, відповідно сакралізованими постають
діючі у ній незмінні закони, які осмислюються як ''наслідок абсолютної необхідності''. У своїй
самодостатності космос є естетично завершеним та досконалим. Тому, як вже здійснена естетична
єдність, він здатен впорядковувати, вводити у сферу дії своїх законів усе існуюче. Звідси, – той
доцентровий правотворчий вплив, який космос незмінно здійснює на включене у його кругообіг життя
людської спільноти, його вічний правотворчий вияв. Такий космос є абсолютизацією природи –
прекрасної, довершено організованої, ''яка сама для себе абсолют'' [1: 160].
Міфологічно осмислена, така природа не передбачає позиціонування людини в якості постороннього їй
суб’єкту пізнання, відповідно, не відокремленими від божественної дійсності постають визначені
міфорелігійними уявленнями людські вчинки, які вмотивовуються реалізацією законопорядку світової
цілісності. Джерелом права у системі такого міфокосмологічного мислення є традиція та пов’язаний із нею
сакралізовано осмислений неписаний закон – themis (букв. – правило, встановлене звище; від кореню dhe –
встановлювати у бутті за волею богів) [2: 299]. У цьому початковому сенсі themis є порядком, що визначає
світовий устрій, рух небесних тіл, зміну пір року і самих років, а також стосунки між богами та людьми і
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стосунки в межах людської спільноти [3: 76]. Це вихідне значення слова теміс вказує на органічну
включеність людських правостосунків у вічний обіг космічних подій, їх приналежність до нього як
органічної частини до цілого. Все, що стосується людини та світу, перебуває у владі ''порядку'', який є
релігійною та моральною основою усього суспільства, без якої усе б вернулося до хаосу [2: 299]. В епосі
themis означає установлення, що визначає право та обов’язки кожного при авторитеті глави роду (genos).
Множинна форма themistes вказує на сукупність усіх приписів, суму законів, джерелом яких є божество.
Зміст цих законів передавався оракулами. По відношенню до людської спільноти вони закріплювали
моделі поведінки, спрямовані на підтримання порядку в межах роду. Themistes не встановлювались
людьми, не рефлексувались ними, а безумовно приймались як вищий божественний волевияв. Як
божественно визначений, themis отримував моральний зміст. Так І. В. Шталь вказує на зв’язок у
гомерівському епосі темісу не лише з поняттям звичаю, але й справедливості. Справедливість та звичай у
епосі тотожні: ''будь-який звичай справедливий, і справедливе є звичай'' [4: 154]. Відповідність вчинків
героїв Гомера моделям ''належного'' та ''справедливого'' підтверджує увесь общинно-родовий колектив, у
якому думка кожного члена колективу співпадає з суспільною думкою, а суспільна думка співпадає з
думкою кожного. Із поняттям божественного природного правоустановлення пов’язана також рання
лінгвістична форма dike, що початково означувала ''звичай'', ''спосіб існування'', деяке формульне право,
яким визначається те, як належить діяти у кожному конкретному випадку. Відповідно суддя (гомерівське
dikas-polos) виступав у ролі людини, що слідкувала за дотриманням формульних установок і мала право
вказувати за допомогою беззаперечного слова на те, що повинно бути, артикулювати (dicit – говорити)
відповідне правило. Таким чином, сутність рецепції природно-правових приписів зводилась до імперативно
санкціонованого божеством або традицією ''вичитування'' вічно присутніх у космічному цілому змістів, до
їх збереження і трансляції із покоління у покоління.
Про тотальну імперативну зверненість божественного закону до людської спільноти свідчить також
початковий смисл поняття nomos’у – закону, позитивізованого лише у V ст. до н. е. у вченні софістів.
Згідно до тлумачення етимології слова ''nomos'', запропонованого Й. Свенбро, nomos – віддієслівний
іменник, що походить від nemein, – розповідати, читати вголос. Початково nomos означує ''розподілення,
поширення усним шляхом'' [5: 12]. Вже у Гесіода царі таким чином ''розподіляють'' справедливість [6:
172]. У полісі nomos шляхом метенсоматозу втілюється у своїх слугах, – полісних магістратах, а також у
всіх громадянах, користуючись їх голосом як інструментом власного здійснення [5: 15].
Початково раціонального осмислення правові змісти космологічних уявлень набувають на ранніх
стадіях розвитку давньогрецької філософії, у вченні фісіологів, предмет аналізу яких – physis (природа) –
генетично пов’язаний із змістом космотеогонічних міфів. Як відомо, давньогрецьке слово physis
походить від дієслова phyo – народжувати, походити, рости. Відповідно, physis набуває подвійного
змісту: з однієї сторони, – це народження, походження, генезис, з іншої, – те, що є результатом
народження, тобто усі існуючі речі та їх властивості. Ці аспекти дослідження physis у доксографії
означуються термінами arche – першопочаток і stoicheion – елемент. З точки зору дослідження
становлення природно-правової парадигми, важливим є також пов’язане із arche значення ''властвування
над усім сущим''. Таким чином, природа означує не лише народження та його результати, але й властиву
виниклому ''здатність до справ, дієвість'' [7: 114-115], що небезпідставно можна асоціювати із
імперативно-правовим впливом на перебіг земних подій. Ідея імперативно-правового впливу античної
physis на усе існуюче отримує оригінальну інтерпретацію у М. Гайдеггера, згідно до думки якого
природа є ''чистим сходженням, у владі якого з’являється і є все, що з’являється'' [8: 133].
У ранніх грецьких філософів найбільш розгорнуто ідея правовизначального вияву arche представлена
у вченні Геракліта про ''вічно живий, розумний вогонь'', який в історико-філософській традиції
інтерпретується як божественне світло, а також у Гераклітовому вченні про закон-логос. За Гераклітом,
logos існує вічно, і все у світі відбувається відповідно до цього закону. "Логос ''говорить'' людині,
виявляючись у словах і справах, у чуттєво сприйнятих і розкритих розумом явищах'' [9: 55].
Представлена тут ідея розкриття (алетейї) близька до рецепції природно-правових смислів, характерної
для міфорелігійної свідомості. Співзвучним нормативуючим приписам міфу є також ствердження
Геракліта про те, що ''усі людські закони витікають із божественного, що поширює свою владу наскільки
забажає, всьому довліє і над усім отримує верх'' [9: 57]. Подібний взаємозв’язок божественного права і
людських законів може бути визначений, по-перше, як ''включеність'' (''породженість в межах'')
людського в божественне і, по-друге, як еманація [1: 165].
Віра у генетичну спорідненість світу людського та світу божественного визначає також піфагорійське
уявлення про те, що пануючі у космосі порядок та гармонія повинні ствердити у людському суспільстві
узгодженність інтересів, єдність у багатоманітності. Переконання в єдності божественного та людського
рівнів буття приводить піфагорійців до ствердження, що ''вища влада належить богу'' [9: 67], і що весь
спосіб життя повинен бути побудований таким чином, щоб слідувати йому. Загалом, у піфагорійському
тлумаченні природно-правових приписів присутні ті ж відношення ''розкриття – прийняття –
наслідування'', що і у формульних приписах сакралізовано осмисленого dike.
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Таким чином, у ранніх філософських вченнях Стародавньої Греції джерелом правових приписів
визначається природа (physis), яка сприймається пантеїстично та гілозоїстично, – як сповнена
божественних енергій та одухотворена, цілісна, самодостатня і вічна, що свідчить про близькість
концепту physis до ранніх міфокосмологічних уявлень. Спорідненим із міфорелігійною свідомістю є
також спосіб осмислення природи, який, попри присутність у ньому початково-раціональних елементів, є
образно-інтуїтивним і цілісно-ціннісним сприйняттям дійсності, на що вказує також відсутність у ранній
філософській традиції завершених понятійних концептів. Таким чином, тлумачений правовизначальний
вияв природи вибудовується на розкритті божественно установлених смислів, їх безумовному прийнятті
та здійсненні общинно-родовим колективом загалом.
Увесь наступний шлях розвитку природно-правової парадигми в межах грецької філософії пов’язаний із
подоланням цього початкового духовно-матеріального синкретизму в осмисленні природного цінніснодетермінативного континіуму. У процесі розвитку філософської думки формується уявлення про духовну
діяльність як силу, безумовно відмінну від матерії, і про матерію, безумовно посторонню духовному началу,
що обумовлює диференціацію людських можливостей у пізнанні як одного, так й іншого. Цей процес
поступової руйнації міфорелігійної цілісності природи і цілісності людського сприйняття прослідковується у
розвитку грецької думки від натурфілософів до Анаксагора. Вже у кінці VІ ст. до н. е. Парменід розрізняє
''єдине буття'', що пізнається умоглядом, з однієї сторони, і доступний безпосередньому сприйняттю світ
чуттєвих речей, з іншої. У Емпедокла диференціюються матеріальна стихія та нематеріальні сили, цій стихії
посторонні й нею керуючі. В Анаксагора матеріальному світу протиставляється безумовно нематеріальний
єдиний світовий розум (Нус), який все приводить у рух й усім керує, розрізняючи елементи буття у їх
подібності та відмінності й організовуючи їх у прекрасне закономірне ціле. Так завершується початкове
конституювання природи в якості предмету власне раціонального пізнання, що визначає увесь подальший
розвиток природно-правової ідеї у грецькій культурі.
У філософських вченнях V ст. до н. е. керівним принципом у віднайденні закономірностей і
принципів світового правопорядку стає філософський розум. Віднині у ньому, – і лише у ньому, –
закономірності світового цілого набувають здійснення і завершення, і лише через нього ''природа'', у
своїй правотворчій силі, починає ''говорити'' суспільству, здійснюючи на нього цивілізаційний вплив.
Відповідно, філософська рефлексія поширюється на усі елементи правового життя – звичай, закон, самі
підвалини державотворення, які раніше слугували предметом безумовного прийняття, а віднині повинні
були ''виправдати'' себе перед запитаннями філософствуючого розуму. Цей шлях розпочався з рішучого
протиставлення природного та суспільного правопорядку у вченні софістів. Поняттю природи (''physis'')
софісти протиставили поняття, якими охоплюється сфера суспільного й створеного людьми: ''nomos'' –
закон, суспільне установлення, ''thesis'' – установлення й ''techne'' – мистецтво. У такому протиставленні
''фюсіс'' стає синонімом істини, протилежної довільним людським найменуванням, враженням, звичаям.
При цьому, якщо представник так званих ''старших софістів'' Протагор у тлумаченні суспільного життя
пропонує своєрідний компроміс природного та людського його визначників [10: 192], то вже Горгій
розрізняє створені людьми писані закони (''nomos'') і неписану справедливість (dike), яка є
''божественним всезагальним законом'' [10: 272]. Писані закони, за Горгієм, повинні підтримувати
справедливість, яка, за своїм божественним походженням, панує над ними. Здійснена Горгієм
диференціація природного й суспільного у вченні Гіппія з Еліди змінюється їх рішучим
протиставленням. За Гіппієм, physis є джерелом того істинного права, що протистоїть людському закону.
''Усі споріднені по природі, у той час як закон, що володарює над людьми, примушує багато до чого, що
природі суперечить'' [9: 115]. Суперечність ''природного'' та ''суспільного'' стверджується також
Антифонтом, у вченні якого nomos зводиться до раціональних положень, і у цій своїй якості зближується
з thesis. За Антифонтом, приписи людських законів штучні, приписи ж природи – необхідні.
Аморальними суспільні закони вважає також Фразімах, тому що ''кожна влада встановлює їх на свою
користь'' [9: 116]. Це визначення остаточно позитивізує та функціоналізує писаний закон (nomos), а
також стверджує його морально-ціннісну та історичну релятивність.
У вченні Сократа шлях до здійснення принципів божественного світопорядку пролягає через їх
дефінітивне ''випробування', лише унаслідок якого вища божественна справедливість починає
''промовляти'' до людини у її суспільному бутті. Заперечуючи морально-ціннісний релятивізм софістів,
Сократ стверджує, що божественні закони є основою усіх людських установлень, які, проте, можуть
відхилятися від свого призначення в силу людської недосконалості. Тому божественний закон вище
людського: порушення людського закону не завжди призводить до покарання, покарання ж за
порушення законів божественних є неминучим.
Уся подальша еволюція природно-правової парадигми у грецькій філософії була пов’язана як з
іманентною логікою розвитку філософського мислення, що, усвідомивши себе конституюючою світ
силою, прагнуло до все більш чіткого понятійного оформлення феноменів природного та суспільного,
так і з еволюцією полісної свідомості. Соціальний розвиток Греції у V ст. до н. е. був стрімким
переходом від розквіту до занепаду полісної системи. Ця історична обставина обумовила кризу полісних
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ідеалів й виникнення певного відстояння між філософсько-етичними запитами та суспільним життям.
Звідси, – два можливих напрямки філософських пошуків. Перший пов’язаний із проголошенням
кінцевою метою людської діяльності та пізнання особистого блага людини; другий, – із абстрагуванням
філософа від недосконалої реальності та його зосередженням на чистому спогляданні, спрямованому на
світ ідеальних сутностей. Перший шлях став шляхом філософів, представників сократичних шкіл,
другий, – шляхом Платона.
У розгляді проблеми природного права у вченні кінічної сократичної школи продовжується лінія,
визначена софістами. Закону та звичаю людей кініки протиставляють природу. Усі суспільні інституції
та установлення вони вважають штучними та умовними, що обґрунтовує свободу людини від
відповідальності перед ними. Подібний ціннісний релятивізм визначає також основні положення
етичного вчення Арістіппа Кіренського, який стверджує, що ''не існує нічого справедливого, прекрасного
або ж гідного осуду по природі'', і що будь-яка етично-правова – позитивна чи негативна – оцінка
засновується лише на людському звичаї та законі. Обидва вказані вчення поєднує те, що в них
заперечуються природні, обґрунтовані божественним авторитетом або традицією, та позитивні, пов’язані
із соціальним буттям, основи моралі та права. Відповідно, – метою людського життя проголошується
задоволення егоїстичних інтересів та устремлінь, поза їх залежністю від соціуму.
Творчість Платона є етапною у становленні природно-правової парадигми в давньогрецькій культурі. В
основу розгляду проблеми природного права у Платона покладено ''діалектику ідеї та матерії як
абстрактно-всезагальних категорій'' [11: 63]. Важливим у розвитку природно-правової ідеї є ствердження
телеологічного характеру відношення світу земного, у тому числі, – суспільного буття, до світу вищих
сутностей (ейдосів) і визначеного ними світового порядку, вищу сходинку у ієрархії якого посідає ідея
блага [12: 203]. Телеологія Платона включає релігійний компонент. За Платоном, бог є сутністю світового
процесу, проте він може бути щасливим, якщо щасливим є життя, яке він дарує світу. Найбільш розгорнуто
ця думка сформульована в ''Тімеї'': існування найпрекраснішої із істот, пізнання якої доступне лише
умогляду, передбачує також існування найбільш величного, прекрасного й досконалого із чуттєвих світів
[12: 460]. Подальше релігійне обґрунтування телеологічних ідей, фактично, стверджує можливість та
необхідність здійснення у земному бутті божественної справедливості та визначених нею законів. За
Платоном, бог як істинне буття, покладає себе в іншому бутті, яке вже не є істинним та досконалим. З іншої
сторони, це ''інше'' буття прагне ствердити себе у бутті досконалому та вічному. Тому людина з
необхідністю прагне до божества, – у своєму бажанні пізнати благо, вона стає причетною сутності бога.
Важливим, щодо осмислення форм і способів пізнання джерел природного права, є судження Платона про
те, що пояснення світу полягає у зведенні всіх законів, які діють у світі, до єдиного вищого закону, з якого
потім можна вивести усі часткові закони [12: 120].
Вказані положення вчення про ''ідеї'' стали світоглядно-методологічним підґрунтям моделі ідеального
державного устрою та правового стану суспільства, створеної Платоном у етапних, з точки зору розвитку
концепції природного права, діалогах ''Держава'' та ''Закони''. Так, у діалозі ''Держава'' Платон визначає
ідеальну державу як максимально можливе здійснення законів ідеального космосу у суспільнополітичному полісному устрої. Держава, за Платоном, повинна бути організована таким чином, щоб
полегшити своїм громадянам шлях сходження від чуттєвого земного життя до вищих ідеальних цілей,
тому що ідеальний стан людської душі, який і є справедливість, полягає у її підпорядкуванні
божественному порядку. У визначенні правового статусу людини Платон використовує звичний для
нього діалектичний прийом сходження від одиничного, конкретного до загального, родового. Людина в
ідеальній державі розглядається як представник певного родового поняття, а всі індивідуальні волі та
прагнення підпорядковуються надособистісній ідеї, пов’язаній із здійсненням вищої мети. Загалом,
Платон говорить про право у його гранично можливій досконалості як про пов’язане з ідеальними
надчуттєвими першоосновами, і у цьому сенсі стверджує телеологічну природу правової реальності.
Підсумковими у розробці ідеї природного права в давньогрецькій філософії стали твори Арістотеля з
етико-правової та політико-правової проблематики. Обидва напрямки правових досліджень тісним
чином пов’язані з онтологією Арістотеля і з телеологічними та теологічними аспектами його
космологічного вчення. Стверджуючи єдність форми та матерії, Арістотель вказує на те, що ідеї (форми)
усіх речей існують вічно і залишаються тотожними собі. Вони, – вічний, незаперечний закон, якому
підпорядковується усе існуюче, і його кінцева мета. Матерія завжди прагне форми, завжди
спрямовується до неї. Так виникає вічний світовий рух, що не має ні початку, ні кінця. З того, що світ є
буттям вічним, Арістотель робить висновок про необхідність існування вічної причини та першорушія
світу. Як вічна причина світового процесу першорушій є бог [3: 280]. Як вища дійсність, бог є розум
(Нус), вічне споглядання, чиста думка, що мислить сама себе. Бог все визначає собою, тому кінцевою
метою світового процесу Арістотель вважає здійснення божественного порядку в природі. Форма, по
відношенню до чуттєвих речей, є метою внутрішньою, іманентною. Звідси, – вчення Арістотеля про
ентелехію як ''потенційно-енергійне і при цьому ейдетичне становлення усього існуючого'' [11: 77]. Це
ствердження є методологічним підґрунтям інтерпретації Арістотелем ідеї природного права, –
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суспільний світ та держава здатні втілити принципи природного права і справедливості внаслідок
внутрішньо притаманної їм мети, пов’язаної із існуванням божества.
Розвиток природно-правових ідей за доби еллінізму був визначений двома світоглядними
тенденціями, пов’язаними із соціально-політичним контекстом епохи. Перша із них, – універсалізуюча та
уніфікуюча, друга – суб’єктивізуюча та індивідуалізуюча. Обумовлене завоюваннями
Олександра Македонського, усвідомлення єдності соціально-політичного простору співіснує у
суспільній свідомості еллінізму із відчуттям відокремленості життя людини від життя держави. Тому на
рівні суспільної буденності домінуючим соціальним мотивом стає власний інтерес, а на рівні
культурного самоусвідомлення освіченої частини суспільства, – питання, пов’язані із індивідуальним
смисло- та цілевизначенням. Як наслідок, – мисляча людина заглиблюється у свій внутрішній світ, в
якому, – і лише в якому, – прагне віднайти ціннісні орієнтири, які б врівноважували її із мінливою та
сповненою протиріч соціальною дійсністю.
Невипадково, визначальною передумовою розвитку ідеї природного права за доби еллінізму, за
визначенням О. Ф. Лосєва, стає ''потреба тлумачення чуттєво-матеріального космосу не просто лише як
об’єкту, але й як суб’єктивної людської данності'' [11: 79]. Тому у цей час виникають такі системи
філософії, які ''вирішують питання про типи й види суб’єктивного людського існування на тлі існування
чуттєво-матеріального космосу'' [11: 79]. Для означення цього, принципово важливо для розвитку
природно-правової концепції, елліністичного суб’єктивізму О. Ф. Лосєв використовує термін
"іррелевантність", який вказує на ''такий смисл речі, який є нейтральним до її реального існування'' [11:
80]. Виникнення іррелевантних форм свідомості, за О. Ф. Лосєвим, мало конкретну соціальну
спрямованість і було пов’язане із ствердженням самоцінності внутрішнього життя людини у її
відособленості від життя держави. Тому основним принципом раннього еллінізму стає ''суто смислова,
не буттєва, а лише значущо смислова предметність, для якої будь-яке бути має лише один смисл, –
значити'' [11: 85]. Саме іррелевантність елліністичної свідомості визначає трансформацію уявлень про
вічний світовий порядок як джерело правових норм та моральних приписів і зміну відношення до нього
людини як суб’єкту пізнання та соціальної дії. Найбільш повно означена тенденція представлена в етикоправовому вченні стоїцизму.
Об’єктивно-суб’єктивна колізія елліністичної філософської свідомості у вченні стоїцизму знаходить
вияв у розробці концепту ''атараксії'' на тлі ствердження підпорядкованості людини божественному закону
світового цілого й визначеним цим законом об’єктивним світовим цілям. Умовою людського щастя у
стоїчній філософії визначається життя відповідне сакралізовано осмисленій розумній природі світоустрою.
При цьому, у дусі досократичної філософії, стоїки заперечують самостійність духовного начала,
ототожнюючи його з началом матеріальним. Матеріальна стихія мислячої природи визначається ними як
вогонь, який є божественною, розумною і досконалою субстанцією і початком усіх живих істот, які
виникають із нього за велінням долі і в силу вічної необхідності, покладеної в основу усього існуючого [3:
464]. Цей вогонь є природним законом і вічним моральним порядком, божественною справедливістю, що
визначає взаємодію усіх істот у земному бутті. Тому світ розглядається як цілісність, підпорядкована
причинно-наслідковим закономірностям, що обумовлені логосом. Такий світ є не лише божественним, але
й естетично-завершеним, – сам вогонь визначається стоїками як ''художній (technicon) вогонь'', відповідно, і
природа визначається як ''митець'' [11: 87]. Звідси, – ствердження необхідності втілення людиною цієї
художньо-довершеної сутності, вимога її звільнення ''від хаотичного розшарування життя'' [11: 88] й
занурення у повну відсутність будь-яких хвилювань (ataraxia) [11: 88]. Так у стоїчному феномені атараксії
відбувається зняття зовнішнього протиріччя імперативної підпорядкованості людини об’єктивним законам
світового цілого і свободи її внутрішнього самовизначення.
Таким чином, у процесі свого розвитку в межах давньогрецької культурної традиції, ідея природного
права проходить декілька послідовних стадій, визначених як трансформацією самого концепту природи,
так і послідовною зміною способів осмислення та рецепції природно-правового вияву. У межах
міфологічної свідомості космогонічно визначена природа (physis) тлумачиться як джерело природноправових приписів, що підлягають розкриттю й безумовному сприйняттю родовим колективом загалом.
Такий правотворчий вияв природи знаходить відображення у сакралізованих образах закону (themis,
dike). З розвитком філософської рефлексії над міфом здійснюється початково-раціональне, проте не
позбавлене сакрального підґрунтя, конституювання концепту природи в якості предмету філософського
дослідження. Це обумовлює початково-понятійне оформлення уявлень про діючі у природі правотворчі
сили (''логос'' Геракліта), при збереженні успадкованого від міфу переконання про органічну включеність
суспільного життя в єдиний кругообіг космічних подій.
Диференціація у вченні елеатів досяжного умогляду ''єдиного буття'', з однієї сторони, і доступного
чуттєвому сприйняттю світу множинних речей, з іншої, відкрила шлях дискурсивному пізнанню
природного правопорядку та раціональному осмисленню його співвідношення із світом людського буття
(софісти, Сократ). При цьому, в контексті гносеологічного релятивізму софістів, отримала розвиток ідея
відносності залежних від людського сприйняття справедливості та інших правотворчих цінностей.
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Опонуючи софістам, Сократ розглядає явлений у дискурсивно-понятійному пізнанні божественний
світовий порядок як джерело істинних та абсолютних правових приписів та етичних змістів, з якими
належить співвідносити усі людські закони та установлення.
У період високої класики, у вченні Платона, можливість здійснення у суспільному житті приписів
природного права обґрунтовується телеологічним відношенням земного буття до вищого світового
порядку, інтерпретованого ''діалектично та загальнокосмічно'' [11: 193]. У період пізньої класики, у
вченні Арістотеля, онтологічним обґрунтуванням здійсненності природно-правових приписів постає
''енергійне (ентелехія) та дистинктивно-дескриптивне – у вигляді вчення про розум-першорушій як межу
усіх чуттєво-елементарних оформлень'' [11: 194] тлумачення чуттєво-матеріального космосу. За доби
раннього еллінізму автономізація внутрішнього життя людини від життя держави визначає у вченні
стоїцизму драматичну колізію підпорядкованості людини законам світового цілого та її прагнення до
незалежної від зовнішніх обставин внутрішньої свободи. Вирішення цього протиріччя здійснюється у
суб’єктивізованому (О. Ф. Лосєв) та естетичному тлумаченні космічної цілісності, яка позбавляє
хаотизму й гармонізує усю сферу людських волевиявів, а також у ствердженні кінцевою метою
морального самоконституювання людини атараксії як вищої форми внутрішнього самовизначення.
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Левчук-Хмара М. В. Эволюция концепции природного права в древнегреческой
философской традиции.
Статья посвящена исследованию эволюции концепции естественного права в древнегреческой
философской традиции. В этой связи выявляются и анализируются различные смысловые уровни
конституированной в концепции естественного права идеи природы (physis), определяется их
конкретно-историческая и стадиальная обусловленность. В работе также исследуются способы
осмысления феномена природы и её ''обращённости'' к обществу или отдельному индивиду как к
потенциальным субъектам правосознания и правотворчества. В контексте анализа этических
аспектов природно-правовой парадигмы анализируется развитие обусловленной представлениями о
мировом правопорядке идеи справедливости. В статье также исследуется изменение представлений о
соотношении установок естественного права и общественных установлений, в позднейшей
философской традиции получивших определение ''позитивного права''.
Levchuk-Khmara M. V. The Concept Evolution of the Natural Law in the Philosophic
Tradition of Ancient Greece.
The article deals with the problem of the concept evolution of the natural law in the philosophic tradition of
Ancient Greece. Thus, different notional levels of the nature (physis) idea affirmed in the ancient concept of
natural law are demonstrated and analyzed as well as their specific historical and stadial determination is
defined. It also deals with the evolution of the nature phenomenon embranchment and the ways of perception of
''referring'' of natural and legal principles and instructions to society or separate individual. In the analysis
context of the ethical aspects of natural and legal paradigm the development of the concept of justice connected
with the idea of international legal order is analyzed. The change of ideas about the character of correlation of
natural law instructions and social arranging which are determined as ''positive law'' in the later philosophic
and legal tradition, is also investigated.
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ІНКУЛЬТУРАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ НАБУТТЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Показано місце і значення компетентності у процесі входження особистості у простір культури на
різних площинах її існування. Акцентовано увагу на ситуативному характері компетентності та її
співвідношенні з часовими і просторовими аспектами суб’єктивної реальності. Наведено та
проаналізовано існуючі схеми набуття і розвитку компетентності людини, а також з’ясовано роль
соціально-професійної компетентності у процесі інкультурації особистості.
У наш час становлення особистості здійснюється на тлі нестабільності соціальних процесів та зіткнення
культурних парадигм, що поряд з катастрофічним впливом зростаючих потоків інформації ускладнює
культурну самоідентифікацію особистості і характеризує процес її інкультурації як надзвичайно складний і
внутрішньо суперечливий. У цих обставинах єдиною умовою виживання і розвитку людини є адекватне
розуміння процесів, що відбуваються, бачення свого місця у суспільстві і світі, уміння і навички не просто
існувати, а успішно жити, працювати, творити у складних соціальних умовах.
Актуальність проблеми місця людини у культурі завжди була, залишається і буде незаперечною.
Дослідження умов і механізмів входження особистості у простір культури показують, наскільки вагома
роль у цих процесах належить інкультурації індивіда, що, у свою чергу, передбачає як її необхідну умову
досягнення певного рівня компетентності (культурної, соціальної, професійної, життєвої тощо).
Проблема входження особистості у культуру багатогранна і міждисциплінарна у своїй основі. Вона
завжди була предметом глибокої зацікавленості науковців і дослідників: B. Біблер, П. Гуревич,
М. Шелер (розгляд місця людини у культурі); А. Арнольдов, Д. Белл, М. Бахтін, І. Ільїн, А. Садохін,
К. Клакхон, М. Мамардашвілі, М. Херцковіц, О. Шпенглер (теоретико-методологічний аналіз феномена
інкультурації особистості); А. Бараноєв, М. Вебер, Г. Зіммель, К. Леві-Стросс, М. Мосс, Т. Парсонс,
П. Сорокін, Ю. Хабермас (сутність, принципи і умови об’єднання суб’єктів у над-персональну спільність
у процесі соціокультурної взаємодії); А. Адлер, Л. Виготський, Е. Гросс, О. Леонтьєв, Д. Мацумото,
А. Маслоу, К. Роджерс, С. Рубінштейн (проблеми сутності інкультурації особистості у контексті пошуків
індивідуальної специфіки та психічної сутності інкультурації особистості); С. Арутюнов, Л. Бромлей,
Е. Тайлор (проблеми збереження культурної традиції) тощо.
Проблема компетентності особистості привертає увагу у контексті аналізу різних аспектів проблеми
людини та її буття в світі. Вона актуалізується у зв'язку з осмисленням викликів сучасної цивілізації
(Г. Арендт, К.-О. Апель, Б. Вандельфельс, М. Кастельс, І. Карпенко, Ю. Павленко, Е. Тоффлер), у
контексті пошуків ''нової етики'' (М. Конш, Е. Левінас, Г. Марсель, П. Рікер).
Філософсько-рефлективне поле компетентності особистості формується і розвивається завдяки
дослідженням її окремих різновидів – компетентності культурної (І. Бестужев-Лада, К. Ерлі, М. Розов,
А. Флієр), професійної (А. Маркова, Е. Зеєр, В. Сластьонін, М. Іголкіна, М. Цигульова), комунікативної
(Ю. Габермас, Ю. Жуков, Л. Петровська, А. Сікурел), інформаційної (В. Акуленко, М. Дзугоєва,
О. Зайцева, Н. Насиров, О. Толстих), соціальної (Г. Білицька, А. Брушлинський, Н. Казарінов,
О. Мачехіна, В. Цвєтков, Р. Ульріх) тощо.
Метою запропонованої статті є філософський аналіз феномена компетентності людини, що
розглядається як умова її інкультурації.
На сучасному етапі наука розглядає культуру як творчу діяльність по перетворенню природи і
суспільства, результатами якої є постійне поповнення матеріальних і духовних цінностей, вдосконалення
всіх сутнісних людських сил.
Безумовно, культура – це безперервна людська діяльність, у тому числі і по перетворенню себе.
Австрійський філософ Отто Вейнінгер висловлював свою культурну позицію, стверджуючи, що
повноцінною у культурному відношенні може бути тільки праця над самим собою. Проте, жодна людина
не працює досить для досягнення цього ідеалу. Навіть найкультурніше людина повинна прийти в жах
при спогаді про те, як багато існує ще речей, про які вона і не підозрювала [1].
Дійсно, як свідчать культурологічні дослідження, інкультурація (або навчання культурі за
А. Кравченко [2]), починаючись у дитинстві, відбувається впродовж усього життя в якості поступового
вироблення навичок, зразків, норм поведінки, які характерні для певного типа культури, певного
історичного періоду. Індивід освоює властиві культурі світобачення і поведінку, внаслідок чого
формується його когнітивна, емоційна і поведінкова схожість з членами даної культури і відмінність від
членів інших культур. Але Е. Соколов тлумачить інкультурацію вже як "прилучення особистості до всієї
спадщини людства" [3: 120]. Тобто, уже заклалися підвалини процесу інкультурації, так би мовити,
загальносвітового спрямування: знання англійської мови, уміння користуватися інформаційно© Кузьміченко І. О., 2012
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комп’ютерними технологіями, готельним сервісом, плюс компетентність у своїй сфері діяльності – і
людина не відчуває особливих проблем в будь-якому куточку світу.
Звісно, без особистості не може бути культури, бо особистість не тільки її рушійна сила і творець, а й
головна мета розвитку культури, тому саме інкультурація особистості є першочергове завдання культури
як "… людинотворчий процес придання людському індивіду необхідної (для її повноцінного розвитку)
культурної компетентності, за допомогою засвоєння – інтеріоризації нею наявнісного культурного
надбання і досвіду" [4: 370].
На рівні "зрілості" (за М. Херсковицем) у процесі інкультурації особистість вносить (може вносити) в
культуру зміни, що сприяють її розвитку. Основна риса цього рівня – можливість для індивіда в тій чи
іншій мірі приймати або відкидати те, що йому пропонується культурою, можливість дискусії і
творчості, можливість свободи: "інкультурація є процес, що забезпечує відтворення "культурної людини"
і містить механізм здійснення змін у культурі" [5: 65-66]. Тобто, інкультурація у період зрілості
відкриває дорогу змінам, характеризується інноваційними процесами і сприяє тому, щоб стабільність не
переросла в застій, а культура не лише зберігалася, а й розвивалася. Безперечно, людина в культурі
виступає у двох іпостасях – як творіння культури і як її творець.
Культура розгалужена в часі і просторі, і тому умовами інкультурації особистості є її
самоствердження у часі (через створення автономного культурного простору) і привласнення різних
способів опанування простору, його "бачення" (бачити – значить мати можливість передбачати, ніби
бігти попереду часу шляхом ''читання'' простору) [6]. Але найбільш важливим у цьому процесі для
людини стає опанування знаннями, досвідом, нормами, уміннями для того, щоб переводити
невизначеності історії в зрозумілі людині час і простір світу культури, тобто набуття нею певного рівня і
якості компетентності: життєзабезпечення, особистісного розвитку, соціальної комунікації, відновлення
енергетичних затрат тощо.
Компетентність як поняття – далеко не нове. Цей термін запозичено з когнітивної психології; в
перекладі з латинської – competentia – це коло питань, у яких людина гарно обізнана, володіє
відповідними знаннями і здібностями, які дозволяють їй обґрунтовано судити про цю область та
ефективно діяти в ній.
Існує безліч окремих різновидів компетентності (побутова, професійна, соціальна тощо). Наприклад,
А. Флієр виділяє "культурну компетентність", і під нею розуміє досить високу міру соціалізованості та
інкультурованості індивіда. Він виділяє такі її структурні складові:
– компетентність, що виявляється у рівні повноти і свободи володіння засобами соціальної
комунікації;
– компетентність щодо норм соціальної і культурної регуляції;
– компетентність щодо інституціональних норм організації суспільства;
– компетентність у питаннях короткотермінових, але гостро актуальних зразків соціальної
престижності (мода, імідж, символи, соціальні статуси, інтелектуальні, художні течії і т. д.).
А. Флієр підкреслює, що культурна компетентність особистості виявляє, насамперед, міру її
обізнаності з сукупним соціальним досвідом нації загалом і нормами міжлюдських стосунків, які
вироблені цим досвідом [7: 240-242].
Безперечно, кожна культура – національна, етнічна, професійна, вікова, родинна – дає її носіям конкретну
життєву компетентність. Наприклад, побутова, життєва компетентність задається самою культурою: всі люди
їдять, працюють, кохають, але роблять це різними способами [8]. Тому будь-яка людина, в принципі,
компетентна, проте якісний рівень знань, умінь, навичок, досвіду у людей різний, що виявляється у
відмінності якісного рівня результатів їх діяльності (життя). Оцінка ж людини як компетентної фактично
означає, що вона володіє компетентністю деякого (необхідного або достатнього) якісного рівня, що
забезпечує результат діяльності, тобто рівень і якість життя. Так, використовують слово "якісний", замість
слів "високоякісний", "доброякісний"; слово "культурний", замість слова "висококультурний" тощо.
Неодмінно треба підкреслити, що лише будучи співвіднесеною з контекстом конкретних потреб, надій,
можливостей, компетентність стає ідеєю, тобто програмою дій людини.
Велике значення у бутті людини займає саме професійна компетентність. І це зрозуміло, адже саме
професія людини слугує показником ступеня її культурності, оскільки професія – це той вид трудової
діяльності особистості, яким вона займається майже усе своє свідоме життя і який потребує попередньої
підготовки, засвоєння культури, знань, умінь, методів тощо. Це найважливіший стимул соціального
становлення і розвитку особистості, єдиний засіб самореалізації її в усіх сферах буття і свідомості та
потужний інструмент прилучення до цивілізації та культури. На сьогодні ми доволі боляче відчуваємо на
собі наслідки професійної некомпетентності: лавина аварій і катастроф, обумовлена людським фактором,
буквально заполонила світ.
Але не тільки у сфері професійній, а і у повсякденному житті бачимо часто прояв некомпетентності
людей: у побуті, стосунках тощо. З цього приводу Г. Тульчинський зазначає, що тотальна
некомпетентність, яка проявляється у розгубленості перед реальними проблемами і викликами
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повсякденного життя, виявляється одним із джерел агресивності і насильства у суспільстві: коли людина
не знає і не розуміє, що з нею відбувається, що вона конкретно може зробити, щоб захистити себе і своїх
близьких, вона стає агресивною. Тобто, насильство – це ірраціональна реакція безсилля, агресивна
реакція некомпетентних [8].
Чому некомпетентність проникла майже у всі сфери життя – ще належить з’ясувати, але зрозуміло,
що інтеграція у сучасне суспільство й знаходження свого місця в житті вимагають дедалі більшої
компетентності від кожної людини. Професіонали або ж просто життєво компетентні особистості – це
дійсно вільні люди, які знають, як ефективно розпорядитися своїм життям, знаннями, здібностями, на
відміну від дилетантів.
Що ж таке компетентність і яка її роль у процесі інкультурації людини? У лекції професора
Стенфордської школи бізнесу І. Стрєбулаєва ''Чому навчають у бізнес-школі? Світовий досвід для Росії''
зазначалось: "Знання самі по собі не дуже важливі. Важливе не знання, а уміння пластично його
застосовувати у дуже складних динамічних ситуаціях. Для цього знання недостатньо. Що необхідно –
володіти фундаментальними принципами і асоціативними зв’язками, які б дуже швидко дозволили б вам
прийняти рішення у дуже складній динамічній ситуації" [9].
Зазначена точка зору узгоджується, на наш погляд, з думкою А. Хуторського. Він зазначає, що "…
досвід вирішення ситуативних задач різного роду слугує центральною компонентою компетентності".
Причому визначальну роль у набутті компетентності дослідник відводить досвіду особистості: "Саме
досвідна діяльність, а не знання, уміння і навички (тобто, інформаційна та діяльнісна компоненти)
розуміється як основна компонента у загальній моделі компетентності" [10]. Варто обов’язково додати,
що компетентнісний досвід – це багатомірна, інтегральна характеристика, що сприяє соціальній і
особистісній адаптації людини до навколишнього середовища: "Навчання у досвіді створює
компетентність" [10].
Набуття компетентності – це довгий шлях, довжиною з життя, і на цьому шляху людина проходить
стадії пізнання нового, стадії присвоєння компетентності, освоєння напрацювань культури певної
спільноти. Говорити про ті чи інші характеристики, які визначають ефективність діяльності людини (у
тому числі й компетентність), можливо лише у випадку усвідомленого відношення людини до себе у
контексті діяльності і її відношення до самої діяльності у цілісному контексті життя.
Згідно з теорією компетентності С. Торпі і Дж. Кліффорда [11: 26-27], научіння являє собою
чотирьохступеневий процес, що припускає перехід від несвідомої некомпетентності до несвідомої
компетентності:
– 1 ступінь: неусвідомлена некомпетентність (людина некомпетентна і не усвідомлює цього);
– 2 ступінь: усвідомлена некомпетентність (людина усвідомлює, що чогось не знає або не вміє);
– 3 ступінь: усвідомлена компетентність (людина вчиться і, як наслідок, отримує усвідомлене
відношення до своїх нових знань і умінь. Варто зазначити, що ця стадія характеризується активним
навчанням, працею над собою. Якщо людина, займаючись якоюсь новою діяльністю почувається легко –
це свідчення того, що це нове насправді відповідає її звичним паттернам. Можливо, це розширення того,
що людина уже знає, але це не дає нового знання. Проявом того, що людина дійсно "росте над собою" є
деякий стан розгубленості, складності, важкості придбання знань і умінь. Саме у цей момент
відбувається перехід на більш якісний рівень життя, саме у такі моменти людина стає більш ефективною,
більш умілою і компетентною.
– 4 ступінь: неусвідомлена компетентність (інтерналізація знань, "диво автоматизму"). На цій стадії
"народжується" компетентний професіонал, якого відрізняє саме неусвідомлена компетентність, що
виступає гарантом високої життєвої ефективності людини.
О. Подліняєв при дослідженні професійної компетентності зазначив нерівномірність динаміки її розвитку.
Дослідник зазначає, що дисонансне зіткнення людини, що знаходиться на "етапі компетентності" з новими
ситуаціями і обставинами життя може привести до кризи компетентності, що ставить людину перед вибором:
повне заперечення дисонансної реальності, компромісне прийняття дисонансної реальності та реорганізація
колишньої моделі поведінки. Знаходження людиною нових знань і способів діяльності, що забезпечують
поступове відновлення втраченої компетентності на якісно новому рівні на "етапі реорганізації", дозволяє
особистості вийти на новий виток інкультурації і знайти відчуття "компетентності" у процесі рішення різних
за характером і рівнем складності завдань на "етапі стабілізації" [12].
Відповідно, зростання компетентності як умови інкультурації особистості залежить від здатності
людини приймати на себе відповідальність у ситуації деонтологічного вибору, а для цього необхідне
усвідомлене і відповідальне відношення людини до себе, до іншої людини, до суспільства. Тут необхідно
вказати, що у теперішній час відповідальність розглядається як невід’ємна частина людської гідності
(Self-esteem) у каліфорнійській психологічній школі.
Треба зазначити, що виступаючи носієм освоєної культури, особистість часто стикається з
труднощами у реалізації своїх потенційних можливостей (пізнавальних, аксіологічних, художніх,
комунікативних), індивідуальних прагнень тому, що, по-перше, наявний характер суспільних стосунків
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не завжди створює для цього умови, обмежує або стримує її активність (соціальний фактор), по-друге,
проблеми у комунікації (іноді навіть конфлікти) між людьми часто виникають тоді, коли одна людина
знаходиться у стані неусвідомленої компетентності (тобто уже "забула" дані та факти, які б
підтверджували її точку зору), а інша у стані неусвідомленої некомпетентності (не розуміє свого
опонента, вважає, що і так усе гаразд) (людський фактор).
Повертаючись до схеми розвитку компетентності людини, треба зазначити наступне. На відміну від
"квадрату розвитку компетентності" С. Торпі і Дж. Кліффорда, Д. Безуглим запропоновано схему
"спірального розвитку компетентності", де показано циклічність її розвитку, що відображено у вигляді
спіралі, яка розкручується, де кожний виток означає глибину усвідомлення ситуації або контексту [13].
Зміна ситуації – це зміна контексту, в якому відшліфовувались ті компетенції, у результаті яких
змінилася ситуація. Але ця спіраль є такою, що розгортається в одній площині, тобто надбання
компетентності у такому контексті є одномірним, пласким, і, на нашу думку, насправді є розширенням
зони комфорту особистості. Вихід же людини, існуючої у реальності цивілізації у простір культури, як
простір справжнього, реального людського буття, здійснюється як вихід за межі своєї зони комфорту
[14: 154], як намагання особистості піднятися на собою, над ситуацією, кожен раз робити надзусилля.
Саме таке надзусилля людина робить саме у момент усвідомлення своєї некомпетентності і вольового
імпульсу йти далі, не зупинятися на досягнутому, не вважати себе раз і назавжди професіоналом, бо
особистість у просторі культури – вічний учень, і усвідомлення цього робить її інтелігентом.
Враховуючи усе вищезазначене, можна зробити певні узагальнення: компетентність людини є
складною системою, що характеризується ієрархічністю її складових – компетенцій; мінливістю і
розвитком у процесі навчання та діяльності; виражається у готовності до здійснення діяльності в
конкретних ситуаціях і може бути оцінена досягненням заданого результату, – а також дати визначення
компетентності особистості як умови її інкультурації. Компетентність – це здатність усвідомлено, з
використанням знань, умінь, навичок, досвіду та враховуючи наслідки, сприймати, відображати,
оцінювати ситуацію, приймати рішення і діяти відповідно до цього рішення у часових і просторових
аспектах суб’єктивної реальності.
У сучасних умовах людині практично неможливо завжди жити у зоні стійкої компетентності, бо
стрімка зміна життєвих і професійних ситуацій (що обумовлено впливом величезних потоків нової
інформації, невпинним розвитком надсучасних технологій тощо) вимагає від особистості постійного
накопичення знань, умінь, навичок, що, у свою чергу, породжує постійне напруження, стрес, втрату
сенсів та життєвих орієнтирів.
Відтак, система освіти є тим середовищем, де відбувається подальше (після родини) ''плекання''
особистості, здійснюється "входження" зовнішнього, соціального у внутрішнє, психічне, тобто
відбувається інтерналізація основного змісту культури, її присвоєння тими, хто навчається. Як зазначає
автор метафори про взаємозв’язок культури і освіти В. Сідоренко, вони спільно утворюють "велике
дихання", аналогічне вдиху і видиху: "для себе" – освіта – образ культури, "для культури" воно –
утворення культури, точніше, її відтворення через освіту, а "для соціуму" – це його легені. На "вдиху"
освіта втягує в себе культуру, знаходячи тим самим зміст і предмет для творчого відтворення і стаючи
особливою формою і образом культури. На "видиху" культура відтворюється, даючи соціуму культурну
форму і дієздатність [15].
Сучасна освіта, як відомо, виконує соціальне замовлення, а, значить, намагається відповідати реаліям
і вимогам сучасності. І компетентнісний підхід, що застосовується сьогодні в освітніх практиках, тому
підтвердження. Як усе нове, ця освітня технологія має переваги і недоліки. На відміну від класичної
знаннєво-орієнтованої системи освіти компетентнісний підхід дає наступні переваги: спрямованість на
результат освіти, а не на сам процес; віддання переваги пріоритету, умінню застосовувати отримані
знання на практиці у різних професійних та життєвих ситуаціях, а також отримання у результаті освіти
універсальних або надпредметних компетенцій, які набувають особливого значення у сучасному світі
високих технологій. Але ж і його недоліки також добре відомі: зміщується центр уваги із
загальногуманітарних цінностей на одномоментні потреби ринку, що, у свою чергу, формує фахівця з
дуже вузьким мисленням, нездатного до довгострокового стратегічного бачення проблем і цілісності
світу. Подібна вузькопрофесійна освіта є вирваною з культурного контексту, вона не тільки обмежує
соціальну ефективність професії, вона навіть заважає фахівцю зрозуміти соціокультурний сенс своєї
діяльності. Тобто, надбання професійної компетентності стає кінцевою метою освіти, а набір і якість
компетенцій визначаються лише вимогами ринку.
Таким чином, набуття у результаті освіти лише професійної компетентності дозволяє людині
ефективно діяти у межах цивілізаційного простору, але не дає можливості повноцінно увійти у простір
культури. Як справедливо зазначає В. Зінченко, людина може знаходитися у культурі і залишатися поза
нею, може бути таким же порожнім місцем, як для неї культура, дивитися на неї очима, що не бачать,
проходити крізь неї, як крізь порожнечу, не "забруднившись" і не залишивши на ній своїх слідів [16].
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І. Зимня, досліджуючи проблему формування компетентності, робить висновок, що у результаті
освіти у людини повинна бути сформована певна цілісна соціально-професійна якість, що дозволяє їй
успішно виконувати професійні задачі та взаємодіяти з іншими людьми, і визначає цю якість як
соціально-професійну компетентність. Вона наголошує на її цілісності як людської якості, розробляє її
ідеалізовану модель та співставляє із загальною культурою, бо якщо загальна культура людини – це
соціально-детермінований спосіб життєдіяльності людини, то соціально-професійна компетентність є
проекцією цього способу на визначену область діяльності [17], а також перераховує її складові.
На нашу думку, набуття цієї якості дозволить людині мати не фрагментарне бачення навколишньої
дійсності, а цілісне уявлення про неї, бачити її взаємозв’язки; а значить жити і працювати усвідомлено,
творчо, повноцінно, а самій професійній діяльності надати "людське обличчя".
Підсумовуючи усе вищевикладене, треба зазначити, що успішність інкультурації залежить від
набору, кількості і якості компетенцій людини: не тільки професійна готовність до того або іншого виду
діяльності, що позиціонується як кінцева мета навчання, а й етичні норми поведінки, рівень засвоєних
механізмів взаємодії з навколишньою дійсністю і система сформованих духовних цінностей, а також
набута спрямованість і уміння розвивати їх згодом повинні стати результатом освітньо-культурної
підготовки особистості. І саме соціально-професійна компетентність, як набута цілісна особистісна
якість, покликана стати тим носієм медіаційного потенціалу, який дозволить особистості, що нею
володіє, відшукати місток між професійним, соціальним і особистісним, тобто, знаходячись у просторі
цивілізації, вийти у простір культури і стати її творцем і провідником для наступних поколінь, а також
віднайти свої культурні й особистісні сенси.
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Матеріал надійшов до редакції 23.04. 2012 р.
Кузьмиченко И. О. Инкультурация личности в процессе приобретения компетентности.
Показаны место и значение компетентности в процессе вхождения личности в пространство
культуры в различных ее плоскостях существования. Акцентируется внимание на ситуативном
характере компетентности и ее соотношении с временными и пространственными аспектами
субъективной реальности, а также приведены и проанализированы схемы приобретения и развития
компетентности человека. Выясняется роль социально-профессиональной компетентности в процессе
инкультурации личности.
Kuzmichenko I. O. The Personality's Acculturation during the Competence Acquisition.
The competence place and meaning in the process of the personality's entrance to the cultural area in its
different surfaces of existence are shown. The attention is drawn on the competence situational character and its
correspondence to the temporal and dimensional aspects of the subjective reality; the schemes of human
competence development acquisition are given and analyzed. The role of the social professional competence in
the process of the personality's acculturation is determined.
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НООЕТИКА ЯК НАУКОВА ГАЛУЗЬ, ЇЇ СКЛАДОВІ ТА ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ
У статті розглянуто становлення нооетики як наукової галузі, описано її складові та історію
формування. Спираючись на висловлювання філософів, яким уже більше 2500 років і вірування та
уявлення про світ давніх єгиптян, культура яких нараховує вже понад 6000 років, висловлено
припущення, що нооетика зародилась як наука за сивої давнини. Розглядаючи нооетику крізь призму
теорій про ноосферу, глобальні проблеми, магнітне поле Землі, подано головні напрями становлення
нооетики у сучасну добу.
Досліджуючи становлення нооетики як наукової галузі, передусім, варто звернутись до тлумачень
самого терміну "ноосфера", його історії та до пов’язаних із ним понять. Більшість пересічних людей
асоціюють цей термін виключно з теорією про ноосферу В. І. Вернадського (12.03.1863, СанктПетербург – 06.01.1945, Москва) [1: 73], в той час, як поняття споріднені терміну "нооетика", виникли
значно раніше. Сьогодні їх можна знайти в працях відомих мислителів різних епох та у релігійних
віруваннях деяких народів [2].
Так, можна припустити, що в основі теорії про Ноосферу "лежать уявлення про світовий Розум (Нус),
про який древні єгиптяни згадували вже тисячі років назад, стверджуючи, що "Все є Розум, Всесвіт
ментальний". Через багато століть це поняття з'явилося в Давній Греції, де лягло в основу філософії
"неоплатонізму" [3]. Серед тих, хто спирався на вирішальну роль розуму у всесвіті були Анаксагор (бл.
500 до н. е – 428 до н. е.) з Сократом (бл. 469 до н. е., Афіни – 399 до н. е.) [1: 38], останній, почавши
трактувати розум як єдину причину всіх явищ, перекинув філософський міст між божественною істиною
та людським пізнанням [4: 18].
Віктор Кузнєцов, у своїй статті "Ноосфера землі", стверджує, що коли стародавні люди вимовляли
слово "Нус", то мали на увазі під цим словом не інтелект людей, а реальний розум планети, оскільки
вважали Нус (Розум) планетарною сферою і божественним творінням. На підтвердження даного висновку
він наводить таку цитату Демокріта (бл. 460 до н. е. Обдери, Фракія – 370 до н. е.) [1: 36]: "Нус є "Бог в
кулястому вогні" [3]. Вчення про бога-нуса-деміурга і космічну душу можна також знайти у роботі Платона
(428 / 427 до н. е. Афіни – 348 / 347 до н. е.) [1: 39] "Тімей" [5: 395]. Платоновські ідеї про Нус, але вже в
дещо іншій інтерпретації, можна також знайти у п’ятій дев’ятці еннеад Плотіна (204 / 205 Лікополь, Єгипет
– 270 рр., Мін турне, Італія) [1: 42], присвячених темам душі, розуму та єдиного [5: 394].
Ноосфера як і більшість інших термінів має декілька визначень. Узагальнюючи і спрощуючи безліч
трактувань можна сказати, що ноосфера – це зображення дійсності як раціональної і впорядкованої множини
речей, явищ та процесів. "Специфіка її полягає у тому, що розумність будови світу є її об’єктивною
властивістю" [6: 342] Взагалі, ноосферу можна визначити як будь-яку більш-менш розвинуту філософську
систему. Для первісної людини, наприклад, ноосферою була спочатку міфологія, потім релігія.
Базове розуміння поняття ноосфери нам дає теорія про ноосферу, розроблена В. Вернадським та
французьким філософом бергсоніанцем та математиком Е. Леруа і допрацьована пізніше іншими
вченими, такими, як А. Печчеї та М. Моісеєв [6: 348].
Перш ніж перейти безпосередньо до розгляду теорії про ноосферу, варто звернути увагу на те, в яких
умовах вона формувалась. На ХХ та початок ХХІ століть припав стрімкий розвиток науково-технічного
прогресу, який призвів до того, що люди активно почали освоювати природу. Більш того, деякі
філософсько-політичні доктрини відверто закликали людей не просто освоювати природу, а підкоряти її.
Людство переосмислило своє ставлення до природи і свого місця в світі, наскільки адекватним було це
переосмислення, сьогодні є питанням незакінченої дискусії, адже техногенні катастрофи ХХІ століття
знову вказали людству на його місце. Але, водночас, не можна заперечувати, що у ХХ столітті людський
розум став певною загальною силою в будь-яких проявах діяльності і стосовно будь-яких об’єктів і
явищ, а отже діяльність і науковий розум стали планетарною силою, сумірною з силами природи.
Набуття людським розумом такого статусу і впливу на всесвіт є сутністю ноосфери [6: 343].
Володимир Вернадський виділив такі передумови виникнення ноосфери:
– розселення Homo Sapiens по всій поверхні планети;
– створення єдиної для людства інформаційної системи;
– відкриття нових джерел енергії, що робить людину важливою геологічною силою;
– демократія, яка розширила доступ людей до управління;
– широка зацікавленість людей наукою [1: 73].
© Качуріна Л. Є., 2012
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Дослідивши різні напрями впливу науки на життя, моральність, соціальний прогрес, техніку і
технологію, Вернадський дійшов висновку, що "Ноосфера є нове геологічне явище на нашій планеті. В
ній уперше людина стає надзвичайною геологічною силою. Вона може і повинна перебудувати своєю
працею і думкою сферу свого життя, перебудувати докорінно порівняно з тим, що було раніше. Перед
нею відкриваються все ширші й ширші творчі можливості" [7: 184-185].
Глобальна система, розроблена Володимиром Вернадським, має такий вигляд:

Глобальна система за Вернадським
Природа

Людина

Суспільство

Наукова думка як
планетарне явище

Рис. 1. Глобальна система за Вернадським.
Послідовники Вернадського оцінили його погляди на теорію ноосфери як занадто оптимістичні в
тому плані, що вони не могли погодитись ані з тим, що людство здатне подолати власну недосконалість,
ані з термінами, які визначив Вернадський, який писав: "… можливо, покоління моєї внучки уже
наблизиться до їх розквіту" [7: 184-185], маючи на увазі розквіт творчих можливостей людини,
притаманний ноосфері.
Отже, бачимо, що теорію про ноосферу можна розглядати також як теорію про настання певного
часу, в якому людство завдяки розуму подолає свої проблеми і сягне фактично ідеального стану. Отже
настання епохи ноосфери передбачає розв’язання глобальних проблем людства. Але відповідаючи на
запитання, чи дійсно науково технічний прогрес забезпечив вирішення глобальних проблем, варто
задуматись над тим, скільки нових проблем науково технічний прогрес породив сам.
У цьому контексті варто звернутись до доробків А. Печчеї та М. Моісеєва, які створили дотичну до
теорії ноосфери теорію про глобальні проблеми. Печчеї, так само, як і Вернадський, створив глобальну
схему. Схема Вернадського відрізняється від схеми Печчеї лише одним останнім компонентом, яким за
Печчеї є не наукова думка, а техніка. Отже, глобальна схема Печчеї має такий вигляд:

Глобальна система за Печчеї
Природа

Людина

Суспільство

Техніка

Рис. 2. Глобальна система за Печчеї.
Варто зазначити, що в даній схемі під технікою варто розуміти не просто обладнання, а науковотехнічну революцію, на яку за часів Вернадського покладали великі надії, у тому числі й пов’язані з тим,
що НТР вирішить найважливіші життєві проблеми.
А. Печчеї ж доводить, що науково-технічна революція не тільки не здатна вирішити ці проблеми, але
більш того, вона, як і будь-яка техніка, має негативний вплив на світ загалом, не лише не розв’язуючи
глобальних проблем, але й створюючи нові, такі, як, приміром екологічна проблема. Ось як описував сам
Печчеї своє негативне ставлення до техніки та негативних змін, що стали її наслідком: "Попередня
рівновага виявилась безповоротно порушеною… Людина вже не в змозі не лише контролювати ці процеси,
але й навіть просто усвідомити й оцінити наслідки того, що відбувається… Техніка… перетворилась в
абсолютно некерований фактор… та стала головним фактором змін на землі" [6: 346-347].
По суті, теорія про ноосферу є близькою до теорії про "Магнітне поле Землі". Обидві ці теорії
говорять про те, що Ноосфера це не тільки діючий розум планети, а й певний, умовно кажучи, контейнер,
в якому міститься знання про все суще на Землі, всі процеси, взаємозв'язки, проблеми і т. д., і ці знання
не мають часових рамок [8: 28-49]. Втім, це сховище не є відокремленим чи віддаленим від людей. Таке
твердження відсилає нас до ідеї про впорядкованість всього єства. Не складно зробити висновок:
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оскільки все ідеально впорядковано, то цей порядок є ні що інше, як інформація, і, отже, ця інформація
повинна десь зберігатися. Тотожність теорій ноосфери і магнітного поля Землі ясно видно у визначенні
"магнітного поля Землі", наданому Даріо Салас Соммером (1935 р. Сантьяго де Чилі), який писав:
"Магнітне поле Землі – це архів, в якому записані наші думки, слова і вчинки; це ноосфера, про яку
говорили російські космісти" [3].
Отже, підводячи підсумки, можна сказати, що теорія про ноосферу характеризується надмірною
вірою в силу знань. Теорія про глобальні проблеми вказує на можливі негативні наслідки розвитку теорії
про ноосферу. Але на мою думку, такий стан речей не дає нам приводу відмовитись від теорії про
ноосферу, як від недосконалої. Виникнення теорії про глобальні проблеми, здебільшого, на мою думку
пов’язано з тим, що людство ще не знайшло оптимальних форм використання знань, які не тягли б за
собою негативних техногенних, соціальних чи будь-яких інших наслідків. Тобто, йдеться про те, що
теорія про ноосферу є цілком реальною і досяжною і нині, але для того, щоб втілити її в життя і нарешті
досягти того ідеального стану, про який писав Володимир Вернадський, людству варто остаточно
усвідомити, що знання, як і будь-яка сила, може бути використано як у благих, так і у лихих цілях. Тож,
підходячи до прийняття рішення про використання чи невикористання тих чи інших наукових досягнень,
людина має відповісти на фундаментальне питання: якою буде ціна досягнення мною цієї мети? І
відповідно, дати моральну оцінку своїм діям та їх наслідкам.
Безперечно така моральна дискусія сьогодні точиться навколо відкриття вчених, пов’язаного з
технікою клонування живих організмів. Як відомо, технічний аспект цього питання вже відпрацьований,
доказом чого стала всесвітньовідома вівця Доллі, але моральний аспект і досі не вирішено.
Все вищезазначене доводить, що освіта, науковий ступінь, розуміння наукових технологій тощо ніяк
не пов’язані з моральністю. Наука і знання не впливають належним чином на формування моральних
засад, отже, недосконалість теорії Вернадського і її нереалізованість пов’язані не з недосконалістю ідеї
про наукову думку, а з проблемами, що лишились невирішеними в інших складових його системи, тобто
у суспільстві та людині.
Подальший розвиток нооетики призвів до розгалуження даної наукової галузі на підгалузі, згідно з
концентрацією уваги на тому чи іншому елементі. Так, на сьогодні можна говорити про філософський
напрямок в нооетиці, про соціальний, і навіть про соціокультурний [9: 3]. Дещо окремо в цій низці стоїть
така підгалузь, як нооетика, що по суті є інтуїтивним аспектом нооетики. Принципова різниця між цими
двома спорідненими науковими дисциплінами полягає у їхньому предметі, так, предметом нооетики – є
знання, а предметом ноетики – "людський фактор" в усіх наукових дисциплінах [10].
Таким чином, розвиток нооетики триває, її широке поле застосування розширюється за рахунок
суміжних та споріднених наук, а також завдяки виділенню нооетичних складових у інших сталих
наукових галузях. Розвиток даної наукової дисципліни безперечно має велике значення для майбутнього
науки загалом.
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Качурина Л. Е. Нооэтика как отрасль науки, ее составляющие и история становления.
В статье рассмотрено становление нооэтики как отрасли науки, описаны ее составляющие и история
формирования. Опираясь на высказывания философов, которым уже более 2500 лет, а также
верования и представления о мире древних египтян, культура которых насчитывает уже более 6000
лет, высказано предположение о том, что нооэтика как наука зародилась в глубокой древности.
Рассматривая нооэтику сквозь призму теорий о ноосфере, глобальных проблемах и магнитном поле
Земли, представлены главные направления становления нооэтики в современную эпоху.
Kachurina L. E. Noetic as a Scientific Sphere: the Content and Formation History.
The article examines noetic formation as a scientific field and describes its content and formation history.
Basing upon the philosopher’s statements, dating over than 2500 years old, as well as ancient Egyptians' beliefs
and perceptions, whose culture is older than 6000 years, it is suggested that noetic as the science originated in
the hoary antiquity. Considering noetic through the prism of the theories on the noosphere, global problems,
Earth magnetic field, the main ways of noetic formation in the modern epoch are represented.
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СТРАХ СТАРОСТІ ТА ЙОГО ФЕНОМЕНОЛОГІЧНІ ВИЯВИ
Виділено феноменологічні ознаки страху старості та окреслено особливості їх вияву. Встановлено, що
складові каузальної основи впливають на феноменологічні вияви страху старості. Здійснено спробу
визначення каузальної основи феномена страху старості. Проаналізовано її складові та описано зв’язки між
ними. Осмислено соціально-філософський та культурологічний аспекти побутування феномена страху
старості. Розглянуто страхи, які пов’язані, відповідно до суспільних стереотипів, зі страхом старості.
Природними етапами онтогенезу людини є народження, юність, зрілість та старіння. За нормальних
умов, старість чекає майже кожну людину, але чи не найбільше людина намагається відстрочити
настання даного етапу, думки про нього, як видається, викликають тривожність, невпевненість та страх. І
то є не страх смерті як такої, а, скоріше, страх страждань: фізичних, психологічних, моральних, з якими,
за прийнятим у сучасних спільнотах Європи чи Північної Америки стереотипом, асоціюється старість.
Зауважимо, старіння, як таке, носить не лише індивідуально-особистісний характер, але й має вплив на
соціальні та культурні процеси у суспільстві: старіють мови, предмети вжитку, стилі, технології тощо.
Варто акцентувати також увагу на тому, що поняття віку людини є дещо умовним і має індивідуальний
характер. Саме це не дає можливості чітко окреслити вікові межі настання старості людини.
Але важливо, як видається, окреслити феноменологічні ознаки страху старості не тільки в
індивідуально-особистісному зрізі, а й у соціокультурній площині. Оскільки саме вони, фіксуючи
найхарактерніші риси цього феномена, вирізняють його серед інших явищ людського буття. Їх аналіз, на
наш погляд, дає змогу краще зрозуміти вплив страху старості людини на її вчинки, а також здійснити
спробу осмислення причин його появи та умов, що роблять його масовим явищем сьогодення. Це дасть
можливість виробити стратегію його подолання на соціокультурному рівні чи ж хоча б напрацювати
рекомендації по мінімізації його негативних наслідків.
Варто наголосити, що старіння людини наразі досліджується такими галузями знання, як
геронтологія, геріатрія, психологія, соціальна педагогіка тощо. Однак, з'являються і нові науки, що
мають на меті розглянути особливості процесу старіння людини у міждисциплінарній площині –
соціальна геронтологія, психологія старості, соціальна психологія старості. Зокрема, старість як
повноцінний етап життєвого шляху людини розглядав Г. Крайг [1], з позицій соціології нерівність за
віком проаналізовано у праці Н. Смелзера [2], особливості психології старіння людини досліджено
Я. Стюарт-Гамільтоном [3], міждисциплінарний підхід у вивченні старості та старіння людини
застосовано О. Красновою та О. Лідерсом [4]. Але поза увагою дослідників залишається дослідження
страху старості, зокрема його феноменологічних виявів.
Зважаючи на актуальність та міждисциплінарний характер обраної проблеми, вважаємо за необхідне
визначити, передусім, межі даного дослідження. Метою статті є аналіз феноменологічних ознак страху
старості із урахуванням соціокультурних чинників його появи, а також спроба окреслення його
каузальної основи.
Зауважимо, що термінологічно закріпленого означення страху старості ще немає. Однак є близьке за
значенням поняття – геронтофобія, яке вживається у двох значеннях: страх старості та страх старих
людей. Напрацьоване воно у психологічних розвідках і має дещо негативний ракурс у вжитку, оскільки
фобія – це явище, що засвідчує наявність проблеми у психіці людини, деяку деструктивність її стану чи
поведінки, зумовлену їх неконтрольованістю з її боку.
Проте, спробуємо дослідити, насамперед, каузальну основу страху старості. Останню потрактовуємо
у значенні сукупності причин та умов існування цього явища. Це дасть можливість показати, що немає
його окремих детермінант, а є їх певна сукупність, і вони пов'язані між собою. Крім того, чинники його
існування залежать значною мірою від умов побутування явища.
Каузальну основу страху старості, на наш погляд, складає: кількість людей похилого віку у спільноті
та частка їх у відношенні до працездатного населення і до підростаючого непрацездатного населення;
рівень економічного розвитку спільноти (можливість утримувати людей похилого віку); уявлення про
естетичний ідеал зовнішності людини (ставлення до проявів старіння на візуально-чуттєвому рівні, на
рівні її самооцінки та з боку інших людей); статус людини похилого віку у спільноті: система усталених
моральних норм у ставленні до людини похилого віку, доступність медичного обслуговування людей
цієї вікової категорії як реалізації їхнього права на лікування у старості, обмеження за віком у видах
діяльності тощо. Розглянемо все це детальніше, а також спробуємо виявити можливі взаємозв'язки між
каузальною основою даного явища та рівнем їх феноменального вияву при інтроспекції та
спостереженні.
© Коваль Т. В., 2012
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Як відомо, рівень економічного розвитку спільноти є одним із визначальних чинників у появі страху
перед старістю. (Досить хоча б звернути увагу на залежність, і не лише семантичну, між словами
''старість'' та ''старець'' в українській мові). Оскільки, одна справа, коли людина впевнена у забезпеченні
своєї старості (пенсія буде достатньою для забезпечення на прийнятному рівні матеріальних та духовних
інтересів), інша ж – коли із настанням соціальної старості (пенсії) знижуються матеріальні доходи і
настає різке зубожіння чи й бідність.
Однак, рівень економічного розвитку спільноти, а саме: наявність ресурсів для утримання людей
похилого віку визначає і, водночас, залежить від таких складових каузальної основи страху старості, як
кількість людей похилого віку у спільноті та система усталених норм у ставленні до людини похилого
віку. Адже, високий рівень економічного розвитку спільноти дає можливість утримувати всіх людей
похилого віку у спільноті (при нормальному демографічному балансі), а також ставлення до людей
похилого віку при цьому має межі від терпимості до поваги. А низький економічний розвиток спільноти,
що може бути спричинений, у свою чергу, і дисбалансом між працездатним і непрацездатним
населенням (наприклад, постарінням населення), спричинює зневажливе ставлення до людей похилого
віку з боку більшості громади. Якщо ж спільнота має такий низький рівень економічного розвитку
(наприклад, у первісному суспільстві), то цінністю визнається працездатне населення. Тоді кількість
людей похилого віку регулюється штучно (вбивство) або природними складовими (голод, хвороби,
низька якість життя призводять до того, що до похилого віку доживає мало людей). За таких обставин
страх старості стає, звичайно, синонімічним страху смерті. Крім того, рівень економічного розвитку
спільноти визначає рівень медичного обслуговування старої людини.
Розглянемо також уявлення про естетичний ідеал зовнішності людини. Аналізуючи не загальні
уявлення про прекрасне та потворне у зовнішності людини, напрацьовані історично філософською
думкою, а загальноприйняті уявлення, зокрема про те, чи має право людина виглядати природно і
відповідно до свого віку, чи прояви зовнішніх вікових змін не вважаються потворними, можна сказати
наскільки зовнішні вияви старості впливають на появу страху у людини до вікових ознак старіння.
Оскільки, наявність у сучасній цивілізованій спільноті загальноприйнятого "культу молодості" та
орієнтація індустрії краси не на формування естетичного ідеалу на кожному віковому етапі, а на його
стандартизацію під вік 18-25 років, примушує людину застосовувати радикальні методи омолодження і
формує комплекси, які впливають, у свою чергу, на внутрішнє самопочуття та знижують
комунікабельність із зовнішнім світом. Як прогнозує Я. Стюарт Гамільтон: "Зовнішність стане самим
першим фактором, який зазнає змін. Вже зараз пластична хірургія і замінна гормональна терапія можуть
омолодити зовнішність людини на десять і більше років. Звичайно, це в основному косметичні зміни"
[3: 252]. Однак він при цьому зауважує: "Перед тим як поспішно голосувати за процедури, направлені
проти старіння, було б розумно розглянути потенційно серйозні психологічні наслідки" [3: 253].
Що ж до статусу людини похилого віку у спільноті, то відповідно до його рівня й формується
уявлення про старечий вік. Ми погоджуємося з думкою Н. Смелзера, що віковим "...статусом (дитини,
підлітка, дорослого громадянина) називається положення у суспільстві, яке людина займає залежно від
свого віку, тобто кількості років, які вона прожила з дня народження… Крім того, в будь-якому
суспільстві встановлюються вікові ролі, або сукупність очікувань, які пов’язані з віковим статусом"
[2: 64]. Якщо людина похилого віку у спільноті розглядається радником, мудрецем, носієм життєвого
досвіду, то до неї, відповідно, і відносяться шанобливо, а, отже, і настання старості не викликає у
людини особливих хвилювань. Але коли старі люди, зважаючи на низьку економічну забезпеченість,
знецінення життєвого досвіду через динамічність соціального життя, мають низький статус у спільноті,
відносяться до категорії соціально незахищених людей, або їх становище прирівнюється до становища
дітей (чи гірше: соціального баласту), тоді, як наслідок, й виникає страх старості.
Проаналізуємо вплив рівня медичного обслуговування людей похилого віку на формування страху
старості. По-перше, як видається, рівень медичного обслуговування досить часто суттєво впливає на
спроможність людини дожити до старості. Оскільки своєчасно надана медична допомога, якість
обстеження дають можливість продовжити людське життя. По-друге, важливим є незалежність якості
медичного обслуговування від віку людини, так як право на життя та повноцінну медичну допомогу або
гідну медичну підтримку життєдіяльності (при невиліковних хворобах) має кожна людина (це декларується
на сьогодні розвинутими спільнотами світу). Якщо ж існує стереотип, що людина похилого віку "прожила
своє", або ж на якісну медичну допомогу не можуть розраховувати навіть люди середнього віку (не те що
похилого), то це формує страх старості у вияві страху фізичної немічності. Також це спонукає людей жити
"сьогоднішнім днем", бо немає впевненості в тому, що людина доживе до старості.
Як вже зазначалося, кількість людей похилого віку взаємопов'язана з економічним розвитком
спільноти. Часто їх велика кількість, здійснюючи, передусім, економічний тиск на працездатне
населення, спричинює негативне ставлення до людей похилого віку. Коли ж їх невелика кількість, вони
стають цінністю як рідкісні випадки довголіття людини. Цікаву тенденцію у зростанні кількості людей
похилого віку помітив І. Кемпер: "Чим старіше стає наше суспільство, тим активніше зріє мрія про
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молоде суспільство. З підвищенням цінності молодих йде знецінення старості майже до накладення на
неї табу. Старість уявляється для молоді кошмаром" [5: 104]. Однак, наразі варто дане питання
розглянути в іншому ракурсі, а саме: наскільки люди похилого віку бачать себе у житті спільноти, яку
корисну, посильну допомогу вони приносять? Тобто, ми говоримо про можливу модель активної
старості. У нашому суспільстві створено модель, якою має бути сучасна молода успішна людина, та
відсутні образи, наприклад, сучасної бабусі чи дідуся. А їх саме й не вистачає, як видається.
Також на появу страху старості, на нашу думку, впливає наявність обмежень за віком. Звичайно
відомо, що в традиційних культурах часто можна зустріти приклади ініціацій. При досягненні людиною
певного віку та проходженні їх, людина набувала нового статусу, але головне – нових прав й обов'язків.
Однак, зараз можемо спостерігати дещо упереджене ставлення до людей похилого віку. В науковий обіг
поступово входить таке поняття, як "ейджизм", що позначає як дискримінацію за віковою ознакою
загалом, так і дискримінацію людей похилого віку зокрема. Виділяються дослідниками прояви ейджизму
у мові, рекламі, медичному обслуговуванні тощо. Але хочемо, наразі, акцентувати увагу на суспільній та
професійній незатребуваності людей похилого віку. Відповідно до правових документів, зараз людина
набуває нових прав та статусу при досягненні нею певного віку – повноліття. Однак, досить розгорнути
газету оголошень про найм на роботу і побачимо, що роботодавці ставлять вікові обмеження до 35-39
років (але це ж ще навіть не старість). Людям старшого ж віку пропонується, наприклад, робота няні
(хоча і тут їх витісняють молоді кадри з педагогічною освітою). Зважаючи на прояви ейджизму та
обмеження за віком, у людини теж може виникати страх старості як побоювання на заборону діяльності.
Крім того, на появу страху старості, на нашу думку, також впливає система усталених норм у
ставленні до людини похилого віку. Оскільки при загальноприйнятній байдужості, зневазі, нівелюванні
їх потреб чи, навіть, насиллі, старість стає випробуванням: "…вони вимушені боротися з негативним
відношенням до старості, яке переважає в нашому суспільстві" [2: 76]. Однак, якщо у спільноті
пропагується шаноба та повага до людей похилого віку, то настання старечого віку не сприймається як
трагедія (за приклад можна взяти спільноти Близького Сходу або Далекого Сходу).
Таким чином, при наявності у спільноті складових, що входять до каузальної основи страху старості,
формується модель-уявлення "спільноти людей усередненого віку" або "спільноти людей без віку". Вона
є повною протилежністю, і це варто підкреслити, моделлю "суспільства для всіх вікових груп", в основі
якої лежить гармонійне співіснування людей, незалежно від їх віку.
Наразі нами здійснено спробу окреслити каузальну основу страху старості. Прагнемо також
дослідити феноменологічні вияви страху старості вже не як соціокультурного, а індивідуальноособистісного явища. На наш погляд, можна виділити такі його ознаки: заняття людиною
екстремальними видами діяльності після 45-55 років (включаючи і спорт); молодіжні стереотипи
поведінки; приховування власного віку; молодіжний стиль одягу; використання молодіжного сленгу;
намагання інтегруватися у молодіжні субкультури, спільноти; застосування радикальних методів
омолодження; мода на "молодих співмешканців". Проаналізуємо, відтак, виділені феноменологічні
ознаки страху старості.
Так, появу екстремальних хобі після 45 років, в тому числі і заняття спортом ми виділили в окрему
групу, бо одна справа, коли це було захопленням всього життя людини і вона продовжує займатися ним
у зрілому віці. Зовсім ж інша – коли це стає намаганням собі щось довести, і непомірні навантаження, до
яких не готовий організм, призводять до травматизму.
Що ж до молодіжних стереотипів поведінки, то намагання особистості копіювати стиль поведінки
молоді призводить до втрати власної вікової ідентичності. Крім того, це призводить до величезних затрат
фізичних сил (бо важко бути на рівні), а також, подекуди, до насмішок з боку тієї ж молоді. Крім того,
іноді немолода людина, намагаючись виглядати молодою, починає переймати молодіжний стиль одягу.
Це можуть бути різноманітні поєднання, які мало пасують літній людині та, на жаль, не зменшують
років. До стилю одягу також можуть бути додані специфічні зачіски та аксесуари, які роблять людину
для оточуючих не молодою, а дивною.
Також виявом негативного ставлення до власного старіння є приховування свого віку. Це може бути
здійснено з декількох причин: від намагання отримати кращу посаду, показати, що ти повен сил, до
заперечення власного старіння, не співмірності психологічного і паспортного віку.
Відомо, що мова не зупиняється у своєму розвитку. Деякі її конструкції поступово відмирають, а нові
вплітаються у повсякденну мову, згодом переходять до літературної. Та все ж існує поняття "сленг" у
мові, наприклад, професійний. Однак, також у кожного покоління є свій віковий сленг. Тому часто
молодь послуговується "своїми" словами, лексичними конструкціями, які є різними, наприклад, у молоді
вісімдесятих та дев'яностих років ХХ ст. Тобто, сленг стає вербальним виявом певної епохи. І людина
похилого віку, намагаючись показати, що вона не така уже й стара, починає їх застосовувати. Це не дуже
позитивно сприймається, оскільки деякі слова можуть вживатися у неправильному значенні, а також
молодіжний сленг від старої людини сприймається як дивний та неприродний, оскільки від її віку
очікують більш виваженої чи вдумливої мови.
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Виявом страху старості є, на наш погляд, намагання інтегруватися у молодіжні субкультури, оточити
себе молодими людьми та стати "своїм" серед них. Людині похилого віку часто важко повністю
інтегруватися у молодіжну спільноту, а також жити за її правилами та ритмом. Однак, оточення себе
молодими людьми веде, врешті-решт, до усвідомлення своєї самотності серед них. Також молоді люди
можуть активно спілкуватися з нею лише через ввічливість або з корисливих мотивів, бо спільних інтересів
у них мало і розуміння стандартів життя досить різне. Звичайно, ми не вважаємо, що людина похилого віку
має повністю відмовитись від спілкування з молодими людьми, однак гіпертрофовані форми прагнення
бути серед молоді ніби своїм свідчать про наявність страху старості у такої особистості.
В історії людства відомі неодноразові пошуки "еліксиру вічної молодості". Та всі вони закінчувались
невдачами. Однак, індустрія краси пропонує нові і нові методи, орієнтовані не лише на старих людей. Вони
не завжди безпечні і часто призводять до спотворення зовнішності. Звичайно, відразлива зовнішність у
старості не є надбанням, людина має слідкувати за собою. Але застосування радикальних методів
омолодження ставить під загрозу життя старої людини та викликає багато запитань стосовно медичної
етики. Адже існують, як відомо, препарати на основі клітин із ембріонів. І результат, досягнутий
пластичною хірургією або іншими методами, не завжди відповідає очікуваному. Та все ж наскільки
сильним має бути почуття страху старості, щоб перебороти інстинкт самозбереження і спонукати людину
заради ілюзії молодості ставити під загрозу власне життя? Тому нами і виділено застосування радикальних
методів омолодження як феноменологічну ознаку страху старості в особистості.
Як довести собі, що на схилі літ ти ще залишаєшся внутрішньо молодим та цікавим для оточуючих?
Так звані "нерівні шлюби", коли один партнер набагато старший іншого існували у різні часи. Ставлення
до них у спільноті варіювалось, але залишалось у межах терпимості. Однак, наразі можемо спостерігати
своєрідну тенденцію або моду на "молодих співмешканців". Чому саме співмешканців? Бо не завжди це
шлюб. Така мода є своєрідним утвердженням старшої людини в тому, що вона молода, бо цікава
молодим. Крім того, мас-медіа пропагують такі зв’язки. Та не завжди в них присутнє взаємне почуття
любові, а, скоріше, взаємний інтерес (фінансовий, інші можливості), що не надає таким стосункам
довговічності. Тому для літньої людини це стає, у більшості випадків, намаганням переконати себе у
власних можливостях та молодості (тобто, нівелювати страх старості), а молода – знаходить для себе
іншу користь у цих стосунках. Інакше, можна було б говорити про масову геронтофілію, що викликає,
звичайно, сумніви.
Зрозуміло, що страх старості не існує окремо від інших страхів, він взаємопов'язаний із ними.
Оскільки причиною страху старості може виступити страх самотності, бідності, незатребуваності,
немічності та смерті. Тобто, страх старості пов'язаний з тими негативними явищами, з якими пов'язують
(відповідно до стереотипів) старість і які викликають інші страхи.
Отже, у процесі дослідження нами здійснена спроба описати каузальну основу страху старості та
виділити його феноменологічні ознаки в соціокультурному та індивідуально-особистісному зрізах.
Встановлено, що складові його каузальної основи взаємопов’язані між собою, а також впливають на
феноменологічні вияви страху старості. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на більш
детальне вивчення феноменологічних ознак страху старості та його причинного підґрунтя, але при цьому
варто враховувати: "Дослідники повинні перестати поводитись з людьми похилого віку так, ніби вони –
інша раса" [3: 259]. Також варто, як видається, вивчити та дослідити більш поглиблено зв’язки та
залежності страху старості й самотності, незатребуваності, немічності.
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Коваль Т. В. Страх старости и его феноменологические проявления.
Выделены феноменологические признаки страха старости и проанализированы особенности их
проявления. Установлено, что составные каузальной основы влияют на феноменологические проявления
страха старости. Сделана попытка определения каузальной основы феномена страха старости.
Проанализированы ее составные и связи между ними. Осмыслены социально-философский и
культурологический аспекты существования феномена страха старости. Рассмотрены страхи,
которые за общественными стереотипами, связаны со страхом старости.
Koval' T .V. Fear of Old Age and its Phenomenological Expression.
The phenomenological features of old age fear are emphasized and the peculiarities of their expression are
analyzed. It is established that the counterparts of the causal basis influence upon the phenomenological old age
fear expressions. The effort is made to determine the causal basis of the old age fear phenomenon. Its
components and ties between them are analyzed. The social-philosophical and culturological aspects of the old
age fear phenomenon are considered. The fears, that according to the common stereotypes are connected with
the old age fear, are contemplated.
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ВНЗ
У статті розглянуто актуальні аспекти формування комунікативної компетенції у студентів ВНЗ у процесі
викладання іноземних мов, описано її основні складові. Проаналізовано поняття мультилінгвальності,
мовленнєвої та лінгвістичної, соціолінгвістичної, соціокультурної, стратегічної, соціальної та дискурсивної
компетентності. Охарактеризовано особливості вироблення умінь аудіювання, читання, говоріння, письма.
Здійснено науковий аналіз цієї проблеми, яка є свого роду ключем до вирішення багатьох психологічних
проблем у сфері міжособистісної взаємодії як у діловому, так і в побутовому аспектах. Розглянуто два
різновиди мовної компетенції у сфері вивчення іноземної мови: лінгвістичнy та комунікативнy.
Зміцнення державності України, соціально-економічні й політичні зміни в суспільстві, інтеграція в Європу
вимагають інноваційних підходів до навчання мов задля інтенсифікації та оптимізації навчального процесу.
Кредитно-модульна система підготовки фахівців – це один із шляхів інновації і оптимізації
навчального процесу. Це визнаний в Болоньї європейський стандарт вищої освіти, який дозволяє
підвищити мобільність студентів і викладачів. Під мобільністю розуміється можливість вільного
навчання і викладання у державних вузах за єдиними стандартами. Це важливий чинник входження
української національної системи освіти до спільного європейського простору.
Кредитно-модульна система має на меті забезпечення якості навчання студентів. Одним із складових
елементів системи сучасної вищої освіти є іншомовна підготовка фахівців. Одним із напрямів програми
навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах є спрямованість на спеціалізацію та майбутню
професійну діяльність студентів [1]. Відповідаючи радикальним змінам, що здійснюються в національній
системі вищої освіти в Україні, які були започатковані процесом інтеграції країни в європейський
простір вищої освіти, навчальні програми іноземних мов спрямовані на ''формування у студентів
професійної мовної компетенції, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному
розмаїтті навчального та професійного середовища'' [2: 2].
Метою навчання іноземній мові є оволодіння іноземною мовою як засобом комунікації для успішного
виконання подальшої професійної діяльності [3]. В даному випадку йдеться про комунікативність як
основний компонент навчання, що визначає кінцеву мету навчання іншомовного спілкування – набуття
студентами комунікативної компетенції в усному і писемному мовленні, тобто здатності міжкультурного
іншомовного спілкування залежно від конкретної ситуації. Наведені обставини роблять актуальним
розвиток навичок роботи зі словником, що сприяє формуванню іншомовної комунікативної компетенції
студентів немовних спеціальностей, тобто вміння правильно використовувати іноземну мову у
відповідних реальних комунікативних ситуаціях.
Розробкою проблеми комунікативності в навчанні іншомовної компетенції займалися багато вчених і
відомих методистів в різних країнах, а саме Н. В. Бордовська, О. О. Леонтьєв, У. Літлвуд,
А. К. Михальська, Р. П. Мільруд, І. Р. Максимова, Ю. І. Пасов, Е. Піфо, Г. Уідоусан, Л. А. Шипиліна та
інші. Інтерес до комунікативності не є випадковим, переваги методу безперечні, він набуває все більшого
значення в навчанні іноземних мов, адже практичне застосування комунікативного методу дає
можливість розвинути здібності особистості та активізувати її творчі задатки [4: 2].
Метою статті є дослідження комунікативної компетенції у студентів вищих навчальних закладів.
Комунікативну компетенцію студента можна розглядати як здатність здійснювати мовленнєву
діяльність через реалізацію комунікативної, мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексикограматичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно до різноманітних завдань і
ситуацій спілкування [5].
Державна національна програма ''Освіта'' (Україна ХХІ ст.) передбачає формування національномовної особистості, що володіє даром слова – усного і писемного, умінням вільно, комунікативно
виправдано користуватися мовними засобами під час сприйняття, створення висловлювань у різних
сферах, формах, стилях і жанрах мовлення, тобто забезпечення її всебічної мовленнєвої компетенції [6].
© Безкоровайна О. В., Мороз Л. В., 2012
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Молодь часто не може висловити свою думку зв’язно, змістовно, послідовно. Спостерігається суттєве
зниження володіння мовленням, збіднілість лексичного словникового запасу, вживання ненормованої
лексики, сленгу, жаргонних висловів, відсутність будь-яких граматичних чи пунктуаційних правил в
SMS-повідомленнях та E-mail-контактах. Тому перед викладачами стоїть першочергове завдання:
розвивати не тільки писемне мовлення, грамотність, а й вчити студентів спілкуватися. Викладач будьякої дисципліни повинен допомагати майбутнім фахівцям оволодіти навичками оптимальної мовної
поведінки, розвивати набуті комунікативні навички студентів, а саме: як говорити і про що говорити.
Навички спілкування допомагатимуть студентам моделювати вільну і впевнену поведінку в
професійній сфері. Оскільки у наших випускників дедалі частіше виникає необхідність професійного
спілкування іноземною мовою із зарубіжними партнерами в різних ситуаціях, пов’язаних з роботою
спільних підприємств, участю в міжнародних ярмарках, виставках-продажах, переговорами з
представниками закордонних фірм, можливістю навчатися за кордоном, або просто подорожувати та
пізнавати світ, тощо, тоді і з’являється рушійна сила мовленнєвої компетенції – мотивація, тобто
підстава, привід для вивчення іноземної мови.
Повернімося до поняття ''компетенція''. За визначенням лінгво-дидактичного словника, компетенція
– це сукупність знань, навичок і вмінь, які формуються в процесі навчання тієї чи іншої дисципліни, а
також здатність до виконання певної діяльності. У контексті статті представляє інтерес лінгвістична
компетенція, яка складається зі знання мовного, а саме лексичного, матеріалу та мовленнєвих навичок
володіння цим мовним матеріалом у процесі підготовки спеціалістів будь-якої спеціальності до участі в
міжкультурному спілкуванні.
Факт входження України у 1996 році до Ради Європи визначає необхідність погодження освітніх
стандартів України з загальноєвропейськими освітніми стандартами.
Рада Європи висунула та активно підтримує концепцію європейської освіти, що заснована на ідеї
''спільного європейського дому''. Її ідеологи виходять із того, що Європа – це спільнота, що має спільні
духовні витоки і цінності. І відповідно, європейський світогляд має ґрунтуватися на знаннях
європейської спадщини, спільного історичного шляху протягом двох тисячоліть.
Провідним інструментом об’єднання націй визнано мову.
Стосовно загальних підходів до проблеми мови в Європі, стратегічним спрямуванням мовної політики на
континенті є мультилінгвальність з перспективою оволодіння кожним європейцем трьома і більше мовами.
У цих умовах викладач іноземної мови стає одним із найбільш необхідних, а дисципліна ''Іноземна
мова професійного спілкування'' – у всіх типах навчальних закладів – однією із пріоритетних.
За результатами анкетування громадян ЄС, німецька мова є рідною для 24 % населення, а для 17 % –
англійська та італійська. Це провідні мови населення Євросоюзу. На запитання про знання другої мови були
отримані такі відповіді: англійською володіє 25 % населення, французькою – 17 %, німецькою – 7 % [7].
Європейський стиль мовної освіти передбачає два різновиди мовної компетенції у сфері вивчення
іноземної мови: лінгвістичну та комунікативну.
Як ми пам’ятаємо, лінгвістика – це наука про мову. Лінгвістична компетенція – це здатність
вибудовувати граматично правильні форми і синтаксичні структури, а також розуміти змістові відрізки
мови та використовувати їх в тому значенні, в якому вони використовуються носіями мови. Лінгвістична
компетенція є основним компонентом комунікативної компетенції. Без знання слів і правил формування
граматичних форм та побудови осмислених фраз неможлива комунікація.
Знання, що входять до складу лінгвістичної компетенції, виступають основою для функціонування
відповідних навичок. Під лінгвістичними знаннями ми розуміємо знання:
1) фахової терміносистеми та характеру її зв’язків;
2) соціокультурної наповненості лексичного матеріалу, що вивчається;
3) відношення еквівалентності / безеквівалентності між лексичними одиницями іноземної та рідної мов.
На основі цих знань формуються лінгвістичні навички, до яких ми відносимо навички:
1) автоматизовано викликати з довготривалої пам’яті еталон слова, словосполучення або готової
фрази для вирішення комунікативного завдання;
2) розпізнати національно-культурну семантику термінологічної лексики;
3) встановлювати відношення еквівалентності / безеквівалентності між лексичними одиницями
іноземної та рідної мов.
Вміння вільно, невимушено користуватися мовою у спілкуванні, тобто, передавати й обмінюватися
думками в різноманітних ситуаціях у процесі взаємодії з іншими учасниками, правильно використовувати
систему мовленнєвих норм та вибирати комунікативну поведінку, адекватну автентичній ситуації
спілкування – це і є визначення терміну ''комунікативна компетентність особистості''.
Комунікативна змістова лінія спирається на мовленнєву діяльність, вироблення умінь аудіювання,
читання, говоріння, письма.
Аудіювання – це розуміння сприйнятого на слух усного мовлення. Без аудіювання не може бути
нормального говоріння. Аудіювання та говоріння – це два боки усного мовлення.
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Говоріння вимагає формувань умінь та навичок діалогічного та монологічного мовлення. Монолог – це
безпосередньо спрямований до співрозмовника чи аудиторії організований вид усного мовлення, який
передбачає висловлювання однієї особи. Основні типи монологічних висловлювань: опис, розповідь, роздум.
Діалогічне мовлення покликане формувати комунікативну компетентність особистості через діалог.
Важливим завданням курсу іноземної мови є навчання спонтанному мовленню.
Письмо як один із видів мовленнєвої діяльності передбачає написання робіт різного характеру. У
ході письма ми формуємо навички з орфографії, пунктуації.
Усі ці види мовленнєвої діяльності рівноцінні та важливі.
Одним із важливих засобів розвитку культури професійного спілкування є переклад. Мовний
переклад є складним, оскільки передбачає комбінований вид мовленнєвої діяльності, що вимагає від
перекладача вибрати доцільне слово чи синтаксичну структуру, знайти відповідні мовні засоби для
вираження думки українською чи іноземною мовою.
Оскільки іноземна мова має безпосереднє відношення до сучасного життя, то завдання викладача
іноземної мови полягає в тому, щоб дати студентам не тільки мовну підготовку, а й зорієнтувати їх у
практичному використанні іноземної мови в техніці (працюючи з комп'ютером), бізнесі (ділові папери
іноземною мовою), науці (статті, монографії), і таким чином вивчати мову для життя і професійної діяльності.
Принцип європейськості передбачає також бездоганне знання рідної мови, а ще вільне мовленнєве та
мисленнєве переключення з рідної мови на іноземну і навпаки. Адже мовна обмеженість будь-якого
спеціаліста не дозволяє йому повністю реалізувати себе. Сьогодні вже не достатньо говорити про
необхідність вивчати українську мову, бо вона рідна, материнська. Передусім, викладачам-філологам
потрібно оберігати найцінніший скарб нації – мову і готувати студента як національно-мовну
особистість, знайомити представників інших націй з нашими культурними та духовними цінностями, з
нашими визначними людьми минулого та сучасності.
Оволодіння мовою як засобом спілкування для сприйняття світу, людей та ідей проходить
ефективніше в рівноправній співпраці, активному пошуку, у вирішенні проблемно-пошукових завдань і
досягненні значущих цілей через подолання перешкод, мовного бар'єру, а головне і найефективніше – в
країні, мова якої вивчається, серед носіїв мови. Мовна практика буде забезпечена. Формування спільного
освітнього простору набуває реальних обрисів. Здійснюються спеціальні європейські проекти і
програми: ''Лінгва'', ''Еразмус'', ''ТЕМПУС'', ''КОМЕТТ'', ''Петра'' та інші, їх мета, з одного боку, – це
обмін знаннями, методами навчання й виховання, а з іншого – формування спільних поглядів на картину
світу, його існування й перетворення. Серед проектів XXI століття для українських викладачів та
студентів найдоступнішими є такі, як-от: "Допомога новим країнам – членам ЄС в оновленні вищої
освіти'', ''Вища освіта для демократичного суспільства'', ''Побудова університету завтрашнього дня:
політика та практика вищої освіти в Європі''.
Аналіз матеріалів міжнародних наукових конференцій, наукових розробок у галузі методики
викладання іноземних мов, нормативних документів з освіти, власного досвіду, досвіду викладачівнаставників доводить необхідність для фахівця володіння іноземними мовами, що розглядається як
спосіб життя в діалозі культур, мов і релігій, а також як основа можливостей критичного розгляду
інформації, що надається ЗМІ, рекламою, Інтернетом.
Метою освіти визнано не знання іноземної мови, а вміння нею користуватися.
У проекті ''Вивчення мов для європейського громадянства'' подано науково обґрунтовану шкалу
професійного володіння іноземною мовою:
Рівень 1 – рівень виживання (Survival),
Рівень 2 – допороговий (Waystage),
Рівень 3 – порогів (Тhreshold),
Рівень 4 – верхній проміжний (Upper Intermediate),
Рівень 5 – просунутий (Аdvanced).
Новий національний стандарт вивчення іноземної мови заснований на таких ключових поняттях, як
спілкування (Соmmunication), культура (Сulture), мотивація (Моtivation) та інтерактивність (Аdvanced).
Провідною метою навчання іноземної мови на ''пороговому'' рівні визнають формування
комунікативної компетенції, що має кілька складових: лінгвістичну, соціолінгвістичну, соціокультурну,
стратегічну, соціальну та дискурсивну.
Лінгвістична компетенція передбачає оволодіння певною сумою формальних знань і відповідних їм
навичок, пов'язаних із різними аспектами мови: лексикою, фонетикою, граматикою. При цьому постає
питання: які слова, граматичні структури необхідні людині того чи іншого віку, професії тощо для
забезпечення нормальної взаємодії мовою, яка вивчається.
Соціолінгвістична компетенція – це здатність здійснювати вибір мовних форм, використовувати і
перетворювати їх відповідно до контексту.
Мова відображає особливості життя людей. Вивчаючи багатоманітність планів вираження, можна
багато що зрозуміти і дізнатися про культуру країни мови, що вивчається. А це підводить до
необхідності формування соціокультурної компетенції. Набуття соціокультурної компетенції не
зводиться лише до формування глобальних уявлень про світ. Вона пропонує весь процес навчання
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іноземної мови. Певні вміння й навички в організації мовлення, вміння вибудовувати його логічно,
послідовно й переконливо, ставити завдання й досягати поставленої мети – це вже новий рівень
комунікативної компетенції, що у матеріалах Ради Європи названий стратегічним чи дискурсивним.
Ключовим поняттям концепції вивчення іноземних мов у європейських країнах є ''поріг комунікації'', а
методичними орієнтирами – правильна вимова і сучасне розмовне мовлення. Вивчення іноземної мови,
таким чином, виходить за межі педагогіки і набуває важливого політичного значення. Йдеться про
переорієнтацію з оволодіння граматичними структурами на оволодіння живою мовою.
Останньою зі складових комунікативної компетенції, але жодним чином не останньою за значущістю
(''Тhe last but not least'') є соціальна компетенція. Вона передбачає готовність і бажання взаємодіяти з
іншими, впевненість у собі, а також уміння поставити себе на місце іншого і здатність впоратися із
ситуацією, що склалася.
Такий підхід до професійної підготовки викладача знайшов відбиття і в сучасному методі навчання –
комунікативно-діяльнісному, що ставить за мету навчання мови через мовлення і заснований на таких
ключових поняттях, як ''спілкування'', ''культура'', ''мотивація'', ''інтерактивність''. До провідних
характеристик цього методу належать наступні:
 адекватність до реального спілкування;
 пріоритет мовленнєвої діяльності у взаємозв'язку всіх її видів;
 застосування активних форм спілкування (бесід, диспутів, конференцій, круглих столів,
обговорень, роботи в ''English-speaking Club''), що дають можливість висловитися, виразити свої
думки в діалозі чи монолозі;
 синхронність, послідовність.
Варто зазначити, що навчати мові – це значить не тільки давати знання про мову, а й навчити
користуватися мовою як засобом спілкування, критично мислити, отримувати інформацію з усіх
доступних джерел, оцінювати її, розуміти співрозмовника, формулювати власні думки.
Отже, йдеться про формування комунікативної компетенції студентів.
Сучасна вікова психологія визнає провідною діяльністю учнів початкової школи ігрову, для середньої
ланки – пізнавальну й ціннісно-зорієнтовану, а в старших класах великого значення набуває
комунікативна діяльність: вміння висловитися іноземною мовою. Враховуючи ці провідні види
діяльності, нашим викладачам іноземних мов за одне програмне заняття в тиждень вдається не
перетворювати заняття на ''заняття про мову'', а створювати мовленнєві ситуації для тренінгу у
спілкуванні, коректно й позитивно коментувати оцінки, створювати ситуації успіху для кожного, хто
навчається, розвивати позитивне ставлення до мови.
За комунікативно-діяльнісного підходу змінюється й роль викладача: він не просто повідомляє
знання, але організовує пізнавальну діяльність студентів, створює умови для висловлення власної думки,
ставлення до матеріалу, що вивчається, співвідносячи його з реальним життям, залучає, студентів до
творчої та мистецької діяльності.
У методичному арсеналі викладачів іноземних мов в даний час повинні превалювати поряд із
традиційними формами, нові форми: тематичні бесіди, не завчені заздалегідь, а дискурсивні, диспути,
дискусії, інтерв'ю, круглі столи, конференції, захист проектів, рецензування й реферування, спілкування по
електронній пошті та в Інтернеті з наступним обговоренням отриманої інформації, рольові ігри, вікторини,
драматизації, переклади (синхронні, послідовні, чи дослівні, художні), ''English-speaking Club'', тощо.
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Безкоровайна О. В., Мороз Л. В. Актуальные аспекты коммуникативной компетенции студентов вузов.
В статье рассмотрены актуальные аспекты формирования коммуникативной компетенции у студентов
вуза в процессе преподавания иностранных языков, описаны ее основные составляющие. Проанализировано
понятие мультилингвальности, речевой и лингвистической, социолингвистической, социокультурной,
стратегической, социальной и дискурсивной компетенции. Охарактеризованы особенности выработки
умений аудирования, чтения, говорения, письма. Произведен научный анализ этой проблемы, которая
является своего рода ключом к решению многих психологических проблем в сфере межличностного
взаимодействия как в деловом, так и в бытовом аспектах. Рассмотрены две разновидности языковой
компетенции в области изучения иностранного языка: лингвистическая и коммуникативная.
Bezkorovaina O. V., Moroz L. V. Current Aspects of the University Students' Communicative Competence.
This article deals with actual aspects of forming university students' communicative competence in the process of
foreign languages teaching, describes its main components. The concept of multilingual, communicative and
linguistic, sociolinguistic, socio-cultural, strategic, social and discursive competence is analyzed. The
peculiarities of developing skills of listening, reading, speaking, writing are examined. The scientific analysis of
this problem, which is in its turn the key to solving many psychological problems in the interpersonal interaction
both in business and in everyday life is made. Two types of the linguistic competence in foreign languages: the
linguistic and communicative are analyzed.
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ОСВІТНІ ПРАГНЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ, ЗАЛУЧЕНОЇ ДО МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті представлено результати власного експериментального дослідження щодо підвищення рівня
освітніх прагнень молоді, яка проживає у сільській місцевості. Здійснено аналіз та визначено рівень
обраних проявів освітніх прагнень молоді, проаналізовано зміни, що проходять у період дослідження. На
основі результатів дослідження визначено, що залучаючи і зацікавлюючи молодь до різних видів
освітньої діяльності, можна підвищити рівень їх освітніх прагнень та сподівань. Зроблено висновок, що
система польської освіти часто стає фактором, що призводить до соціального виключення. Існує безліч
причин, що ускладнюють доступ до освіти, наприклад, фінанси або відсутність освітніх прагнень,
особливо серед людей з низьким рівнем освіти, які не помічають її цінності. Ця проблема і стала
предметом уваги, оскільки освітні прагнення молоді відіграють важливу роль у житті, дозволяють
визначати майбутні професійні та життєві перспективи.
Вступ. На сьогодні у Польщі актуальною соціальною проблемою є загроза соціального виключення
значної кількості сімей. Особливому ризику підлягають люди, які проживають у сільській місцевості.
Більше половини сільських дітей живуть у несприятливих для розвитку умовах. Польська система освіти
часто не лише не вирівнює потенційних можливостей, а навпаки, стає інструментом соціального
виключення. Освітні бар’єри перешкоджають розвитку сільських дітей, спричиняють погіршення їх
шкільних успіхів і досягнень, обмежують не лише освітні та професійні прагнення, а й плани на
майбутнє, також знижують рівень самооцінки [1].
Основними перешкодами на шляху до освіти для дітей та молоді з сільських родин, які часто
перебувають на межі бідності, є культурна та суспільна ізольованість. Прикладом може бути засвоєний,
внаслідок виховання у сім’ї, низький рівень освітніх прагнень або, гірше того, їх абсолютна відсутність;
також спостерігання у своєму оточенні таких моделей професійної реалізації, які не включають освіту,
наслідування зразків ранньої самостійності. Крім того, великими є психологічні бар’єри: відсутність
впевненості в собі, віри у свій успіх та низька самооцінка. Але найбільш важливими є економічні
перешкоди (відсутність грошей на шкільне приладдя, коштів на дорогу), які іноді є причиною ганьби,
приниження та нерозуміння з боку однолітків і вчителів через відсутність тих чи інших речей. Все це
знеохочує до школи і призводить до ситуації передчасного завершення освіти, відмову від навчання та
виключення зі шкільної системи навчання [2: 57-62].
Освітні прагнення молоді відіграють важливу роль у її житті, дозволяють планувати майбутній
освітній шлях, формують уявлення про наміри щодо навчання. Інформація щодо освітніх сподівань
важлива також для педагогів, вчителів, батьків, осіб, які займаються організацією освіти і виховання,
оскільки вона дає можливість впроваджувати зміни та є необхідною при розподілі, накопиченні,
плануванні засобів, потрібних для досягнення запланованих цілей [3: 9].
Поняття ''прагнення'' найчастіше визначається, як очікування, бажання, наміри людини. За словами
В. Копаліньского, це ''стремління (чогось досягти), намагання (досягти мети, домогтися чогось), амбіції'' [4: 47].
Про актуальність даної проблеми свідчить цілий ряд польських досліджень та публікацій, серед яких
важливе місце займає наукова позиція А. Яновського [5]. Він вивчав освітні прагнення учнів середньої
школи, акцентуючи свою увагу на умовах цих прагнень. Особливо варто відзначити роботи З. Скорного [6],
який висвітлював питання рівня освітніх прагнень дітей і молоді та їх основних детермінант: педагогічних,
особистісних і вплив середовища. На увагу також заслуговують дослідження Я. Шефер-Тімошенко [7],
Т. Левовіцького [8], З. Квєціньського [9] та В. Сікорського [10].
З. Скорний визначає прагнення як ''стремління, наміри, бажання, що стосуються результатів власної
діяльності або досягнення за допомогою цієї діяльності бажаних станів, які задовольняють дану особу
або виконують для неї функцію нагороди'' [6: 11].
На думку А. Яновського, [5: 32] прагнення це ''досить стабільне і відносно сильне бажання особи щодо
властивостей або станів, якими має характеризуватися її майбутнє життя та об’єктів, яких у майбутньому
житті хотітиме отримати''. Т. Левовіцькі [8: 132], у свою чергу, визначає прагнення як ''сподівання людей щодо
власних досягнень''. У науковій літературі існує також поняття ''рівень домагань'', яке визначається як
''передбачуваний суб’єктом результат його діяльності, спрямованої на досягнення обраної собі мети'' [11: 63].
З огляду на предмет нашого дослідження варто визначити поняття ''освітні прагнення''. На думку
В. Сікорського це ''прагнення, що стосуються майбутнього навчання, тобто того рівня освіти, який дана
особа прагне або має намір здобути у майбутньому'' [10: 22]. У науковій літературі існує декілька так
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званих експериментальних досліджень (а саме діагностичний зріз)1 щодо вивчення певного аспекту
прагнень. Наша публікація присвячена питанню освітніх прагнень молодих людей, залучених до
польсько-датської співпраці. Співпраця здійснювалася у Люблінському воєводстві між організаціями
Польського і Датського Червоного Хреста та органами місцевої влади Люблінського воєводства,
представниками шкіл та культурних закладів.
Основною метою співпраці було розширення кругозору учасників проекту і збільшення можливостей
для здобуття освіти дітей і молоді з Люблінського району. Досягнути мети вдалося шляхом створення
сприятливих умов для подальшої освіти дітей і молоді та підвищення рівня їхньої участі у суспільному
житті місцевої громади.
У межах програми співпраці проведено і втілено безліч різних заходів, найважливішим з яких є
створення за участі органів місцевої влади, шкільних рад і директорів шкіл двадцяти п’яти світлиць
(навчальних центрів) Польського Червоного Хреста у місцях проживання дітей. У межах проекту
проводилися заняття, що були спрямовані на вирівнювання дефіцитів розвитку дітей і молоді, сприяли
розвитку їх інтересів і творчості, були орієнтовані на профілактику здоров’я і пропаганду здорового
способу життя та на організацію відпочинку і дозвілля учасників. Діти та молодь отримували допомогу
при виконання домашніх завдань та мали можливість відвідувати додаткові уроки англійської мови, що
проходили у світлицях. Також молодь була забезпечена харчуванням. Варто також згадати про регулярні
зустрічі для батьків з метою розширення їх знань щодо психофізичного розвитку дітей і молоді та
надання допомоги у догляді та вихованні [12].
Головною метою даної публікації є аналіз та визначення рівня обраних проявів освітніх прагнень
молоді. Важливим завданням дослідження є діагностика і виявлення різниць в освітніх прагненнях
молоді у період дослідження. Варто зазначити, що дослідження тривало близько року за участі тієї ж
самої групи учасників і проводилося у два етапи: перший – у жовтні-грудні 2010 року, а другий
повторний етап – у жовтні-грудні 2011 року.
Всього у двох етапах дослідження взяло участь 517 осіб віком від 12 до 18 років, які проживають у
селах Люблінського воєводства (Польща). У першому етапі дослідження (на початковій стадії участі в
освітній програмі) взяло участь 257 осіб, серед них 171 дівчина (66,54 %) і 86 хлопців (33,46 %). У
другому етапі (на заключній стадії участі в освітній програмі) учасників дослідження було 260 осіб: 163
дівчини (62,9 3%) і 96 (37,07 %) хлопців2.
Результати власних досліджень. Як показали результати дослідження, на початковій стадії участі в
освітній програмі більшість молоді, яка проживає у сільській місцевості, планувала закінчити навчання
на рівні середньої освіти: закінчити технікум (63 осіб – 24,9 %). Кожен п’ятий опитуваний мав намір
закінчити вищий навчальний заклад на рівні магістратури (58 осіб – 22,9 %), а кожен десятий учасник (26
осіб – 10,2 %) прагнув отримати диплом ліценціата (перший рівень вищої освіти, що умовно можна
порівняти з українським рівнем бакалавра). Варто зазначити, що також кожен десятий респондент (25
осіб – 9,8 %) планував закінчити навчання на рівні професійного училища.
Дослідження, проведені на завершальній стадії участі в освітній програмі проілюстрували значно
вищий рівень освітніх прагнень молодих людей щодо рівня освіти, яку вони планують отримати. Різниця
у показниках виявилася статистично суттєвою на рівні p=0,000. Істотно збільшився відсоток осіб, які
планують у майбутньому закінчити магістратуру (на першому етапі дослідження таких було 58 осіб –
22,92 %; на другому етапі 114 осіб – 44,02 %). Натомість зменшився відсоток осіб, які планують
завершити свою освіту у коледжі. На першому етапі дослідження такі плани мало 32 респонденти (12,65
%), на другому – лише 4 особи (1,54 %). Детальні дані представлені в Таблиці 1.
Наступним аспектом дослідження освітніх прагнень були наміри молоді щодо складання іспиту із
зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). На першому етапі дослідження на це питання більше
половини опитуваних (151 особа – 60,16 %) відповіли позитивно, третина учасників (81 особа – 32,27 %)
не прийняла рішення; незначна кількість осіб зовсім не планувала складати іспит.
Після участі у різних освітніх заходах протягом року майже усі опитувані (239 осіб – 91,92 %)
декларували намір складати ЗНО. Також зменшилося число невизначених осіб: з 19-ти осіб (7,57 %) на
першому етапі до 7-ми осіб (2,69 %) на другому етапі. Детальні дані представлені в Таблиці 2.

1
На думку Т. Пільха і Т. Бауман [13: 39] експериментальні дослідження (діагностичний зріз) – це ''особливий вид
досліджень, що базується на певних теоретичних засадах і досить кропітких організаційних заходах, який
використовується при дослідженні змін певної риси під впливом цілеспрямовано впровадженного чинника або під
впливом природнього плину часу і зміни обставин''.
2
Різниця у кількісних і відсоткових показниках між першим і другим етапом виникає внаслідок ротації осіб, які
брали участь в освітній програмі під час проведення дослідження.
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Таблиця 1.
Тип навчального закладу, який хотіли б закінчити у майбутньому респонденти
Тип навчального закладу

3

Початкова стадія реалізації
міжнародної освітньої
програми

Кінцева фаза реалізації
міжнародної освітньої
програми

Гімназія

N
5

%
1,98

N
1

%
0,39

Базова професійна школа

25

9,88

3

1,16

23
8
63
11
32
26
58
2

9,08
3,16
24,9
4,35
12,65
10,28
22,92
0,79

31
8
79
4
4
15
114
0

11,97
3,09
30,5
1,54
1,54
5,79
44,02
0,0

Загальноосвітній ліцей
Спеціалізований ліцей
Технікум
Пост-ліцейська школа
Пост-матуральна школа
Ліценціат
Магістратура
Післядипломна освіта
χ2=71,1081, df=9, p=0,000

Таблиця 2.

Намір складати ЗНО
Так
Ні
Не знаю
Всього
χ2 = 72,5115, df=2, p=0,00

Намір складати іспит із ЗНО
Початкова стадія реалізації
міжнародної освітньої
програми
N
%
151
60,16
19
81
251

7,57
32,27
100,0

Кінцева стадія реалізації
міжнародної освітньої
програми
N
%
239
91,92
7
14
260

2,69
5,38
100,0

Цікавим є перелік безлічі переваг, які вбачали учасники, щодо участі у міжнародному освітньому
проекті. На думку молоді, серед них найважливішими були:
1. Можливість взяти участь у цікавих занняттях (1-ше місце4).
2. Можливість поїхати на екскурсії під час літніх та зимових канікул (2-ге місце).
3. Можливість виконання домашнього завдання за допомогою вихователя або волонтера (3-тє
місце).
4. Можливість проводити час з волонтерами, нав’язати нові контакти (4-те місце).
5. Можливість вивчати англійську мову (5-те місце).
6. Можливість проводити час у тиші та спокої (6-те місце).
Не помічено істотних статистичних різниць у кількісних і відсоткових показниках між результами
першого та другого етапу. Детальні дані представлені в Таблиці 3.

3
Польська система шкільної освіти суттєво відрізняється від української, тому кожне співвіднесення або
порівняння навчальних закладів є дуже умовним. Коротко прокоментуємо зміст таблиці. Обов’язковим у Польщі є
закінчення шестирічної початкової школи і трирічної гімназії (6+3). Подальше навчання не є обов’язковим.
Випускники гімназії можуть продовжити навчання у трьохрічній базовій професійній школі, але після її закінчення
вони не матимуть змоги складати іспит ЗНО (пол. матура). Після гімназії учні можуть продовжити навчання у
загальноосвітньому ліцеї (3 роки навчання), спеціалізованому ліцеї (3 роки) або технікумі (4 роки). Закінчення будьякого з цих трьох закладів дає право складати іспит ЗНО. Складений іспит ЗНО дає можливість продовжувати
навчання у вищому навчальному закладі або у пост-матуральній школі, яку умовно порівняємо з українськими
закладами І-ІІ рівня акредитації. Якщо учень мав право складати іспит ЗНО, але не склав його, то навчання він може
продовжити у пост-ліцейській школі (можна умовно порівняти з українськими професійними училищами або
коледжами, що приймають абітурієнтів на базі неповної середньої освіти).
4
Рейтинг складено на підставі найбільшої кількості виборів: чим більше осіб вибрало цю відповідь, тим вище
місце у рейтингу займає ця перевага.
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Таблиця 3.
Рейтинг переваг, що надає участь в освітній програмі
Початкова стадія
Кінцева стадія
реалізації
реалізації
Переваги, що надає участь
міжнародної
міжнародної
в освітній програмі
освітньої програми освітньої програми
N
%
N
%
Можливість виконання домашнього
завдання за допомогою вихователя або
117
45,70
121
48,21
волонтера
Можливість прийняти участь у цікавих
183
71,48
174
69,32
заняттях
Екскурсії під час літніх і зимових
160
62,50
151
60,16
канікул
Можливість проводити час з
99
38,67
88
35,06
волонтерами, нав’язати нові контакти
Можливість вивчати англійську мову
92
35,94
88
35,06
Можливість проводити час у тиші і
46
17,97
40
15,94
спокої

Рейтинг

3
1
2
4
5
6

Суттєві статистичні відмінності (p=0,00) можна зазначити у сфері самооцінки молоді власного рівня
освітніх прагнень. На першому етапі дослідження кожен третій учасник (86 осіб – 33,59 %) низько
оцінив свій особистий рівень освітніх прагнень, у той час як на другому етапі навіть не кожен десятий
декларував такий рівень (24 особи – 9,3 %). Детальніше див. Таблицю 4.
Таблиця 4.
Самооцінка власного рівня освітніх прагнень
Початкова стадія реалізації
Кінцева стадія реалізації
міжнародної освітньої
міжнародної освітньої
Самооцінка власного рівня
програми
програми
освітніх прагнень
N
%
N
%
Дуже високий
27
10,55
33
12,79
Високий
Середній
Низький
Дуже низький
Всього разом
χ2 = 57,2174 df=4, p=0,000

23
117
86
3
256

8,98
45,7
33,59
1,17
100,0

66
132
24
3
258

25,58
51,16
9,3
1,16
100,0

Останнім компонентом аналізу було визначення рівня освітніх прагнень сільської молоді і
спостереження змін у цьому аспекті протягом періоду дослідження. Як представлено у Таблиці 5,
більшість опитуваних (183 особи – 71,20 %) до початку участі у міжнародній програмі мала середній
рівень освітніх прагнень. Менше третини учасників (69 осіб – 26,85 %) презентували низький рівень і
лише 5 осіб (1,95 %) мали високий рівень прагнень.
Дослідження, проведені на заключному етапі реалізації міжнародної програми співпраці, показали
суттєві статистичні різниці (p=0,00) у питанні рівня освітніх прагнень. Збільшився відсоток осіб, які
мають середній та високий рівні і, відповідно, зменшився показник осіб з низьким рівнем прагнень.
Таблиця 5.
Рівень освітніх прагнень опитуваної молоді
Початкова стадія реалізації
Кінцева стадія реалізації
міжнародної освітньої
міжнародної освітньої
Рівень освітніх прагнень
програми
програми
N
%
N
%
Низький рівень
69
26,85
21
8,08
Середній рівень
183
71,20
207
79,61
Високий рівень
5
1,95
32
12,31
Всього разом
257
100,0
260
100,0
2=
χ 46,7638; df=2; p=0,000
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Висновки. Підсумовуючи результати проведених досліджень, можемо стверджувати, що в результаті
участі молоді у різних освітніх заходах значно зріс рівень її освітніх прагнень. Спостерігаються суттєві
зміни у планах щодо типу майбутнього навчального закладу, який би хотіли закінчити респонденти, та
щодо намірів складати іспит ЗНО, а також щодо самооцінки власного рівня освітніх прагнень.
Варто зазначити, що молодь охоче брала участь у програмі, помічала багато переваг, які надає цей
освітній проект. Це може бути підтвердженням ефективності ідеї організації і проведення подібної
освітньої діяльності у таких локальних середовищах.
Зважаючи на представлені вище результати досліджень, необхідно всіляко заохочувати
відповідальних суб’єктів з організації шкільної освіти, вчителів, вихователів, батьків до активної участі у
створенні відповідних умов для розвитку дітей та молоді. Формування освітніх прагнень учнів має
величезний вплив на майбутній вибір професійного і життєвого шляху.
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Каниос А. Образовательные стремления польской молодежи, вовлеченной в международную
деятельность.
В статье представлены результаты собственного экспериментального исследования по повышению
уровня образовательных устремлений молодежи, проживающей в сельской местности. Произведен
анализ и определен уровень избранных проявлений образовательных стремлений молодежи,
проанализированы изменения, которые происходят в период исследования. На основании результатов
исследования сделан вывод, что привлекая и заинтересовывая молодежь к различным видам
образовательной деятельности, можно повысить уровень ее образовательных стремлений. Сделан
вывод, что система польского образования часто становится фактором, что приводит к социальному
исключению. Существует множество причин, затрудняющих доступ к образованию, например,
финансы или отсутствие образовательных стремлений, особенно среди людей с низким уровнем
образования, которые не замечают его ценности. Эта проблема и стала предметом внимания,
поскольку образовательные стремления молодежи играют важную роль в ее жизни, позволяют
определять будущие профессиональные и жизненные перспективы.
Kanios A. Educational Aspirations of Polish Youth Engaged in International Activities.
The paper presents the results of the pilot study to increase educational aspirations of young people who live in
rural areas. The level of selected implications of educational aspirations of young people is analyzed and
determined; the changes that take place during the study are assessed also. Based on the research it is
concluded that involving and engaging young people into different types of educational activities one can
enhance their educational aspirations and expectations. It is concluded that polish system of education is often a
factor leading to social exclusion. There are many reasons that impede access to education, such as finances or
lack of educational aspirations, especially among poorly educated people, because they do not notice its value.
This issue has become the subject of attention, because the educational aspirations of young people play an
important role in their life, can define future employment and life prospects.
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СТАН НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩІЙ ОСВІТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
У статті висвітлено стан підготовки з іноземних мов у вищій освіті в Європі. Охарактеризовано
причини посилення уваги до навчання і вивчення мов у вищих навчальних закладах, виявлено тенденції
розвитку цієї освітньої сфери. Наведено дані щодо цільових настанов, програм і форм навчання
іноземних мов у вишах Англії і Уельсу, Голландії, Данії, Іспанії, Португалії, Франції. Виділено проблеми у
навчанні іноземних мов у європейському просторі. Окреслено погляди на перспективи вдосконалення
іншомовної підготовки студентів вищих навчальних закладів європейських країн.
Одним із пріоритетних напрямів державної освітньої політики визначено інтеграцію вітчизняної
освіти до європейського та світового освітнього простору, що потребує удосконалення шкільної та вищої
освіти. Сучасні стратегії реформування освіти в Україні тісно пов’язані з модернізацією організації і
змісту середньої та вищої іншомовної освіти.
Для України, яка прагне інтегруватись у міжнародний освітній простір, створення умов для оволодіння
іноземною мовою є особливо важливим. Глобалізаційні процеси висувають перед освітою завдання
підготувати молоде покоління до життя в умовах багатонаціонального і полікультурного простору,
виробити уміння спілкуватися і співпрацювати з людьми різних національностей, менталітетів і культур.
Якщо тривалий час іноземна мова вивчалася лише для здобуття певної суми знань з одного з
обов'язкових предметів шкільної та вузівської навчальної програми, то із змінами в суспільнополітичному житті країни і стратегічних освітніх пріоритетів метою вивчення іноземної мови стало
оволодіння нею як засобом міжособистісного спілкування, зокрема у сфері вищої освіти – засобом
міжособистісного спілкування у професійній сфері. В основу розвитку комунікативних умінь покладено
принцип навчального співробітництва, що підкреслює необхідність активної участі всіх суб’єктів
навчального процесу у навчальній діяльності.
Із змінами у визначенні цілей навчання іноземної мови відбуваються зміни в системі навчання та
організації іншомовної освіти на різних освітніх рівнях. Приймаються нові освітні стандарти,
розробляються нові навчальні плани й програми, укладаються сучасні комунікативно-спрямовані
підручники та впроваджуються інтерактивні методи навчання. Утім впровадження нововведень є більш
ефективним за умови урахування не лише вітчизняного, а й передового європейського та світового
досвіду, що дозволяє краще оцінити доцільність і ризики ухвалення конкретних рішень.
Метою статті є характеристика стану підготовки з іноземних мов у вищих навчальних закладах
європейських країн.
Вивчення й аналіз освітніх документів Ради Європи і інститутів Європейського Союзу, наукових
статей, публікацій у періодичних виданнях свідчить, що об'єднання значної кількості європейських країн
у Європейський Союз, створення спільного ринку, укрупнення та інтернаціоналізація промислових
підприємств, мобільність і багатомовність в Європі зумовили підвищення зацікавленості до вивчення
іноземних мов як інструмента комунікації та взаємодії [1]. Сучасна молодь значною мірою зорієнтована
на життєдіяльність у відкритому глобалізованому соціально-політичному просторі, що посилює
розуміння важливості вивчення іноземних мов, практичного володіння ними, обґрунтовує зростаючу
потребу у вихованні в молоді розуміння єдності, відкритості світу, толерантності, зацікавленості мовою і
культурою інших народів та поваги до них. У документах Ради Європи, Європейської асоціації
педагогічної освіти, Ради культурної співпраці зазначається, що цілеспрямоване вивчення іноземної
мови, а то і кількох мов має стати пріоритетом розвитку як шкільної, так і вищої освіти [2: 320].
Потреба у розумінні інших культур і мов визначається як одне з нагальних завдань, до розв’язання
якого мають активно долучитися вищі навчальні заклади.
Нові завдання зумовлюють активні дискусії щодо цілей вивчення іноземних мов в умовах
інституційного навчання. З одного боку, володіння мовою розглядається як інструмент – уміння передачі
думок та інформації, налагодження ефективної комунікації. З іншого боку, мова розуміється як важливий
елемент інтелектуального розвитку людини, її сприйняття і самовираження, як основа ''трансмовної'' та
''транскультурної'' компетенції, оскільки мова – це багатофункціональний феномен, що пов’язує людей
між собою, із суспільством, з національною культурою.
Загальновизнано сьогодні, що завданням вчителів іноземних мов на будь-якому освітньому рівні не є
лише навчання чотирьох мовленнєвих умінь. Важливим пріоритетом є також інтелектуальний розвиток,
формування толерантності та людяності, а також освіта того, хто навчається. Більше того акцентується той
факт, що вивчення мов допомагає розвивати уміння необхідні для повсякденного життя: вивчення мови
вимагає проведення операцій аналізу, висування гіпотез, міркувань, аналізу мовних явищ, що веде до
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формулювання висновків, усвідомлення помилок, тренування і вправляння у мовних і мовленнєвих
структурах.
Успішність реалізації завдання підвищення рівня володіння іноземними мовами пов’язана із
з’ясуванням ставлення європейців до вивчення іноземних мов. У 2000 р. Єврокомісія провела
дослідження ''Європейці і мови'' в 15 країнах-членах Євросоюзу, результати якого були отримані на
основі опитування 15900 осіб щодо їх ставлення до мовного питання і проблеми вивчення мов.
За результатами дослідження 72 % європейців висловились на користь володіння іноземними мовами,
при цьому 71 % з них вказали, що кожний європеєць має бути здатним говорити ще однією
європейською мовою окрім рідної. Майже така ж кількість європейців вважають, що цією іноземною
мовою має бути англійська. Більшість європейців починають вивчення іноземної мови на рівні шкільної
освіти. Причому протягом 2000 – 2010 років значно зросла кількість учнів, які розпочали вивчення
іноземної мови на рівні початкової освіти [3].
Найбільш поширеною формою вивчення іноземної мови є навчання у групі (46 %), за нею йдуть
''спілкування з носіями мови'' і ''тривалі та часті відвідування країни, мова якої вивчається''. Інформацію
про можливості вивчення мов європейці отримують у територіально зручно розташованих закладах
післяшкільної освіти (35 %), у друзів (19 %), у приватних мовних школах (14 %).
Провідним мотиваційним фактором у цьому випадку є використання мови під час відпустки за
кордоном (47 %), особисте задоволення (37 %), можливість використання для роботи (26 %), що свідчить
про інструментальну (практичну) пріоритетність. Стимулами, що могли б посилити мотивацію для
вивчення мов, визначаються можливість безкоштовних занять (29 %), оплата слухачам таких занять (22
%), мовні курси із зручним часом роботи (19 %). Водночас європейці вважають вивчення мов не лише
корисним, а й доцільним, що підтверджує той факт, що 93% батьків вказують, що для їх дітей вивчення
іноземних мов є важливим.
Більшість респондентів вказали на наявність достатньої кількості мовних курсів у місці їх
проживання. Варто зазначити, що 63 % респондентів вважають необхідним вживання заходів щодо
захисту національних мов, особливо з огляду на розширення Європейського Союзу (особливо на цьому
наголошують мешканці Греції і Фінляндії).
Для тих, хто пов'язаний з сферою вищої освіти традиційним є твердження, що володіння іноземною
мовою відкриває додаткові можливості працевлаштування та відкриває нові виміри для особи –
розкриває світ і горизонти. Усунення кордонів та володіння іноземними мовами зумовлює зростання
контактів з новими людьми і культурами, відкриває нове бачення світу. Отримуючи нові знання про
людей і країни, ми навчаємося більш цінити власні мову і культуру, навчаємося бути відкритими і
толерантними.
У зарубіжних дослідженнях зазначається, що в європейських країнах мовні школи і курси найчастіше
фокусують навчання іноземних мов на інструментальному підході, з метою забезпечення ''практичних''
потреб студентів, в той час як відділення іноземних мов в університетах і коледжах акцентують питання
взаємозв’язку між мовою і культурою, когнітивними аспектами, історичними обставинами, спираючись
на переконання, що задля розуміння представників інших культур необхідні глибокі культурологічні
знання і мовна компетенція.
Специфікою навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах є те, що всі студенти, які
вдаються до їх вивчення, фактично продовжують вивчення іноземних мов у вищій освіті. Усі вони
протягом кількох років вивчали іноземні мови на рівні початкової і середньої освіти. Тож перед сферою
вищої освіти постає завдання формування навчальних програм, які передбачали б забезпечення
наступності і реальне підвищення рівня іншомовної підготовки студентів, зокрема і з точки зору їх
професійної спеціалізації.
Таким чином, у вищій освіті знання й уміння з іноземної мови, здобуті у школі, мають бути
узагальнені і удосконалені. Багато хто з європейських дослідників сьогодні вважає, що у вищій освіті
студенти мають починати вивчення нової іноземної мови або як обов’язкової дисципліни або у
позанавчальний час. Ця думка нам видається цікавою і вартою уваги. Студенти в Україні вивчають
іноземну мову як обов’язкову дисципліну і так само, як європейці продовжують її вивчення після
шкільного навчання. Тож завданням вивчення дисципліни у вищій освіті могло б бути або підвищення
рівня володіння іноземною мовою, що вивчалась на рівні шкільної освіти, або вивчення нової іноземної
мови для розширення спектру мовної і мовленнєвої компетентності студентів. Або вивчення нової
іноземної мови могло б пропонуватись студентам як дисципліна за вибором та у межах курсів, що
вивчаються у позанавчальний час.
Згідно з даними Єврокомісії найбільш розповсюдженими мовами, що пропонуються для вивчення в
якості іноземних є англійська, французька, німецька, іспанська, російська. Якщо у 2000 р. 89 % учнів
вивчали англійську, 32 % учнів вивчали французьку, 18 % – німецьку, 8 % – іспанську, то дані за 2010 р.
вказують на певні зміни, що пояснюються розширенням Європейського Союзу у перше десятиліття XXI
сторіччя за рахунок східноєвропейських країн. Тепер поширеність іноземних мов, що вивчаються в
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європейських навчальних закладах така: англійська, французька, німецька, російська, і у значно
меншому обсязі іспанська мова.
Така ситуація зумовлює важливі акценти і впливи у питаннях підготовки вчителів іноземних мов.
Сьогодні конкурентоздатним може бути лише фахівець, готовий до викладання якнайменше двох
іноземних мов. З одного боку, в європейських вищих навчальних закладах – це є вже усталеною
традицією, з іншого, – це є об’єктивною умовою працевлаштування таких фахівців на ринку праці.
У викладанні іноземних мов у Європі сьогодні найбільш поширене комунікативне-орієнтоване
навчання іноземних мов, сфокусоване на студента. Активно розвиваються дистанційне навчання та
застосування інформаційно-комунікативної технології. Утім відзначається необхідність розробки нових
дидактичних і технологічних навчальних мовних ресурсів.
У більшості країн Євросоюзу активно розвивається викладання інших дисциплін іноземною мовою.
Єврокомісія докладає зусиль з сприяння розвитку мережі ''Євроклік'' (''EuroCLIC''), до якої входять
вчителі
і
особи
зацікавлені
у
вивченні
інших
предметів
іноземними
мовами
[http://www.aede.eu/nc/education_links/ll-act/open-link/ll-link/euroclic.html]. Мережа фокусує свою увагу на
програмах, в основі яких використання сучасних іноземних мов як засобу навчання інших дисциплін, що
дозволяє поєднати вивчення іноземної мови з вивченням інших дисциплін. Мережа оприлюднює
регулярні бюлетені, її Інтернет сайт пропонує широкий банк матеріалів для використання і можливості
для спілкування викладачів. Однією з ідей в основі такого підходу є думка про те, що навчити розуміти
іноземні мови легше, ніж навчити вільно спілкуватись ними. Єврокомісія також підтримує веб-сайт,
призначенням якого є розповсюдження і обмін інформацією у цій сфері.
У більшості європейських країн у вищій освіті іноземні мови вивчаються як предмет спеціалізації на
філологічних відділеннях на здобуття освітнього ступеня саме з іноземної мови. Курс навчання зазвичай
становить 4-5 років, навчальна програма передбачає вивчення мови, літератури, культурних
особливостей носіїв певної мови. Не менше двох років студенти мають вивчати ще одну іноземну мову і
літературу її носіїв. Перелік мов для вивчення тут дещо ширший, ніж на рівні шкільної освіти і включає
залежно від університету і країни французьку, німецьку, італійську, португальську, голландську, датську
(найбільш популярні) та інші мови. Відзнакою навчальної програми на цих факультетах є глибока
теоретична мовна підготовка студентів [4: 170].
Крім філологічних факультетів вивчення іноземних мов передбачають та пропонують факультети, що
готують перекладачів. Кількість таких факультетів значно менша. Студенти цих факультетів
спеціалізуються як мінімум з двох іноземних мов, одна з яких є основною для них. За даними фахівців
навчальна програма на цих факультетах має більшу практичну орієнтацію порівняно з навчальною
програмою, що пропонується на філологічних факультетах.
В останні роки в європейських вишах докладаються зусилля із запровадження нових
університетських курсів, які б поєднували вивчення іноземної мови з науковими, економічними,
правовими курсами на отримання освітнього ступеня подвійної спеціалізації. Хоча не в усіх країнах такі
спроби є послідовними і вдалими [4: 170]. Працюють також мовні центри при конкретних університетах.
Ці мовні центри або, як їх називають інститути, пропонують вивчення іноземних мов студентам цих
університетів, викладачам і їх працівникам.
Філологічні відділення пропонують студентам магістерські програми і програми на здобуття ступеня
доктора наук зі спеціальностей ''Філологія'' та ''Переклад''. Магістерські програми тривають зазвичай 1
рік і включають в деяких університетах ''практичний'' модуль, під час якого студенти мають виявити
здатність практичного застосування теоретично засвоєного матеріалу.
Програми на здобуття ступеня доктора формуються по-різному, хоча і мають багато спільного.
Наприклад, в Іспанії такі програми складаються з двох циклів підготовки і розраховані загалом не менше
ніж на 5 років навчання. Протягом перших двох років претенденти мають ''взяти'', засвоїти 7 / 8 курсів,
вивчення кожного з яких забезпечує здобуття 3 кредитних одиниць (приблизно 30 навчальних годин). Ці
курси пов’язані з вивченням лінгвістики, культури, літератури. Наприкінці цього етапу протягом 3 року
студенти мають підготувати дослідницьку роботу (проект), яка рецензується трьома штатними
викладачами факультету. У разі схвального рішення студенти отримують диплом про завершення цього
етапу. Другий етап передбачає роботу студента над дисертацією під керівництвом консультанта. Цей
період триває 3-4 роки, а часто і довше. Наголошується, що дослідження має характеризуватись
науковою новизною. Після подання дисертації проводиться публічний захист дисертації перед комісією,
що складається з п’яти осіб, три з яких обов’язково є представниками різних університетів. Пошукувачі
ступеня спочатку презентують результати і висновки своїх досліджень, потім відповідають на питання
представників комісії, після чого відбувається дискусія членів комісії. Одним із недоліків чинної в
Іспанії системи здобуття ступеня доктора відзначають значну диспропорцію у кількості тих, хто починає
навчання за докторськими програмами, і тих, хто успішно їх завершує.
Сьогодні пріоритетність вивчення англійської мови як іноземної у вищій освіті відзначається у
більшості європейських країн [4; 5]. Так, в Іспанії англійську мову вивчають не тільки на філологічних
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відділеннях, а й як обов’язковий навчальний курс або як дисципліну за вибором на отримання освітнього
ступеня у сфері педагогіки (початкове навчання), економіки, права, інженерії, фізики, хімії,
фармацевтики. Вивчення англійської з так званою спеціальною метою (ESP) активно розвивається, але
дослідники вказують, що багато що має бути зроблено у цьому напрямі для дієвого урахування інтересів
і потреб студентів. Але це стосується лише англійської мови, оскільки жодна інша мова не пропонується
для вивчення як обов’язкова дисципліна або дисципліна за вибором студентам, що прагнуть здобути
освіту технічного спрямування.
В Україні це також є актуальною проблемою та предметом постійних дискусій і зусиль. У нашій
країні є усталеною традиція вивчення певної іноземної мови як обов’язкового компонента на здобуття
освітнього ступеня з будь-якої спеціальності. І хоча останнім часом скорочується обсяг навчального часу
на вивчення дисципліни, основним предметом дискусій є узгодження професійного та мовленнєвого
компонентів навчальної програми з предмету. Водночас простежується послідовне зменшення кількості
студентів, які вивчають, скажімо, французьку чи німецьку мови, на користь зростання кількості тих, хто
вивчають англійську мову.
Існують відмінності у стані навчання і вивчення іноземних мов у вищій освіті європейських країн,
передусім, це стосується тривалості курсів навчання і назви спеціальностей, а також типів навчальних
закладів. Так, в Іспанії опанувати іноземну мову можна крім традиційних філологічних відділень і
відділень з подвійною спеціалізацією, у спеціальних мовних школах (на зразок мовних курсів, що широко
розповсюджені в Україні), але ці школи фінансуються державою і не є приватними, що свідчить про увагу
держави до проблеми володіння іноземними мовами. Плата за навчання тут є невисокою. Відвідувати їх
можуть особи, які досягли 16-річного віку. Навчальна програма тут розрахована на 5 років, заняття
переважно проводяться у другій половині дня та увечері на тимчасовій (''part-time'') основі, досить велика
кількість студентів відвідують ці заняття. Однак спеціалісти відзначають, що диплом (свідоцтво) , яке
видають такі школи не дуже користується визнанням і ''не відкриває двері на ринку праці''.
Вивчення свідчить, що у більшості європейських країн курси на здобуття філологічної вищої освіти
тривають 3-4 роки. В Англії і Уельсі курс навчання на здобуття диплома бакалавра триває 3 роки. Така ж
тривалість підготовки у Данії, але тут студенти можуть спеціалізуватись з певного курсу 3 роки або 2
роки вивчати основну мову і 1 рік другу. В кінці навчання вони мають представити дипломну роботу,
хоча вона не обов’язково має містити чітку наукову новизну. За досить складної ситуації з навчанням і
вивченням іноземних мов у країні, ведеться наполеглива робота з пропагування іншомовної освіти. Тут
постійно оприлюднюються дані стосовно того, що ті, хто досить вільно володіють іноземними мовами,
мають більші шанси успішної кар’єри. До того ж володіння іноземною мовою може бути підставою 10 –
15 % збільшення заробітної платні і насправді бути перевагою при працевлаштуванні [6].
У Франції курс на здобуття вищої освіти складається з двох циклів. По завершенні першого циклу
студенти здобувають диплом про загальне університетське навчання (Diploma of General University
Studies). Після цього студенти проходять ще 1 рік навчання, що веде до здобуття диплому (the Licence)
еквівалентного диплому бакалавра. Крім традиційних освітніх ступенів з іноземних мов, у Франції
студенти можуть вивчати спеціальні мовні курси (Langues Étrangéres Appliquées), що поєднують
вивчення двох іноземних мов з економікою, туризмом, політичними науками, правом, спілкуванням
тощо. Метою цих курсів є підготувати студентів, які можуть працювати у сфері промисловості в якості
перекладачів, у сфері громадських відносин, у міжнародних відділах компаній, у сфері маркетингу тощо.
В Португалії курс навчання на здобуття вищої освіти триває 4 роки і завершується здобуттям
диплома (the Licenciatura era Línguas e Literaturas Modernas) з двох мов – англійської і другої іноземної
мови, найчастіше це німецька або французька мова. Студенти, які хочуть викладати іноземні мови,
мають після цього пройти курс спеціальної професійної підготовки.
У Голландії програма навчання триває 4 роки (студенти здобувають 168 кредитів, кожний кредит
відповідає 40 навчальним годинам), студенти здобувають ступінь магістра (носить назву the 'doctoral'
diploma, що ускладнює адекватне сприйняття його сутності). У Німеччині навчання триває 4 роки,
завершується здобуттям ступеня магістра або складанням державного іспиту. Навчальна програма
поділяється на ''базовий'' та ''основний'' етапи. Такої ж схеми організації підготовки фахівців
дотримується Угорщина.
У документах Ради Європи, Європейського Союзу, у дослідженнях фахівців визначаються такі шляхи
покращення ситуації:
– Створення гнучких навчальних програм, за якими студенти мали б можливість спеціалізуватись з
однієї або двох іноземних мов у поєднанні з вивченням технічної, економічної або правової спеціалізації.
Тож очікує на подальший розвиток запровадження дипломів про вищу освіту подвійної спеціалізації
(іноземна мова + економіка/+ право/+медицина/+політичні науки тощо).
– Акцентування практичних переваг володіння іноземними мовами. Це не означає потребу у відмові від
традиційних освітніх ступенів (з філології). Однак, доцільним вбачається перегляд цілей, завдань, структури
навчальних програм на їх здобуття з огляду на зміни потреб студентів і суспільства. Нагальним є аналіз таких
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потреб, визначення переваг і недоліків чинних навчальних програм з метою розробки заходів щодо їх
удосконалення. Набуває більшої значущості контроль за якістю підготовки та освіти, що надається, оскільки
реалізація завдання створення спільного європейського простору вищої освіти потребує постійної підтримки,
нагляду, адаптації діючих освітніх курсів до потреб, що змінюються.
– Пропонування іноземних мов принаймні як курсів для вивчення за вибором студентів з більшості
освітніх напрямів (адже на відміну від України вимоги про обов’язковість вивчення іноземної мови у
вищій освіті всіма студентами не існує).
– Розгляд процесу вивчення мови як такого, що триває все життя. Відповідно післяшкільні заклади
освіти (зокрема заклади вищої освіти) мають відігравати важливу роль у системі освіти протягом життя і
пропонувати привабливі можливості у сфері вивчення мов.
– Набуття більшої ваги пропозицій щодо вивчення мов із спеціальною метою, за умов урахування
безпосередніх потреб студентів.
– Урахування у процесі вивчення іноземних мов студентами навчання їх навичкам й умінням учіння,
розвитку й стимулюванню їх самостійної навчальної діяльності.
– Розробка більш конкретних спеціальних навчальних матеріалів для різних освітніх рівнів.
Важливим є залучення нових технологічних ресурсів (Інтернет, програми дистанційного навчання). Усі
вищі навчальні заклади повинні мати сучасні обладнані ресурсні центри і центри індивідуалізованого
навчання. Адекватного забезпечення потребують бібліотеки. Варто заохочувати навчальні види роботи у
позанавчальний час для покращення вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах: проведення
круглих столів і семінарів на теми, що стосуються культури народу, мова якого вивчається, книжкових /
музичних презентацій, показів фільмів з подальшим обговоренням, клуби іноземних мов, лекції, ярмарки
іноземних мов тощо. Студенти мають бути безпосередньо залучені у такі види діяльності. Вони мають
бути справжніми організаторами, яким викладачі лише надають допомогу.
– Підготовка викладачів готових до змін навчальних умов, появи нової технології, змін у навчальному
процесі, теоретичних і практичних нововведень, готових впроваджувати нові підходи і методи та форми
навчання.
– Забезпечення пріоритетності програм обміну вчителями у межах проектів Sócrates and Leonardo.
Існує конкретна потреба у налагодженні більш тісних зв’язків між викладачами іноземних мов на різних
освітніх рівнях. Програми обміну мають фінансуватися і координуватися державою. Така діяльність
виграла б за підтримки міжнародних організацій таких, як Французький Альянс, Британська Рада,
Інститут Гете тощо. Конкретних дій мають вживати і політичні об’єднання такі, як Європейський Союз, і
фінансово підтримувати розвиток навчання й вивчення іноземних мов у межах континенту. Це може
здійснюватися шляхом укладання плану спеціальних дій у таких напрямах, як розробка навчального
розкладу, підготовка вчителів, програми обміну, акції з пропаганди важливості вивчення мов, розробка
навчальних ресурсів тощо. Така діяльність повинна здійснюватись цілеспрямовано і послідовно, що
дозволить отримати конкретні наслідки.
Дослідники переконані, що вчителі різних країн мають бути добре поінформовані про європейські
ініціативи і проекти та мати змогу бути залученими до них і відчувати себе частиною процесу; навчальні
матеріали мають бути різних видів: такі, що дозволяють студентам вивчати інші дисципліни,
використовуючи посібники іноземною мовою; доцільно проводити дослідницькі і пілотні проекти,
результати яких мають бути враховані при формулюванні національної (у кожній з країн) і
міжнаціональної стратегії / політики у цій сфері; будь які інновації мають бути чітко обмірковані і
профінансовані, має бути проведена дискусія вчителів, студентів, членів суспільства, освітян-фахівців
сфери і всі вони мають отримати належну інформацію про прийняті рішення.
Короткий огляд стану навчання іноземних мов у вищій освіті в європейських країнах дозволяє
зробити висновок про реальну зацікавленість інституцій Ради Європи та Євросоюзу станом проблеми і
підтримку заходів із її розв’язання. У вищій освіті поки ще не відбулося кардинальних змін у якості
підготовки спеціалістів з іноземних мов. Утім істотні зрушення відчутні на рівні шкільного навчання
мов, на рівні запровадження проектів з введення освітніх ступенів подвійної спеціалізації,
урізноманітнення можливостей вивчення мов в умовах інституційної освіти. Водночас виявляються
проблеми, що полягають, наприклад, у певних загрозах мовному розмаїттю на теренах європейських
країн у зв’язку з превалюванням англійської мови як іноземної у сфері вищої освіти. Фахівці сфери і
науковці докладають зусиль щодо досягнення суттєвих зрушень в іншомовній підготовці молоді, що
визнається нагальним завданням сучасного соціуму.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.
2. Тадєєва М. І. Сучасні тенденції розвитку шкільної іншомовної освіти в країнах-членах Ради Європи
(порівняльний аналіз) : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.01 / Тадєєва Марія Іванівна. – Луганськ, 2011. – 522 с.
3. Eurostat, Education statistics, Statistics in Focus 49 / 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-10-049/EN/KS-SF-10-049-EN.PDF.

63

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 64. Педагогічні науки
4. Ignacio M. Palacios. Foreign Language Teaching in Tertiary Education : а European Perspective [Електронний
ресурс] / M. Palacio Ignacio // CAUCE, Revista de Filología y su Didáctica, N 25, 2002. – P. 165–184. – Режим
доступу : http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce25/cauce25_10.pdf.
5. Coleman James A. English-medium teaching in European higher education / A. James Coleman // Language
Teaching. – V. 39 (1). – P. 1–14.
6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.jobsite.co.uk/insider/jobs-you-could-do-with-a-language-6519/.

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1. Zagalnoevropeіs'ki Rekomendatsii z movnoi osvity : vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia [Common European
Framework of Reference for Languages : Learning, Teaching and Assessment]. – K. : Lenvit, 2003. – 273 s.
2. Tadeeva M. I. Suchasni tendentsii rozvytku shkil'noi inshomovnoi osvity v krainakh-chlenakh Rady Yevropy
(porivnial'nyi analiz) [Modern Tendencies in School Foreign Language Education Development in the Council of
European Member-States] : dis. ... doktora ped. nauk : 13.00.01/ Tadeeva Maria Ivanivna. – Lugans'k, 2011. – 522 s.
3. Eurostat, Education statistics, Statistics in Focus 49 / 2010 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu :
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-10-049/EN/KS-SF-10-049-EN.PDF.
4. Ignacio M. Palacios. Foreign Language Teaching in Tertiary Education : а European Perspective [Elektronnyi
resurs] / M. Palacio Ignacio // CAUCE, Revista de Filología y su Didáctica, N 25, 2002. – P. 165–184. – Rezhym
dostupu : http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce25/cauce25_10.pdf.
5. Coleman James A. English-medium teaching in European higher education / A. James Coleman // Language
Teaching. – V. 39 (1). – P. 1–14.
6. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.jobsite.co.uk/insider/jobs-you-could-do-with-a-language-6519/.

Матеріал надійшов до редакції 10.02. 2012 р.
Кузнецова Е. Ю. Состояние обучения иностранным языкам в высшем образовании
европейских стран.
В статье раскрыто состояние подготовки по иностранным языкам в высших учебных заведениях в
Европе. Охарактеризованы причины усиления внимания к обучению и изучению иностранных языков
в высших учебных заведениях, выявлены тенденции развития этой образовательной сферы.
Представлены данные, которые отражают целевые приоритеты, программы и формы обучения
иностранным языкам в вузах Англии и Уэльса, Голландии, Дании, Испании, Португалии, Франции.
Выделены проблемы в обучении иностранным языкам в Европе. Определены перспективы
усовершенствования иноязычной подготовки студентов на уровне высшего образования в
европейских странах.
Kuznetsova O. Yu. Foreign Language Teaching in the Higher Education in Europe.
The article deals with the situation concerning the foreign language training in the European higher education
institutions. The reasons fostering the necessity of considering the foreign language teaching and learning issues
in the higher education institutions are characterized, the development tendencies in this aspect are analyzed.
The materials dealing with objectives, programmes and forms of teaching foreign languages in the higher
education institutions in England and Wales, the Netherlands, Denmark, Spain, Portugal and France are
discussed. The problems with foreign language teaching in Europe are considered. The perspectives on the
promotion of foreign language training in the European higher education are given.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ КОНСТРУЮВАННЯ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОГО УРОКУ
З ІНОЗЕМНИХ МОВ
У статті досліджено особливості інтегрування дидактичних можливостей інформаційних технологій
у процесі розробки, конструювання та реалізації уроку з іноземних мов. Визначено основні етапи
комп’ютеризованого уроку у його комбінованому варіанті, який спрямований на забезпечення
комунікативної спрямованості навчального процесу з іноземних мов. Обґрунтовано основні методичні
аспекти конструювання зазначеного вище уроку. Проаналізовано основні переваги комп’ютеризованого
уроку іноземної мови порівняно з традиційним.
Постановка проблеми. Реконструкція змісту традиційних навчальних предметів відповідно до вимог
підготовки учнів до життя в інформаційному суспільстві обґрунтовує інтеграцію інформатики з різними
дисциплінами природничого та гуманітарного циклів. Ефективність такої інтеграції пояснюється тим, що, з
одного боку, інформатика є ''латинською мовою'' сучасної науки, на якій у сьогоднішній час викладається все
більша кількість наукових і навчальних дисциплін, з іншого боку, інформатика дає можливість широко
використовувати технології обробки інформації, тобто навчального програмного забезпечення для
підвищення ефективності навчання та викладання [1]. Відповідно, аналізуючи інтеграцію інформатики та
іноземних мов, під інтегрованим уроком з іноземних мов будемо розуміти особливий тип уроку, на якому
вивчається взаємопов’язаний матеріал з іноземної мови і знання матеріалу з інформаційного (цифрового)
представлення попереднього для його ефективнішого розуміння та засвоєння.
Огляд останніх досліджень і публікацій. Як справедливо зазначає М. А. Бовтенко, якість
комп’ютерних засобів навчання мови без сумніву є однією з найважливіших умов успішної інтеграції ІТ
у навчальний процес [2]. Крім того, оцінка якості педагогічних програмних засобів є складним процесом,
оскільки вимагає міждисциплінарного підходу та залучення таких наук, як інформатика, ергономіка
(наукова дисципліна, що вивчає виробничу діяльність людини з метою забезпечення зручності, безпеки
та ефективності знарядь, умов та процесу праці), психологія, педагогіка, лінгвістика та ін.
Найбільш позитивними чинниками у використанні ІТ у формуванні іншомовних комунікативних умінь є їх
інформативність та вагома роль у підвищенні рівня мотивації. Для таких занять характерними є самостійність
студентів у виборі матеріалу, їхня активність та зацікавленість. Використовуючи ІТ, можна користуватися
різними банками даних та енциклопедіями, безпосередньо спілкуватися з носіями мови в мережі Інтернет,
незважаючи на відстань [3]. Використовуючи ІТ та інтегруючи їх у навчальний процес, можна більш
ефективно вирішувати цілу низку дидактичних завдань на занятті з іноземної мови:
1) формувати вміння читання, безпосередньо використовуючи автентичні матеріали різного ступеня
складності;
2) удосконалювати вміння аудіювання на основі автентичних звукових текстів з мережі Інтернет та
на змінних носіях інформації;
3) удосконалювати вміння монологічного та діалогічного мовлення на основі проблемного
обговорення матеріалів із мережі Інтернет;
4) удосконалювати вміння писемного мовлення, індивідуально та письмово готуючи відповіді
партнерам, беручи участь у підготовці рефератів, написанні творів, есе тощо;
5) поповнювати свій активний та пасивний словниковий запас лексикою сучасної іноземної мови, що
відображає певний етап розвитку культури нації, соціального та політичного устроїв суспільства;
6) ознайомлюватися з країнознавчим матеріалом, що включає етикет, особливості мовленнєвої
поведінки різних народів в умовах спілкування, особливості культури, традицій країни, мова якої
вивчається;
7) формувати мотивацію іншомовної діяльності студентів на основі систематичного використання
сучасних автентичних матеріалів.
Методика формування мовних навичок та мовленнєвих умінь учнів за допомогою використання ІТ
передбачає вміння майбутнього вчителя іноземних мов використовувати наявне електронне навчальнометодичне забезпечення, адаптування його до конкретних педагогічних завдань та створення власного
відповідно до мети навчання, а також використання такого навчально-методичного забезпечення та
інформаційно-методичного компоненту професійної компетенції під час розробки та проведення уроку
іноземної мови з використанням ІТ.
Тому метою статті є обґрунтування основних методичних аспектів, які повинні враховуватися вчителем
іноземних мов у процесі конструювання уроку іноземної мови з використанням інформаційних технологій.
Виклад основного змісту дослідження. Кожний окремо взятий урок – це ланка у певному ланцюгу
(комплексі) уроків. Такий урок є складною процесуальною системою, що складається з відповідних
компонентів або етапів уроку [4].
Розглянемо можливості використання інформаційних технологій (ІТ) на кожному з етапів типового
уроку іноземної мови (під типовим ми маємо на увазі комбінований тип уроку):
© Морська Л. І., 2012
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1. Організаційний етап.
2. Етап перевірки домашнього завдання.
3. Етап всебічної перевірки та активізації знань, умінь і навичок.
4. Етап підготовки учнів до активного та свідомого засвоєння нового навчального матеріалу.
5. Етап засвоєння нових знань, формування нових навичок та вмінь.
6. Етап закріплення нових знань та вмінь.
7. Етап повідомлення домашнього завдання та проведення інструктажу щодо його виконання.
1. Організаційний етап. Показники виконання психологічного завдання на даному етапі:
доброзичливий настрій вчителя та учнів; швидке налаштування класу на діловий ритм; організація уваги
всіх учнів; короткотривалість організаційного моменту; повна готовність класу та обладнання до роботи.
Рольова гра: черговий системний адміністратор.
На даному етапі важливо, щоб учні не тратили часу уроку на введення паролю та логіну, не чекали
завантаження навчального сайту чи не інсталювали програми, а займалися власне вивченням іноземної
мови, проте з використанням ІТ. І в цьому вчителеві може допомогти черговий системний адміністратор,
якого варто вибирати із числа учнів, що достатньо добре володіють інформаційною компетенцією. Саме
такий учень готує комп’ютерний клас до уроку: завантажує, інсталює, встановлює та ін.
2. Етап перевірки домашнього завдання. Показники виконання навчально-виховного завдання цього
етапу: виявлення факту виконання домашнього завдання у всього класу за короткий проміжок часу (5-7
хвилин), виправлення типових помилок:
- виявлення причин невиконання домашнього завдання окремими учнями;
- формування в учнів розуміння зв’язку виконання домашньої роботи з результатами свого
навчання загалом;
- використання різних форм контролю залежно від виду та мети домашнього завдання,
відношення учнів даного класу до виконання домашньої роботи.
На даній ділянці цього етапу пропонуємо:
а) електронне домашнє завдання (його не обов’язково виконувати вдома – не у всіх учнів є домашні
комп’ютери, можна використовувати потужність шкільного комп’ютерного класу). Збереження
електронних домашніх робіт займає мало часу. Одночасно вчитель може запропонувати певні додаткові
критерії для зберігання виконаного домашнього завдання, наприклад, самооцінка (зберегти в одну із
папок ''відмінно'', ''добре'' тощо – учень зберігає свою роботу у відповідну папку), інтерес (папки ''цікаве'',
''нецікаве'') тощо;
б) створення ''тренувальних тестів'' – тобто без отримання автоматичної оцінки. Такі тести можна
створювати у програмі Word за допомогою панелі інструментів – Форми. Можна запропонувати
виконання тестових завдань у програмі Hot Potatoes, яка автоматично виставить кожному учневі оцінку у
відсотках. Усі тестові завдання вчителеві варто підготувати заздалегідь.
3. Етап всебічної перевірки (активізації знань та вмінь використання попередньо засвоєного
навчального матеріалу). Тут радимо перевіряти не стільки пам’ять, скільки мислення учня, оскільки суть
навчання полягає у розвитку мислення. Опитування на цьому етапі повинно бути цікавим для учнів, а
для цього відомий для них фактичний матеріал повинен вживатися на практиці в нових умовах.
Досить ефективним прийомом на даному етапі є організація вчителем рецензування учнями
відповідей своїх товаришів.
''Електронні рецензії'' – це перевірка ступеня засвоєння матеріалу. Мережева рецензія дозволяє
провести твір ''з відкритим зошитом'', використовуючи можливості локальної мережі та заздалегідь
підготувавши папку із загальним доступом.
Показник виконання навчально-виховних завдань етапу: перевірка вчителем не лише обсягу та
правильності знань, але й їхньої глибини, усвідомленості, гнучкості та оперативності, вміння
використовувати їх на практиці; рецензування відповідей, спрямоване на виявлення позитивних та
негативних сторін у знаннях; активна діяльність всього класу в ході перевірки знань окремих учнів.
Один із прикладів завдання цього етапу: вибрати вірш із творчості англійського чи американського
поета (наприклад, Роберта Бернса), який сподобався найбільше, і оформити його ілюстровано (підібрати
візуальний образ із галереї художників-імпресіоністів) та озвучити (підібравши відповідний музичний
супровід), виконавши роботу у програмі PowerPoint.
Посилання на тематичні ресурси вчитель підбирає заздалегідь (з метою економії урочного часу).
Варто зазначити, що при постановці будь-якого завдання, пов’язаного з використанням ІТ самому
вчителеві варто спочатку, хоча б ескізно, спробувати виконати роботу, яку він збирається дати учням для
виконання. В результаті очевидними для вчителя стають критерії оцінки роботи та трудомісткість її
виконання, а також ''підводні камені'', які можуть зустрітися учневі під час виконання завдання, які
будуть забирати робочий час та знижувати ефективність навчальної діяльності.
4. Етап підготовки учнів до активного та свідомого засвоєння нового матеріалу.
Важливо пам’ятати, що залучення учнів до самостійного набуття знань, оволодіння комунікативними
вміннями та мовними навичками, творчого застосування їх на практиці неможливе без чіткої
цілеспрямованої роботи, без постановки перед учнями мети і завдань кожного уроку, демонстрування
практичного значення матеріалу, що пропонується для вивчення.
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Тематичні та предметні Інтернет ресурси можуть виступити як один зі способів підвищення інтересу
учнів. Наочні посібники, телеконференції, відео та анімаційні матеріали – все це може показати нову
тему учням зі значно зрозумілішого та цікавого для них боку. Такі ресурси вчитель може збирати і
формувати ''ІТ бібліотеку вчителя іноземної мови''. Наприклад, учні отримують від учителя завдання:
''Протягом двох тижнів Вам потрібно знайти в Інтернеті п’ять сайтів з англійської мови (на відповідну,
залежно від мети уроку, тему) і скласти на кожний із них рецензію англійською мовою''. Варто
пам’ятати, що в рецензії необхідно вказати: назву сайту; його адресу та дату відвідання вами сайту;
автора розробника сайту; основне призначення – для якого користувача; як інформація сайту допоможе
вам у вивченні іноземної мови; якість мультимедійного дизайну сайту (застосовані медіа та їх
діяльність); ваша оцінка сайту за 12-бальною шкалою.
За вашу роботу ви зможете отримати оцінку з англійської мови.
Наприклад, зміст ІТ-бібліотеки вчителя французької мови:
- тексти і вправи (основні типи: вибір правильної відповіді із кількох запропонованих,
складання фрази з переплутаних слів, вставка пропущеного слова);
- країнознавчі сайти: опис традицій, країн, фотографії, музеї;
- on-line бібліотеки;
- граматичні вправи;
- різне: карти міст, лексичні ігри, транспортні схеми, меню;
- газети, агентства новин: актуальна інформація про події, що відбуваються у Франції;
- залізничні дороги;
- ''жовті сторінки'';
- мовні центри;
- словники;
- фотографії;
- туризм: віртуальні подорожі;
- Едіт Піаф;
- музеї: Роден, Орсе, Лувр, Версаль, Моне;
- французька кухня.
5. Етап засвоєння нових знань.
Умови досягнення позитивних результатів:
1. Застосування різноманітних способів активізації мисленнєвої діяльності учнів, залучення їх
до пошукової роботи, самоорганізації навчання.
2. Використання змінних діалогічних пар.
3. Проведення словникової роботи як одного з інструментів усвідомлення навчального
матеріалу.
4. Систематизація нових знань.
5. Розвиток навичок та вмінь раціонального навчання.
Показники виконання навчально-виховного завдання етапу: якість відповідей учнів на наступних
етапах уроку; активна участь учнів класу у проведенні підсумків бесіди чи самостійної роботи.
На цьому етапі вчитель може використовувати мультимедійну презентацію для демонстрації нового
матеріалу або організовувати самостійну пошукову роботу учнів з метою самостійного опрацювання
цього матеріалу.
6. Етап закріплення нових знань.
Умови досягнення позитивних результатів:
1. Використання різноманітних способів закріплення знань, запитань, що вимагають
мисленнєвої активності, творчого осмислення матеріалу.
2. Звернення вчителя з приводу відповіді учня до класу з вимогою доповнити, уточнити,
виправити, розглянути проблему з іншого боку.
3. Вміння учнів впізнавати та співвідносити нові знання з поняттями, правилами, ідеями.
Цей етап уроку важливий тим, що на ньому найбільш рельєфно виступають результати уроку.
7. Етап повідомлення учням домашнього завдання та інструктаж щодо його виконання.
Умови досягнення позитивних результатів: обов’язкове та систематичне виконання етапу в межах
уроку, до дзвінка; завдання повинно проходити при повному розумінні класу.
Показники виконання навчально-виховного завдання етапу:
- домашнє завдання, дане учням на початку або в середині уроку, допоможе спрямувати увагу
учнів, підготує до сприйняття нового матеріалу;
- правильно організоване завдання зможе перетворити сам факт домашньої праці під час
виконання завдання із необхідності в захоплюючу та корисну з точки зору самоосвіти учня
роботу;
- відповідне завдання зробить наступний урок, на якому воно буде заслуховуватися та
перевірятися, змістовнішим та цікавим;
- гармонійно пов’яже декілька уроків у єдину систему;
- перетворить процедуру отримання знань учнями в особистісний процес, тобто перетворить
знання в інструмент пізнання;
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- може допомогти у згрупуванні класного колективу.
Основні вимоги до електронного домашнього завдання: домашнє завдання можна (і варто)
орієнтувати на дві групи учнів: слабкі + середні; середні + сильні; варто визначити обов’язковий мінімум
виконання та виділити простір для ініціативних учнів:
- часові рамки;
- кількість джерел інформації (адреси певних ''опорних сайтів'');
- програма реалізації завдання (Word, PowerPoint, Publisher);
- обсяг звітного документу (кількість сторінок, файлів, слайдів тощо);
- додаткове завдання;
- обговорено місце розташування виконаної роботи.
Висновок. Подані вище етапи уроку через призму можливостей використання ІТ пропонують
великий спектр видів навчальної діяльності, проте це не означає, що на кожному уроці необхідно
обов’язково дотримуватися запропонованої структури. Можна вибірково, залежно від мети та завдань
уроку, використати ті чи інші методичні прийоми, оскільки варто пам’ятати, що ефективність будь-якого
уроку визначається не тим, що дає учням вчитель, а тим, що вони беруть для себе у процесі навчання.
Отже, на основі запропонованого розуміння уроку з іноземної мови з використанням інформаційних
технологій, виділених етапів його конструювання можна досягти максимальної ефективності від
інтегрування сучасних розробок у галузі інформаційних технологій для інтенсифікації навчального
процесу з вивчення іноземних мов, що на сьогоднішній день потребує пошуку оптимальних шляхів і
способів вирішення проблеми формування професійних компетентностей фахівців у різних галузях знань
із можливістю їх конкурування на міжнародному ринку праці.
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Морская Л. И. Методические аспекты конструирования урока иностранного языка.
В статье исследуются особенности интегрирования дидактических возможностей информационных
технологий в процессе разработки, конструирования и реализации урока иностранного языка в его
комбинированном варианте, который направлен на обеспечение коммуникативной направленности
учебного процесса по иностранным языкам. Обоснованы основные методические аспекты
конструирования указанного выше урока. Проанализированы основные преимущества
компьютеризированного урока иностранного языка в сравнении с традиционным.
Mors'ka L. I. Methodical Aspects of the Computerized Foreign Language Lesson Construction.
The peculiarities of integration of didactic possibilities of information technologies in the process of elaboration,
construction and realization of a foreign language lesson have been investigated in the article. Basic stages of
computerized lessons in their combinatory form have been defined, preserving their communicative influence of
the learning process in the foreign language teaching. The main methodical aspects of the mentioned lesson
construction have been substantiated. The main advantages of computerized foreign language lessons over
traditional ones are analyzed.
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МОТИВАЦІЯ В ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІЙ ОСВІТІ
У статті проаналізовано вплив мотивації на ефективність підготовки інженерно-технічних фахівців.
Запропоновано інноваційні підходи удосконалення графічної підготовки як складової інженерноконструкторської. Доведено, що комплексна підготовка з використанням інформаційно-комунікаційних
засобів забезпечує мотивацію студентів до фундаментальної освіти, формування широкого
професійного кругозору, оволодіння сучасними методами наукових досліджень. Сучасні САПР не тільки
змінюють креслярський кульман на ''електронний'', а надають більш продуктивні і більш ефективні
методи геометричного моделювання об’єктів.
У міру розвитку суспільного виробництва, переходу до постіндустріальних засад його
функціонування дедалі очевиднішим стає фундаментальне значення людських ресурсів у розвитку
цивілізації. Практикою підтверджено, що за сучасних умов господарювання прогрес забезпечує людина.
Ставлення людини до праці визначається не одним окремим мотивом, а їхньою сукупністю та
конкретним співвідношенням їхньої значущості щодо особистих професійних знань, умінь і навичок.
Сьогодні значна кількість наукових досліджень в області теорії і методики навчання присвячена,
саме, удосконаленню системи професійної підготовки, запровадженню інформаційних технологій до
освітнього процесу [1-9].
Р. С. Гуревич зазначає, що сьогодні перед вищою освітою стоїть задача якісної зміни всього
інформаційного середовища вищої освіти, надання можливостей як для прискореного прогресивного
розвитку кожної особистості, так і для зростання суспільного інтелекту [2].
На думку І. В. Роберт, інформатизація освіти забезпечить перехід від ілюстративно-пояснювальних
методів навчання і механічного засвоєння фактологічних знань до опанування умінь самостійно
отримувати нові знання, користуючись сучасними методами представлення інформації, засобами
інформаційної взаємодії з об’єктами предметного середовища, створених на базі технологій мультимедія,
''віртуальна реальність'', використовуючи можливості периферійного обладнання сучасних ЕОМ [9].
Запропоновані зміни у вищій освіті покликані забезпечити мотиваційній вплив на формування
високої конкурентоспроможності фахівців. Їх освіта має бути фундаментальною, якісною, здійснюватись
в органічному взаємозв’язку з наукою і практикою. Випускник ВНЗ має досконало володіти
інформаційними технологіями, теоретичними знання, навичками та уміннями. З цієї точки зору графічна
підготовка у середовищі інформаційних технологій (САПР) у вищому технічному навчальному закладі
виступає однією зі складових інженерно-конструкторської, яка об’єднує знання у вигляді креслеників, а
інформаційні технології є мотиваційним чинником.
Метою даної статті є аналіз мотиваційного впливу на ефективність інженерно-технічної підготовки
та обґрунтування інноваційних підходів до її удосконалення.
Одним із суттєвих факторів для досягнення успіху в навчальній діяльності є мотивація студента –
спрямованість особистості на успіх, запобігання невдач, ризику та схвалення, які пов'язані між собою.
Встановлено, що сьогодні мотивація в одержанні інженерних професій досить низька, тільки 44 %
студентів (з-поміж тих, що опитано) пов'язують свою майбутню діяльність із виробництвом, інженерноконструкторською діяльністю, про що свідчить проведене нами дослідження.
Дослідження мотивації важливе не тільки через низьку обізнаність студентів в даній професії, а також
із двох причин: по-перше, незадоволеність своєю майбутньою професією призводить до низької
успішності, небажання навчатись; по-друге, наскільки повно навчальна діяльність виправдовує очікувані
результати в професійній діяльності.
Безумовно, мотивація є одним із провідних чинників освітнього процесу, оскільки досягнення
основної мети залежить від його злагодженості. Кожен викладач намагається переконати студентів
працювати краще, створити у них внутрішні спонуки до активної освітньої діяльності, підтримувати
зацікавленість у виборі професії, ініціювати задоволення від отриманих результатів. Знаючи мотивацію
студентів, можна достовірно спрогнозувати їхню професійну підготовку.
Мотив, потреби і мотивація забезпечують активізацію і спрямованість поведінки студентів. І щоб
освітній процес був як можна ефективнішим необхідно чітко зрозуміти її внутрішні причини, дати відповіді
на питання ''чому?'', ''навіщо?'', ''з якою метою?'', ''який сенс?'' тощо, з’ясувати як самооцінка впливає на
успішність студентів, а в подальшому на професійну діяльність. Крім того, на рівні пізнавальних процесів
мотиваційному поясненню підлягають вибірковість, емоційно-специфічне забарвлення. Встановлено,
наприклад, що на ті самі питання студент відповідає по-різному залежно від того, де і як ці питання йому
© Райковська Г. О., 2012
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ставляться. У зв’язку з цим є сенс визначити виробничі (практичні) ситуації не фізично, а психологічно, так
як вони уявляються суб’єкту в його сприйнятті, тобто так, як він їх розуміє й оцінює.
Успіх у навчальній діяльності виникає саме тоді, коли студент внутрішньо вільний від будь-яких
страхів, від невдач. І в цей період важливим стає параметр індивідуальної активності. Збільшення
власної активності в проблемний період має два позитивних моменти. По-перше, якщо активний студент
приймає умови з розв’язання проблеми, яка поставлена перед ним, він стає більш впевненим у собі хоча
б тому, що він вірить, що доб’ється свого. У процесі активних дій ситуація змінюється чи сама по собі,
чи внаслідок зусиль студента. По-друге, навіть якщо проблема в даний момент не розв'язується,
досягнення будь-якої іншої мети для активного студента – це вже є не тільки перехід до іншої діяльності,
але й ефект задоволення від процесу пошуку, а таке задоволення можна одержати від роботи з
інформаційно-комунікаційними засобами, оскільки робота з будь-яким програмним засобом дає свій
позитивний результат.
Дуже істотною характеристикою, особливо, коли мова йде про особистість, є предметний зміст
потреби, тобто сукупність тих обсягів професійних знань, умінь і навичок, за допомогою яких його
потреби можуть бути задоволені.
Теорія ієрархії потреб, розроблена А. Маслоу, справила значний вплив як на розвиток наукової думки
в галузі мотивації, так і на розвиток практичної діяльності. Сьогодні ця теорія знайшла своє
відображення і в освіті, яка включає п’ять груп потреб: фізіологічні; безпеки; належності й причетності;
визнання і самоствердження; самовираження.
На нашу думку в освіті відіграють суттєве значення, спонукають до отримання професійних знань,
умінь і навичок останні дві групи потреб. Ці групи відображають бажання студентів бути впевненими в
собі, компетентними, мати високу конкурентоспроможність, визнання і повагу оточення. І найголовніше,
це – прагнення їх як майбутніх фахівців до якнайповнішого використання своїх знань, умінь, здібностей,
навичок, особистого потенціалу в практичній діяльності.
Потреби в самовираженні мають суто індивідуальний характер. Їх можна кваліфікувати як потреби в
творчості в найширшому розумінні цього слова. Кваліфікований фахівець відчуває потребу в реалізації
своїх потенційних можливостей, у зростанні як особистості. А високого рівня професіоналізму можна
досягти тільки в наполегливій праці, опановуючи необхідні знання, уміння і навички з обраної студентом
майбутньої професії.
Індивіди, орієнтовані на досягнення успіху, спроможні вірніше оцінювати свої можливості, успіхи і
невдачі, зазвичай вибирають для себе професію, що відповідає наявним у них знанням, умінням і
навичкам. І, навпаки, що орієнтовані на невдачі, нерідко характеризуються неадекватністю професійного
самовизначення, віддають перевагу або занадто легким, або занадто складним видам професій. При
цьому ігнорується об’єктивна інформація про свої здібності, надається завищена або занижена
самооцінка. А процес вибору професії є дуже складним у мотиваційному аспекті. Спонукати вибір
конкретної професії можуть суспільний престиж (професію обирають, орієнтуючись на моду, критерій
престижності), інтерес та ін. Для викладача важливо знати, наскільки навчальна діяльність і обрана
професія відповідають їх здібностям і можливостям. Тому важливо, щоб студент адекватно уявляв
психологічну структуру конкретної діяльності. Глибоке уявлення про майбутню діяльність посилює
мотив до навчання. Так відбувається самозміцнення мотиву. Все це є запорукою високої ефективної
професійної підготовки, задоволеності нею. Поверхове, неадекватне уявлення про майбутню професійну
діяльність, вимоги, які вона пред’являє, породжує неузгодженість між схильностями, здібностями і
змістом роботи, що матиме низьку ефективність освітнього процесу, незадоволеність ним.
Сучасні теорії мотивації надають неабиякого значення такому чиннику, як інструментальна дія.
Стрижневим щодо цього є твердження, що інструментальність будь-якої дії стосовно цілей організації
навчального процесу залежить від того, наскільки вона забезпечує досягнення цієї цілі.
У сфері професійної освіти одним із основних завдань на найближчі роки є і буде залишатись
завдання підготовки фахівців з урахуванням одночасно як галузевих, так і регіональних потреб.
Проблема поєднання професійно-галузевого і соціального замовлень на підготовку фахівців стала
актуальною для вищої технічної освіти.
Практика показує, що віддалена перспектива використання знань, умінь і навичок на виробництві,
про яку викладачі постійно згадують на кожному занятті є недостатнім чинником забезпечення мотивації
та професійної компетентності. Тобто перспективою подальших наукових розробок буде формування
елементів професійного мислення майбутнього фахівця на основі процесу генерації навчального
матеріалу за допомогою навчальних і спеціальних програмних засобів. У разі професійної
зорієнтованості кожен студент зможе оволодіти сукупністю знань з професійно-орієнтованих і
фундаментальних дисциплін, що неможливо без відповідної базової графічної підготовки. Такий процес
інтеграції навчального матеріалу сприяє підвищенню мотивації вивчення дисциплін, доступності та
свідомості одержання професійних інженерно-конструкторських знань, умінь і навичок. Отже, вихідною
проблемою, яка постала перед нами – це пошук шляхів і факторів, які б створювали якісний перехід від
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абітурієнта до кваліфікованого фахівця. Визначальним фактором цього переходу повинна стати
перебудова базової графічної підготовки, яка б враховувала вимоги сьогодення, особливості інженерноконструкторської діяльності на підприємстві.
Такий перехід ми можемо представити у вигляді піраміди, де на вершині знаходиться соціальне
замовлення, яке і висуває вимоги до майбутнього конкурентоспроможного фахівця, а основа –
сформований фахівець, який у процесі професійного навчання опановує професійно-орієнтовані і
фундаментальні дисципліни, де практичним втіленням знань, умінь і навичок є курсове і дипломне
проектування (рис. 1). Увесь цей процес професійного навчання включає графічну діяльність.
Вхід
абітурієнт

Соціальні
потреби
 Базова графічна підготовка;
 Професійно орієнтовані
дисципліни;
 Фундаментальні дисципліни.
Інженерноконструкторська
підготовка

Курсове
проектування

Дипломне
проектування

Вихід
фахівець

Рис. 1. Перехід ''абітурієнт → фахівець''.
Щодо базової графічної підготовки і як наслідок – інженерно-конструкторської, то це – сукупність
геометричних, інженерно-графічних, інформаційно-технологічних знань, умінь і навичок у галузі
професійно-орієнтовних і фундаментальних дисциплін, які дозволяють вирішувати навчальнопрофесійні задачі методами геометричного моделювання, конструювання площинних і тривимірних
зображень та виконувати графічні роботи на достатньому рівні, необхідному для майбутньої професійної
інженерно-конструкторської діяльності.
Ефективним засобом впливу на процес графічної підготовки, розвиток просторово-образного і
технічного мислення є комп’ютерна графіка, один з унікальних елементів інформаційних технологій.
Сучасні САПР не тільки замінюють креслярський кульман на ''електронний''. Комп’ютерна техніка надає
більш продуктивні і більш ефективні методи геометричного моделювання об'єктів, широкі можливості
баз даних і баз знань.
Застосування у навчальному процесі інформаційно-комунікаційних засобів забезпечує формування
широкого професійного кругозору, оволодіння сучасними методами наукових досліджень, значно
зростає у студентів мотивація до одержання знань.
За даними проведеного дослідження встановлено, що 78 % студентів вважають за доцільне
використання інформаційно-комунікаційних засобів (електронний навчальний посібник, інженерні
графічні програми, тест-контроль тощо) у навчальному процесі. У той же час 5 % студентів віддають
перевагу традиційним методам і засобам навчання і 17 % – не знають, що таке інформаційнокомунікаційні засоби.
Опанування студентами інструментів професійної діяльності на достатньо високому рівні можливе,
на наш погляд, за повсякчасного комплексного використання у своїй навчальній діяльності
інформаційних програмних засобів і незалежно від того, чи вони безпосередньо професійного
спрямування, чи вони мають педагогічне дидактичне призначення, і, найважливіше, – знання й уміння
базової графічної підготовки виступають засобом удосконалення конкретної інженерноконструкторської діяльності. До того ж, як показує досвід, уся в сукупності інженерно-конструкторська
підготовка буде ефективною і успішною за умови, коли в студентів будуть одночасно формуватись
необхідні професійно важливі якості особистості.
Нами встановлено, що чим вища мотивація до успіху, тим більше прагнення у студентів до отримання
знань, умінь і навичок, і тим більший ризик. Дійсно, більшість із нас помічали, що, якщо ми надто
сильно чогось прагнемо, то відразу виникають якісь перепони. Чим більше ми прикладаємо енергії та
зусиль для досягнення результату, тим більше виникає об’єктивних і суб’єктивних факторів, які
створюють перепони у досягненні поставленої мети. Тому необхідно знайти свій оптимальний рівень
активності, за яким ''все виходить''. Важливо також зазначити, що надто сильне бажання досягнути
бажаного результату завжди супроводжується страхом невдачі, а страх блокує внутрішні можливості
студентів і знижує його творчий потенціал. І як наслідок – вони можуть пройти повз умови, які б могли
привести до успіху в навчальній діяльності.
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Таким чином, ми бачимо, що підготовка студентів з використанням інформаційно-комунікаційних
засобів набуває все більшої значущості і розвитку, забезпечує мотивацію студентів до фундаментальної
освіти, а це, в свою чергу, дозволить готувати кваліфікованих, конкурентоспроможних майбутніх
фахівців у сфері інтелектуальної діяльності (управління, наука, проектно-конструкторська діяльність,
науково-технічна і патентно-ліцензійна інформація, бізнес, освіта і т. ін.). В умовах ринкових відносин
цей процес означає дещо значно більше, ніж просто ''інформаційне забезпечення''. І найважливішою
складовою цього процесу є інформатизація різних сторін соціальної сфери. Проте інформаційні
технології будуть інтегруватися в ній. Отже, надання можливостей для пізнавальної і творчої
самореалізації студента, завдяки інформаційному і технічному забезпеченню навчання, як на
індивідуальному, так і на колективному рівнях, є найважливішим завданням викладання у вищому
навчальному закладі.
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Райковская Г. А. Мотивация в инженерно-техническом образовании.
В статье проанализировано влияние мотивации на эффективность подготовки инженерно-технических
специалистов. Предложены инновационные подходы усовершенствования графической подготовки как
составляющей инженерно-конструкторской. Доказано, что подготовка с использованием
информационно-коммуникационных средств обеспечивает мотивацию студентов к фундаментальному
образованию, формированию широкого профессионального кругозора, овладению современными
методами научных исследований. Современные САПР не только изменяют чертежный кульман на
''электронный'', а предоставляют более продуктивные и более эффективные методы геометрического
моделирования объектов.
Raykovs'ka G. O. Motivation in Engineerining and Technical Education.
The article analyzes the motivation influence on the efficiency of engineering and technical specialists'
preparation. Innovative approaches of graphic preparation improvement are offered as a constituent of the
engineering design. It is well-proved that the preparation with the use of informatively communication facilities
provides the students' motivation to the fundamental education, forming the broad professional world view,
acquisition of the modern methods of scientific researches. Modern SAPR not only change drawing-board on
''electronic'', but give more productive and effective methods of geometrical design of objects.
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ПРОБЛЕМА ДОБРОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ НА СТОРІНКАХ ''ЖУРНАЛУ МІНІСТЕРСТВА
НАРОДНОЇ ОСВІТИ'' (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТОЛІТТЯ)
У статті представлено аналіз проблеми доброчинності у сфері освіти України на сторінках
одного з найбільших освітніх періодичних видань другої половини ХІХ століття – ''Журналу
міністерства народної освіти''. Визначено основні питання щодо розвитку доброчинності, які
порушувалися на сторінках журналу; з’ясовано місце і роль правобережних територій Російської
імперії у розвитку доброчинності у сфері освіти. Обґрунтовано значення ''Журналу міністерства
народної освіти'' для поширення відомостей про досвід доброчинної підтримки сфери освіти з боку
місцевих громад та приватних осіб.
На етапі творення незалежної української держави гостро постають питання духовного і культурного
розвитку суспільства, що несуть у собі не лише позитивні, а й негативні тенденції, до яких можна
віднести стрімке розшарування українського суспільства. Воно неминуче позначається і на освітніх
процесах, і на можливостях соціалізації дітей з різних прошарків населення в межах соціального
інституту освіти. Кожне суспільство тією чи іншою мірою прагне знайти шляхи залучення приватної та
громадської ініціативи до рівного доступу всіх дітей до якісної освіти. В нашій державі цей процес
відбувається за регулюючої функції Закону України ''Про благодійність і благодійні організації'' (2002),
розпорядження Президента України ''Про сприяння благодійності'' (2000). Нині доброчинність як чинник
соціального зростання особистості набуває статусу державно значущої діяльності; вона дедалі більше
розглядається як інструмент формування громадянського суспільства шляхом творення соціального
капіталу на регіональному й загальнодержавному рівнях. Тому великого значення набуває історичний
досвід доброчинності у сфері освіти, що має бути представлений не як вивчення окремих актів
доброчинної діяльності, а як віддзеркалення специфіки суспільних відносин в межах конкретної
історичної епохи, що справляють свій вплив на соціалізацію особистості дитини.
Метою статті є аналіз місця та ролі проблем доброчинності в Україні на сторінках ''Журналу
Міністерства народної освіти'' у другій половині ХІХ століття.
''Журнал Міністерства народної освіти'' в Російській імперії виходив кілька разів на рік (переважно
що три місяці) і виконував інформаціно-організаторську функцію для всіх органів управління освітою в
учбових округах та навчальних закладах. Його структура мало змінювалася протягом другої половини
ХІХ – початку ХХ століття і була приблизно такою: 1) урядові розпорядження в галузі освіти (сюди
відносилися накази міністра й управляючого Міністерством народної освіти – товариша міністра;
розпорядження про надання урядових нагород; накази про відрядження керівників міністерства;
постанови ради міністра народної освіти); 2) кадрові питання загальнодержавного рівня в освітній сфері;
3) наукові статті в різних галузях знання; 4) статті методичного характеру; 5) замітки з аналізом
опублікованої навчальної та методичної літератури; 6) літопис освітніх подій в імперії.
Журнал почав виходити в 1830 році і протягом перших 30 років структурно не змінювався. У 1868 році
його обсяг було збільшено, структура змісту змінена, що й привело до публікації на його сторінках не лише
розпоряджень і наказів, але й наукових статей [1: 71]. Міністр освіти у 1868 році доповідав імператору про
те, що журнал поступово став ''органом для обнародування як поточних розпоряджень по міністерству, так
і його перспектив, висунутих на публічне обговорення'' [1: 72]. Тираж цього видання у 1870 році складав
близько 1,5 тис. екземплярів, що для тогочасних періодичних видань було досить значним показником, а
кількість осіб, які мали підписку на це видання, складала 1100, переважна більшість яких, як писав сам
журнал, була ''людьми учбового стану'' [1: 73]. ''Журнал Міністерства народної освіти'' був зразком
спеціального освітнього видання. Додамо, що в середині ХІХ століття кількість освітніх і педагогічних
видань різного рівня і типу в Російській імперії значно виросла: так, стали виходити друком журнали
''Дитяче читання'', ''Народна школа''; зросла кількість підписок на газети і журнали педагогічного характеру
''Педагогічний збірник'', ''Сімейні вечори'', ''Християнське читання'' та ін.
Як правило, відомості про доброчинні пожертви на користь навчальних закладів, учнів, студентів та
викладачів публікувалися в першому умовному розділі журналу. Так, протягом 1870 року в журналі було
подано відомості про такі доброчинні стипендії, які розповсюджувалися на територію України: 1) Про
затвердження стипендії Євграфа Платоновича Стаховського в Київській гімназії [2]. Стипендія
призначалася для родичів доброчинника по лінії його батька і могла варіюватися для учнів Київської
чоловічої гімназії або ж для студентів університету св. Володимира; 2) Про затвердження стипендії
Леоніда Болдирєва при Харківському університеті [3: 212]. Стипендія призначалася для дітей
потомствених дворян внутрішніх російських губерній православного віросповідання; 3) Про заснування
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при Харківському університеті стипендії генерал-майора Петра Павловича Дурново [4: 207]. Стипендія
призначалася для медичного факультету за рішенням попечителя учбового округу.
У ''Журналі Міністерства народної освіти'' вміщувалися відомості не лише про приватну, але й про
державну доброчинність в навчальних закладах України. Наприклад, у січневому номері часопису в
звіті міністра народної освіти йдеться про стипендії для випускників університетів, які вирішили
присвятити себе науковій або педагогічній діяльності в галузі слов'янської філології і російської
словесності: ''існують з 1862 року по чотири стипендії … імені просвітителів слов'янських, святих
Кирила і Мефодія. Стипендії ці нині зроблені обов’язковими і призначаються студентам, які готують
себе в учителі російської мови і словесності в гімназіях, а також тих, що закінчили курс в історикофілологічному факультеті з особливою відзнакою і залишені в університеті для підготовки до звання
професорів слов'янської філології і російської словесності'' [1: 13]. Засновуючи названі стипендії, уряд
прагнув спонукати деяких випускників університетів продовжувати педагогічну діяльність вчителями
гімназій і прогімназій, очевидно, враховуючи нестачу кваліфікованих викладачів у цих навчальних
закладах, які б мали університетський ступінь освіти: ''Після обговорення цих представлень в раді
міністра народної освіти, мною були затверджені як правила для видачі стипендій студентам історикофілологічного факультету з метою підготовки вчителів гімназій і прогімназій, так і правила про видачу
стипендій молодим людям, які завершили курс і залишаються при університетах з метою підготовки до
професорського звання… треба відраховувати з стипендіальної суми в університетах… Харківському і
св. Володимира по 3 000 руб. у кожному, що дає можливість, при розмірі кожної стипендії в 300 руб.,
утримувати … по 10 стипендіатів'' [1: 7].
Значну увагу ''Журнал Міністерства народної освіти'' приділяв розвитку земської моделі
доброчинності, якій приділено в сучасних історико-педагогічних дослідженнях достатньо уваги [5-8].
Так, у ''Журналі Міністерства народної освіти'' за січень 1870 року у звіті міністра народної освіти
відзначено Харківську міську земську управу, яка вміло розпоряджалася доброчинними коштами і
запровадила доброчинні стипендії для 33 земських стипендіатів на курсах міністерства народної освіти;
Херсонську земську управу, яка за рахунок земських доброчинних коштів утримувала пансіон при
місцевій гімназії; Таврійську земську управу, яка виділила кошти з доброчинних пожертв на придбання
будинку для пансіону при Симферопольській гімназії [1: 21-22, 34]. Додамо, що доброчинна підтримка
пансіонів, а пізніше – спільних учнівських квартир при гімназіях в Україні була характерна для всіх
учбових округів і відповідно відображалася в тогочасній періодиці.
''Журнал Міністерства народної освіти'' писав у 1863 р., аналізуючи проблему влаштування житла для
учнів гімназій протягом тривалого часу: ''Це пішло ще від єзуїтів, які відчужували дітей від сімейного
життя. Спадщина єзуїтів проявилася у влаштуванні конвіктів, закритих виховних закладів; але вони
влаштовувалися для заможних учнів; виховний вплив на звичайних учнівських квартирах належав до
гувернерів і не є на належному рівні. Ще в початку ХІХ ст. Віленський університет в інструкції візитаторам
висловив думку про необхідність постійних квартир для учнів. Але квартири не мали ні пристойного
вигляду, ні домашнього нагляду; утримувачі квартир (жінки) не мали відповідної освіти і рівня морального
розвитку... Уряд звернув на це увагу, і колишній попечитель Київського учбового округу постановив
заснувати спільні учнівські квартири для надання незаможним дітям пристойного приміщення і нагляду, не
збільшуючи загальної плати за навчання і утримання. Це були заклади на папері – благі, але насправді –
невдалі, а в принципі як віддалені від сімейного життя – фальшиві. Конарський [автор і організатор
реформи освіти в Речі Посполитій (XVIII ст.) – Н. С.] призначав свої конвікти для заможних, а тут те саме,
тільки для бідних; піари [греко-католицький орден – Н. С.] мали для того монастирі і сприяння суспільства;
а тут – ні того, ні іншого. Громада прийняла ідею спільних учнівських квартир з недовірою: вчителі
позбавилися права мати пансіонерів, а в наглядачі йшли відставні офіцери'' [9: 7].
Не виходили з-під уваги ''Журналу Міністерства народної освіти'' й інші навчальні заклади в Україні
та проблеми з їх доброчинною підтримкою, наприклад, ліцей князя Безбородька. Як відомо, цей
навчальний заклад було створено у 1820 році як гімназію вищих наук завдяки доброчинній підтримці
Олександра Безбородька – радника Катерини ІІ [10: 133-135]. У своєму заповіті О. Безбородько
призначив 210 000 руб. на Виховний будинок, який мав бути розміщений в Україні. Оскільки його
спадок, з причини відсутності іншого спадкоємця, перейшов до молодшого брата Іллі, то саме
останньому довелося розпорядитися цими доброчинними коштами, на які, замість Виховного будинку,
було відкрито знаменитий Ніжинський ліцей. Ліцей князя Безбородька став особливим навчальним
закладом середини ХІХ ст. і причин цьому можна навести кілька. В цей час на території Київського
учбового округу вже не створювались навчальні заклади, характерні для початку ХІХ ст. – тобто такі, які
б фундувалися однією людиною чи групою заможних дворян (шляхтичів), і при цьому цей фундуш
залишався б як довічна допомога, незалежна від соціокультурних, соціально-політичних та соціальноекономічних змін. Безумовно, глобальні соціальні зміни – руйнування політичної чи економічної
системи – приводили до скасування доброчинної допомоги, але, як правило, породжували нову
доброчинну систему, адекватну новим соціальним умовам [11].
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''Журнал міністерства народної освіти'' звернув увагу на цей навчальний заклад у зв’язку з тим, що в
другій половині ХІХ століття доброчинних коштів на його утримання вже не вистачало і ліцей знаходився
''… у вкрай незадовільному становищі, отримуючи на своє утримання 13 000 з невеликим надлишком
рублів, тобто не набагато більше половини від того, що асигнується на класичну гімназію… Єдиний спосіб
допомогти Ніжинському ліцею стати на ступінь вищого навчального закладу, яким він є по волі заповідача,
полягає у збільшенні коштів його утримання за рахунок державного казначейства'' [1: 15].
Деяка частина доброчинних коштів, як свідчать публікації у ''Журналі міністерства народної освіти'',
призначалася для підготовки та подальшої доброчинної підтримки вчителів на спеціальних
міністерських курсах та у вчительських семінаріях України. Так, предводитель сумського дворянства
Кондратьєв заснував п’ять стипендій для завершення освіти випускників Сумського повітового училища
на Харківських педагогічних курсах; Полтавські земські збори дозволили використати 5 000 руб.
доброчинних коштів щорічно для підготовки вчителів у місцевих повітових училищах; голова
Прилуцької училищної ради своїм коштом навчав 22 стипендіати в місцевому повітовому училищі [1:
35]. Харківська громада зібрала 1 413 руб. з метою створення доброчинного фундуша для підтримки
вчителів-пенсіонерів; при Полтавському губернському училищі було створено доброчинну касу для
допомоги вчителям, які потрапили у вкрай скрутні фінансові умови. Зазначена каса створювалася з
невеликих доброчинних пожертв самих педагогів, а також інших приватних пожертв і в кінці 1868 року
вміщувала 3 200 руб. [1: 37]. Міністр народної освіти Російської імперії зазначав в одному зі своїх звітів,
опублікованих у ''Журналі міністерства народної освіти'', що доброчинні кошти для підтримки
вчительства є конче необхідними, оскільки ''підготовка до вчительської служби коштує недешево,
досягнення мети на цьому поприщі не для кожного доступне, і заміна одного хорошого вчителя на
іншого такого само хорошого – не завжди легка, а іноді неможлива'' [1: 37].
У 70-ті рр. ХІХ століття ''Журнал Міністерства народної освіти'' відреагував на люстраційні процеси
щодо доброчинних пожертв на користь навчальних закладів, ініційовані генерал-губернатором західних
губерній Д. Г. Бібіковим. Люстраційний період у розвитку доброчинності у сфері освіти почався в
середині ХІХ століття, коли російська влада намагалася перевести значні доброчинні кошти (переважно
від польської громади) на користь російських навчальних закладів. Дослідник історії Київського
університету М. Владімірський-Буданов (1884) писав: ''У всьому тому ми бачимо тільки глибоку іронію
історичних доль; ще за життя свого Чацький приречений був бачити, як кошти, зібрані ним з такими
зусиллями для справи польської цивілізації, йдуть для мети протилежної'' [12].
У процесі люстрації доброчинних коштів, отже, було встановлено виконавчий порядок їх стягнення з
усіх, навіть давніх (початку ХІХ століття) фундаторів приходських училищ, гімназій, університетів.
Процесуально процес люстрації доброчинних фундушів належав до відання рад при попечителях учбових
округів. Найбільш яскраво люстраційні й ревізійні процеси виявилися у Київському учбовому окрузі, що
зрозуміло, оскільки саме в ньому було сконцентровано найбільшу кількість фундушових сум. Для цього
було створено спеціальну Фундушову комісію, яка підлягала керівництву Ради попечителя округу.
Ради попечителів учбових округів у 1838 році визначали на кожен фундуш відповідні капітальні суми,
які б виражалися в рублях і могли були подані на стягнення, штраф і т. п. [13: 50]. Фундатори при цьому
зобов’язувалися виплатити всю капітальну суму, відсотками з якої стало би, в такому разі, розпоряджатися
вже училищне начальство; так трапилося в Волочиському, Несвіжському, Устилугському, Полонському,
Кривинському, Порицькому та ін. училищах [13: 50]. Якщо ж ішлося про спадкоємців доброчинників
початку ХІХ століття, то до них було застосовано стягнення коштів шляхом застави маєтків.
''Журнал Міністерства народної освіти'' опублікував у 1873 році розпорядження, за яким доброчинні
кошти (у грошах, нерухомості, обладнанні, книгах тощо), люстровані в середині ХІХ століття, мали
перейти до так званих ''спеціальних сум'', для чого було засновано ''особливий IV відділ, для внесення в
нього всіх пожертвуваних на користь навчальних закладів капіталів, із зазначенням належних до них
відсотків і витрат з цих відсотків'' [14: 14]. Таким чином, запроваджений у західних губерніях досвід
контролю над доброчинними пожертвами було розповсюджено на всю систему освіти Російської імперії.
Іноді в ''Журналі міністерства народної освіти'' з'являлися публікації, де висвітлювалися конфесійні
особливості доброчинності у тому чи іншому регіоні. Журнал, наприклад, нарікав на переважання
католицької громади у доброчинній підтримці своїх одновірців на Правобережній Україні. Так, міністр
освіти у 1868 році писав у зазначеному виданні, що ''діти католиків або належать до багатих і заможних
класів землевласників, або користуються особливими фундушами і стипендіями; вихованці ж
православного віросповідання, як-от: діти священиків, чиновників, міщан і частково селян, – переважно
стану незаможного і навіть бідного і до цього часу не користувалися ніякими допомогами'' [1: 24-25].
Висновок. ''Журнал Міністерства народної освіти'' став важливим інформаційним джерелом для
навчальних закладів та учбових округів Російської імперії. Проблема доброчинності у сфері освіти була
значущим компонентом змісту цього часопису. Досить часто в журналі публікувалися відомості про
розвиток доброчинності у західних губерніях Російської імперії – Волинській, Київській, Подільській,
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оскільки саме в цих губерніях у першій половині ХІХ століття було закладено основи системної
фундушової підтримки сфери освіти з боку місцевих громад та приватних осіб.
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Сейко Н. А. Проблема благотворительности в Украине на страницах ''Журнала министерства
народного просвещения'' (вторая половина ХІХ века).
В статье представлен анализ проблемы благотворительности в сфере образования на страницах
одного из крупнейших образовательных периодических изданий второй половины ХIХ века – ''Журнала
министерства народного просвещения''. Определены основные вопросы по развитию
благотворительности, поднимающиеся на страницах журнала, место и роль правобережных
территорий Российской империи в развитии благотворительности в сфере образования. Обосновано
значение ''Журнала министерства народного образования'' для распространения информации об опыте
благотворительной поддержки сферы образования со стороны местных общин и частных лиц.
Seiko N. A. The Issue of Charity in Ukraine on the Pages of the ''Folk Education Ministry Journal''
(the Second Half of the XIX Century).
The article analyzes the charity issues in the sphere of education on the pages of the most outstanding periodical
in the second half of the XIX century – the ''Folk Education Ministry Journal''. The principal questions are
determined on the charity development, raising on the pages of the journal as well as the role and place of the
Right-Bank areas of the Russian empire in the charity development in the sphere of education. The notion of the
''Folk Education Ministry Journal'' for the information diversity on the experience of the benevolent support of
the educational sphere on the part of the local communities and private individuals is justified.
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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
У статті проаналізовано зміст поняття ''освітні інновації''. Запропоновано можливий підхід до
розуміння інновацій в нормативно-правових актах і педагогічній науці. Обґрунтовано шляхи інноваційної
освітньої діяльності для окремого загальноосвітнього закладу на основі наукового та нормативного
підходів до визначення сутності освітньої інновації. Виявлено, що потрібно зберігати розумний баланс
між традиціями та інноваціями.
В останні роки поняття "освітні інновації", "інновації в освіті", "педагогічні інновації" стали звичними
в усіх сферах освітньої діяльності, зокрема в системі загальної середньої освіти. На вчительських
конкурсах, педагогічних виставках, в матеріалах атестаційних справ педагогів і закладів середньої освіти
словосполучення "інноваційна освітня діяльність" стало не просто нормою, а певною даниною вимогам
часу. Відсутність інновацій сприймається як нехтування курсом на реформування освіти, як ознака
ретроградності та консервативності.
Наукова основа освітньої інноватики представлена значною кількістю монографій, посібників, статей
відомих і маловідомих вітчизняних і зарубіжних авторів. Наукові публікації вводять читача в світ
інноватики як сутнісної ознаки постмодерного суспільства, ознаки, що іманентно притаманна сучасній
неперервній освіті.
В останні роки в Україні з проблем інноваційної діяльності захищена низка докторських і
кандидатських дисертацій, як у галузі педагогіки, так і в психології, державному управлінні, економіці,
соціології тощо (Ю. Будас, Л. Вознюк, М. Гончаренко, І. Давидова, Н. Погрібна, Н. Василенко та ін.).
Термінолексика освітньої інноватики, як правило, вживається в трьох основних значеннях:
науковому, практичному, нормативному. І не завжди на рівні окремого загальноосвітнього навчального
закладу, який, щоби вважатися сучасним, пробує "займатися інноваційною освітньою діяльністю".
Логічний зміст і обсяг поняття "освітня інновація" сприймається і використовується науково та
нормативно правильно.
Метою нашої статті є спроба обґрунтування, в межах поєднання наукового та нормативного підходів
до визначення сутності освітньої інновації, шляхів інноваційної освітньої діяльності для окремого
загальноосвітнього закладу.
Термін "інновація" виник у культурній антропології, де означав перенесення досягнень однієї
культури в іншу у процесі торгівлі, обміну товарами. З антропології термін "інновації" перейшов в
економіку, а потім у педагогіку, де стали вивчати різні зміни в системі навчання і виховання, методиці
викладання, розвиткові навчальних закладів.
Для новацій, розроблених за ініціативою учених, послідовність впровадження розглядалася у вигляді
лінії: відкриття – розробка – дослідна перевірка – удосконалення – публікація – популяризація – масове
впровадження.
Для новацій, розроблених практиками схема була такою: виникнення у педагога (колектива) потреби
в нових засобах – пошуки нового – потяг до наукового знання – первинне знайомство з новим – вивчення
відповідної теорії і практики – спроби застосувати нове в особистому чи колективному досвіді – власна
оцінка досвіду – творче використання нового.
На нашу думку, інновації як нововведення чи оновлення є характерною ознакою системи освіти,
функціонування якої можливо описати законами соціосинергетики. Внутрішні інновації є елементом
саморозвитку системи і завжди виявляються у формі педагогічного та наукового новаторства. Зовнішні
інновації – це намагання через зовнішні впливи (реформи) на систему освіти загалом, чи на окремі її
елементи, покращити результативність функціонування цієї системи чи її складових.
Зрозуміло, що інноваційна освітня діяльність може організовуватися і скеровуватися, але одночасно
вона повинна мотивуватися і стимулюватися. Антиподом інноваціям вважається традиційність.
Л. Ващенко в ''Енциклопедії освіти'' визначає інновації в освіті як процес творення, запровадження та
поширення в освітній практиці нових ідей, засобів, педагогічних та управлінських технологій, у
результаті яких підвищуються показники (рівні) досягнень структурних компонентів освіти, відбувається
перехід системи до якісно іншого стану. Слово "інновація" має комплексне значення, оскільки
складається з двох форм: власне ідеї та процесу її практичної реалізації [1 : 338]. Це науковий підхід до
логічного змісту поняття.
Російські колеги зауважують, що освітньою інновацією також можна вважати кінцевий результат
інноваційної діяльності, який опредметнено у новому змісті, методі, формі організації навчально© Смагін І. І., 2012
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виховного процесу чи удосконалення технічного засобу навчання, який використовується у практичній
діяльності, або в новому підході до соціальних послуг в галузі освіти [2: 9].
На рівні практичної реалізації освітніх завдань педагоги-практики під поняттям "інновації" розуміють
будь-які нововведення дидактичного, методичного, організаційного, управлінського, технікотехнологічного характеру. Поняття вважається синонімічним поняттю "нововведення" у широкому його
розумінні. Сьогодні майже всі педагоги застосовують "інноваційні" технології навчання, школи
працюють над "інноваційними" проектами, а управлінці здійснюють "інноваційне" управління.
Основним видом педагогічних інновацій на рівні закладу загальної середньої освіти традиційно з
радянських часів вважається передовий педагогічний досвід. Такої ж думки В. Паламарчук, зауважуючи
в "Енциклопедії освіти", що передовий педагогічний досвід є синонімом освітньої інновації [1: 666].
Педагогічний досвід в радянській педагогіці одні дослідники поділяли на передовий, позитивний,
ефективний, неефективний, раціональний, нераціональний, негативний [3: 10]. Інші – на масовий
(позитивний), передовий і недостатній [3: 11]. Недостатній досвід, у свою чергу, поділявся на неповний,
застарілий, помилковий.
Основним критерієм для виявлення передового досвіду вважалася його результативність. Але
визначати передовий педагогічний досвід через результативність, на нашу думку, не зовсім коректно,
оскільки невідомо, чи витрачалися у досягненні результату сили вчителя й учнів надмірно, чи не
витрачався більше звичайного час на реалізацію певної роботи. Іншими словами: наскільки
"рентабельною" була ця діяльність?
Ученими встановлено, що передовий педагогічний досвід може мати суб’єктивний і об’єктивний
характер. Об’єктивний характер досвід має, коли його новизна наближається до наукового відкриття.
Такий досвід у радянській педагогіці називали новаторським (досвід А. Макаренка, В. Сухомлинського,
Ш. Амонашвілі та ін.). В умовах педагогічного експерименту такий досвід переростав у дослідницький.
Суб’єктивний характер має досвід зразковий чи репродуктивний. Цей досвід є зразком для
відтворення іншими педагогами і ґрунтується на традиційно відомих підходах, методиках, технологіях.
Такий досвід є результатом раціонального використання всіх освітніх ресурсів, їх оптимального
поєднання без претензій на наукове відкриття, що суттєво змінює кількісні і якісні показники
функціонування системи шкільної освіти.
Але Л. Даниленко вважає, що передовий педагогічний досвід не є педагогічною інновацією, оскільки
"інновація здійснюється творчою особистістю експериментатора і, на відміну від передового
педагогічного досвіду, який характеризується позитивними результатами багатолітньої праці педагога,
потребує теоретичного обґрунтування й експерименту" [4: 13-14].
Підхід Л. Даниленко та очолюваної нею групи науковців до розуміння освітніх інновацій покладено в
основу Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності. Саме цим документом
закріплено логічний зміст нормативного підходу до визначення поняття "освітня інновація": освітніми
інноваціями є вперше створені, вдосконалені або застосовані освітні, дидактичні, виховні, управлінські
системи, їх компоненти, що суттєво поліпшують результати освітньої діяльності. Інноваційна освітня
діяльність здійснюється на всеукраїнському, регіональному рівнях та на рівні окремого вищого
навчального закладу та закладу післядипломної педагогічної освіти.
За цим положенням передбачено, що розробка інновацій у системі освіти передбачає їх опис і
перевірку продуктивності та можливості застосування лише шляхом постановки формувального
експерименту. Формувальним експериментом у системі освіти є науково поставлене, кероване
перетворення освітньої практики в умовах, спеціально створених на основі нових ідей та підходів. Такий
експеримент може бути організовано і проведено лише на всеукраїнському та регіональному рівнях, або
на рівнях окремого вищого закладу чи закладу післядипломної педагогічної освіти.
Що ж залишається школі? Пункт 1.6 Положення визначає, що інноваційна освітня діяльність на рівні
окремого навчального закладу передбачає тільки застосування інновацій або експериментальну
перевірку продуктивності і можливості застосування інновацій.
Створюється враження, що загальноосвітня школа як ініціатор інноваційної діяльності нормативно не
існує, оскільки вона може бути лише учасником експериментів вищих рівнів. Хоча саме загальноосвітні
заклади на міжнародних виставках отримують звання флагманів освіти саме за інновації, але нормативно
традиційне новаторство учителів, їх передовий педагогічний досвід не вважаються інноваціями.
Педагоги-практики, намагаючись вирішити це протиріччя звертаються до організаторів науковометодичної діяльності як на рівні методичних об’єднань і кабінетів, так і на рівні обласних інститутів
післядипломної педагогічної освіти: яким чином, не порушуючи нормативні вимоги, ініціювати і
здійснювати інноваційну діяльність?
На нашу думку, проблема вилучення школи із переліку суб’єктів інноваційної діяльності є
надуманою, оскільки чинне положення не забороняє загальноосвітньому навчальному закладу ініціювати
експеримент, чи брати участь в експерименті.
Ініціативна школа може використовувати три шляхи в здійсненні інноваційної освітньої діяльності.
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Шлях перший. Відповідно до Положення загальноосвітній навчальний заклад може ініціювати
експеримент (інноваційна ініціатива) всеукраїнського чи регіонального рівнів. Адміністрація закладу у
визначеному нормативному порядку складає заявку на експериментальну діяльність на відповідному
рівні, проходить експертизу заявки, складає програму експерименту, отримує рішення про організацію та
проведення експерименту, укладає договори з учасниками експериментальної діяльності тощо.
Шлях другий. Заклад освіти може взяти участь в експерименті всеукраїнського чи регіонального
рівня, бути включеним до програми експериментальної діяльності, здійснювати роботу на основі
відповідних договорів з учасниками. Експериментальна діяльність може стосуватися перевірки
продуктивності і можливості застосування інновацій.
Шлях третій. Загальноосвітній навчальний заклад може взяти участь в експериментальній діяльності
вищого навчального закладу чи закладу післядипломної педагогічної освіти як експериментальний
майданчик. Після включення в програму експерименту та укладення відповідних правочинів з
учасниками експериментальної діяльності можна здійснювати експериментальну перевірку
продуктивності і можливості застосування інновацій.
Основною формою освітніх інновацій в загальноосвітніх школах можна визнати дослідницьку форму
новаторського педагогічного досвіду, результати якого потребують перевірки експериментальним
шляхом. Саме такий різновид передового педагогічного досвіду "вписується" у вимоги Положення про
інноваційну освітню діяльність.
Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду є функцією обласних
інститутів післядипломної педагогічної освіти, які, в свою чергу, є самостійними суб’єктами
інноваційної діяльності. Тому загальноосвітній навчальний заклад, у котрому працює педагог-новатор,
досвід якого визнається дослідницьким, спільно з регіональним інститутом післядипломної педагогічної
освіти здатні ініціювати відповідний регіональний експеримент.
Зрозуміло, такий підхід до інноваційної освітньої діяльності не може бути масовим, оскільки
дослідницький новаторський досвід явище за сутністю не масове. Організовуючи формувальний
експеримент потрібно відрізняти результат роботи вчителя як похідну особистісного таланту від
результату, який є похідним від технологічності запропонованої інновації. Вияв особистісного таланту
педагога не може бути технологічно запозичений іншими. Як приклад, нагадують, що досвід
А. Макаренка, Ш. Амонашвілі та ін. вповні не був відтворений іншими педагогами. Технологічність є
комплексною характеристикою, яка виявляє зручність відтворення педагогічної інновації іншим
суб’єктом освітнього процесу, можливість її удосконалення та високі процесуальні характеристики у
застосуванні. Тільки результат, який за схожих умов може бути відтворений учителем відповідної
професійної кваліфікації можна вважати інноваційним.
Тут якраз потрібно нагадати про суперечливість модного в останні роки технологічного підходу до
освітньої діяльності і сутності цієї діяльності, побудованої на суб’єкт-суб’єктних відносинах, мінливих,
неповторних і самобутніх, які неможливо вибудувати на основі жорстко алгоритмізованої технології.
Впровадження технологізації в організацію міжособистісної взаємодії є окремою науковою проблемою,
що потребує глибшого вивчення.
Зауважимо, що інноваційна діяльність – це не будь-яка діяльність, що є новою лише для конкретного
суб’єкта, а лише та, яка характеризується об’єктивною новизною та підтверджується експериментальною
апробацією. Потрібно відмовитися використовувати поняття "інновація" у побутовому значенні як будьяку суб’єктивно незвичну чи невідому для конкретної особи процедуру, процес, об’єкт тощо.
Потрібно наголосити ще на одному аспекті освітньої інноватики. Закон України "Про інноваційну
діяльність" визначає цю діяльність як таку, що спрямована на використання і комерціалізацію
результатів наукових досліджень. Тобто мета інноваційної діяльності переважно комерційна, яка
відповідає вимогам ринкової економіки: розробив – продав – отримав вигоду. В освітній діяльності ця
мета інноваційної діяльності не повинна ігноруватися, оскільки така діяльність є ресурсозатратною,
передусім, психологічно. Відомо, що проблема "вигорання педагога" не є вигадкою вчених.
Вигода суб’єкта інноваційної діяльності не може в прагматичні часи накопичення капіталу та в
умовах споживацького суспільства бути лише моральною, або мінімально прагматичною (позачергова
атестація, педагогічне звання, державна нагорода тощо). Потрібно пам’ятати, що продукт права
інтелектуальної власності охороняється Цивільним кодексом України і передбачає відповідні процедури
захисту, використання та поширення. Соромитися можливості отримання зиску від запропонованих
інновацій як об’єкта права інтелектуальної власності не потрібно.
Примус з боку окремих адміністрацій навчальних закладів до занять інноваційною діяльністю
повинен бути замінений на мотивацію і стимулювання педагогів та будуватися на договірній основі.
Крім того, не можна перетворювати інноваційну діяльність у моду. Інновації повинні співіснувати із
корисними традиціями. Соціодинамічна система тяжіє до збереження стабільності на певному етапі
свого існування. Постійно знаходитися в процесі оновлення – руйнівно для "організму" будь-якої
системи.
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Потрібно пам’ятати застереження російського дослідника В. Полонського: "Інновації доцільні лише
тоді, коли традиційні способи вирішення проблеми не дають позитивного ефекту незалежно від
кваліфікації вчителів. Перевірений досвід, що дає постійні позитивні результати, потрібно зберігати, а не
замінювати на новий тільки тому, що він був відомий раніше… Потрібно зберігати розумний баланс між
традиціями й інноваціями. Коли цей баланс порушений, коли все традиційне, у тому числі цінне,
перевірене століттями, ігнорується, а іноді руйнується, то потрібно говорити про педагогічний
екстремізм" [4: 5].
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Смагин И. И. Проблемы реализации инновационной образовательной деятельности в
общеобразовательном учебном заведении.
В статье анализируется содержание понятия ''образовательные инновации''. Предложен возможный
подход к пониманию инноваций в нормативно-правовых актах и педагогической науке. Обосновываются
пути инновационной образовательной деятельности для отдельного общеобразовательного
учреждения на основе научного и нормативного подходов к определению сущности образовательной
инновации. Выявлено, что необходимо сохранять разумный баланс между традициями и инновациями.
Smagin I. I. Problems of Implementing Innovative Educational Activities in the Secondary Schools.
The article examines the concept of "educational innovation". The possible approach to understanding the
innovation in the legal acts and teaching science is suggested. The ways of innovative educational activity for a
single comprehensive school on the basis of the scientific and regulatory approaches to the definition of the
educational innovation nature are justified. It is concluded that the rational balance between traditions and
innovations is of primary necessity.
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НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ РОБЛЕННЯ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО
СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТАМ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У статті розглянуто теоретичні засади використання навчання через роблення у викладанні іноземної
мови для професійного спілкування студентам немовних спеціальностей. Обговорено основні переваги
такого використання у навчальному процесі з формування навичок та вмінь іншомовної професійної
комунікації у студентів немовних вишів. Як головні серед цих переваг виділено: забезпечення найбільш
природного шляху оволодіння мовою та спілкування нею; покращення оволодіння основними функціями
мовлення та спілкування; створення найбільших можливостей для розвитку процесуальної мотивації
студентів; підвищення комунікативності навчання. Експерієнційне навчання розглядається як основна
форма навчання через роблення у викладанні іноземних мов.
Мета цієї статті – розглянути теоретичні засади впровадження навчання через роблення у викладанні
іноземної мови для професійного спілкування студентам немовних спеціальностей. Незважаючи на
поширеність відповідних методик у розвинутих країнах світу, розробка такої власної методики для
навчання іноземних мов студентів немовних спеціальностей ще залишається невирішеною проблемою
для української вищої школи. Тому розгляд теоретичних засад та переваг навчання через роблення є
актуальним у плані подальшої розробки відповідних практичних методик, конкретно пристосованих до
існуючих умов викладання іноземних мов у вітчизняних вишах. Такі теоретичні засади та переваги і
розглядаються у цій статті.
Навчання через роблення (learning by doing) є загальнопедагогічним підходом. Цей підхід був
запропонований відомим американським психологом і педагогом J. Dewey [1] ще в першій чверті
ХХ сторіччя. Він базується на навчанні не через теорію, а через досвід практичної діяльності, в ході якої
знання застосовуються як засіб цієї діяльності і саме через це засвоюються найкращим чином, а точніше,
присвоюються.
Різниця між засвоєнням та присвоєнням знань, за визначенням Р. Соколова [2], полягає в тому, що
засвоєння передбачає тільки пасивне опанування ними, тобто запам’ятовування. На відміну від цього,
присвоєння, за думкою того ж автора, означає глибоке та активне оволодіння, яке дозволяє знанням
перетворитися на інтегральну частину особистості того, хто навчається, добре усвідомлену через власний
практичний досвід і завжди оперативно готовою до негайного практичного використання у разі виникнення
потреби. Можна сказати, що присвоєння, на відміну від засвоєння (простого запам’ятовування), – це
перетворення знань на власні переконання особистості в результаті їх глибокого усвідомлення. Завдяки
присвоєнню немає потреби згадувати раніше засвоєні знання; вони завжди знаходяться на поверхні
свідомості, тобто завжди готові до практичного використання (оперативна готовність).
Навчання через роблення, власне, і забезпечує таке присвоєння, оскільки ніщо не здатне так
ефективно перетворити теоретичні знання на інтегральну частину особистості того, хто навчається, як
використання знань у реальній практичній діяльності цієї особистості. Це особливо чітко було
усвідомлено в педагогічній науці після досліджень, проведених Національною тренінговою
лабораторією США, результати яких були відображені у так званій ''Піраміді навчання'' (див. рис. 1 –
цитується за матеріалами досліджень Національної тренінгової лабораторії США, штат Мейн).
З рисунку видно, що найменш ефективними є традиційне навчання через слухання лекцій та читання,
а найбільш ефективними – практика через дію та застосування отриманих знань відразу ж, що власне і
складає сутність підходу ''навчання через роблення''. Саме це й обумовило популярність підходу і
базування на ньому багатьох найсучасніших та найефективніших методик викладання шкільних та
університетських дисциплін. Прикладом може слугувати так званий метод проектів, або проектна
методика, яка чим далі тим більше використовується у навчанні іноземних мов, особливо для
спеціальних / професійних цілей [3].
Підхід ''навчання через роблення'' у методиці викладання іноземних мов отримав назву
''експерієнційного навчання'' (experiential learning) [4; 5]. Його розповсюдження та широка популярність
у теперішній час обумовлені характером мовленнєвої діяльності людини (як мовленнєвої діяльності
рідною мовою, так і іншомовної мовленнєвої діяльності). Відомо, що мовленнєва діяльність, маючи таку
ж структуру, як і будь-які інші види діяльності, має ще й свої певні особливості. Вони, передусім,
пов’язані з цілеполяганням та мотивацією. В усіх інших видах людської діяльності мета та мотив
знаходяться у межах самої діяльності. Прикладом може бути діяльність, пов’язана з самостійним
ремонтом власного автомобіля, де мета полягає в тому, щоб через такий ремонт отримати придатний для
експлуатації автомобіль, а мотив – в тому, щоб завдяки самостійному ремонту заощадити гроші, які б
неодмінно прийшлося витратити, звернувшись до станції технічного обслуговування.
© Тарнопольський О. Б., 2012
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Рис. 1. ''Піраміда навчання'', тобто піраміда ефективності засвоєння знань тими,
хто навчаються, на основі виконання різних видів навчальної діяльності.
На відміну від цього, мета і мотив мовленнєвої діяльності лежать за межами цієї діяльності – в межах
якоїсь іншої діяльності або діяльностей [6]. Наприклад, якщо керівник відділу реклами фірми,
виконуючи доручення директора, спілкується зі своїми підлеглими щодо найкращого проведення
рекламної компанії з просування нової продукції своєї фірми на ринку, то його мета не саме мовленнєве
спілкування, а оптимальна організація рекламної кампанії для підвищення доходів фірми, тобто мета
лежить за межами саме вербального спілкування. Мотив також не пов'язаний безпосередньо з цим
спілкуванням, а полягає у найкращому виконанні доручення директора, для того щоб просунутися по
службі, отримати заохочення тощо.
Можна сказати, розглядаючи відому схему структури людської діяльності, наведену на рис. 2 і
запозичену з роботи І. О. Зимньої [7: 80], що по відношенню до інших видів діяльності, які вона
обслуговує, мовленнєва діяльність виконує роль дій або навіть операцій, тобто засобу їх виконання.
діяльність ↔
дії
→
операції
↓
↓
↓
мотив
↔
ціль
→
способи
Рис. 2. Структура діяльності.
Якщо мовленнєва діяльність, або мовленнєве спілкування, є засобом виконання інших видів діяльності,
то, безумовно, оволодіння іншомовною мовленнєвою комунікацією буде найбільш ефективним лише тоді,
коли вона виступає в цій своїй природній ролі – як засіб, завдяки якому здійснюються інші діяльності. Поперше, саме використовуючи мовленнєву комунікацію як засіб для вирішення екстралінгвістичних завдань,
людина в своєму онтологічному розвитку оволодіває рідною мовою. Наприклад, дитина навчається
правильно з мовної точки зору просити щось у дорослих не для того, щоб оволодіти певними мовними
формами, а для того, щоб задовольнити свої екстралінгвістичні потреби. Таким чином, можна сказати, що
такий шлях – це найбільш природний шлях оволодіння мовами та спілкуванням ними, оскільки
вивчення іноземної мови завжди починається на основі екстралінгвістичних цілей того, хто навчається. У
випадку, коли оволодіння мовою та спілкування нею відбувається у межах іншої діяльності, як в
експерієнційному навчанні, засвоєння мовних форм та формування мовленнєвих навичок та вмінь стає
побічним продуктом цієї основної діяльності, здійснюється, з точки зору того, хто навчається, нібито
попутно. В результаті вмикається механізм мимовільного запам’ятовування [8]. Це значно полегшує
засвоєння мовного матеріалу і процес навчання мови і мовлення взагалі.
По-друге, лише в умовах формування та розвитку мовленнєвих навичок та вмінь у межах іншої
діяльності можливе оволодіння основними функціями мовлення та спілкування. Існують різні
класифікації таких функцій – див., наприклад, роботу М. І. Лісіної [9]. Але всі дослідники вважають
головними три з них: номінативна функція (називання чогось, віднесення до певного класу і т. п.),
регулятивна функція (організація спільної діяльності з іншими людьми) та експресивна функція
(передання власних почуттів, емоцій та ставлення до того, що відбувається). Всі ці три функції завжди
проявляють себе стосовно навколишнього середовища, а не самого мовлення, отже, оволодіти ними
можливо тільки тоді, коли той, хто навчається, реалізує їх там, де їх насправді можливо реалізувати,
тобто в екстралінгвістичній діяльності. Наприклад, оволодіти регулятивною функцією іншомовного
мовлення можливо, тільки реально організуючи засобами іноземної мови екстралінгвістичну діяльність
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людей. Тому лише експерієнційне навчання дає можливість повноцінного оволодіння функціями
іншомовної мовленнєвої діяльності в процесі вивчення іноземних мов.
По-третє, саме експерієнційне навчання іноземної мови надає найбільші можливості для розвитку
процесуальної мотивації до спілкування іноземною мовою і оволодіння нею у тих, хто навчаються.
Відомо, що мотивація людини розподіляється на зовнішню та внутрішню, а остання, в свою чергу,
ділиться на перспективну та процесуальну [10]. Зовнішня мотивація, наприклад, через змушення людини
вчитися, дуже малоефективна і не сприяє досягненню скільки-небудь високих результатів навчання. Тим
більше не варто на неї розраховувати у навчанні вже фактично дорослих людей, до яких можна віднести
і студентів вищої школи.
У цьому випадку доцільно спиратися виключно на внутрішню мотивацію, тобто таку, де стимули до
навчання породжуються саме тим, хто навчається, а не нав’язуються йому ззовні. З високою позитивною
внутрішньою мотивацією ефективність навчальної діяльності зростає у багато разів. Це обумовлено тим,
що між діяльністю та її метою встановлюється тематичний зв'язок, тобто діяльність починає
виконуватися заради її власного змісту. Така висока позитивна внутрішня мотивація у навчанні
іноземних мов виникає в тому випадку, коли мовленнєва діяльність мовою, що вивчається та сам процес
оволодіння нею мають для тих, хто навчаються, особистісну значущість: стають важливими для
досягнення особистісних цілей або пробуджують позитивні емоційні відчуття.
Особистісна значущість як інтегральне вираження високої позитивної внутрішньої мотивації у
вивченні іноземної мови та мовленнєвій діяльності є, в свою чергу, результатом формування у тих, хто
навчаються, двох вже згаданих вище основних видів внутрішньої мотивації, що були проаналізовані А.
М. Леонтьєвим [10]: перспективної та процесуальної. Перша з них, або ''мотиви діяльності'', пов’язана з
усвідомленням віддалених цілей навчання, наприклад, важливість та користь оволодіння іноземною
мовою для майбутньої роботи, або кар’єрного зростання, або для розвитку свого бізнесу тощо. Друга –
''мотиви дій'' – забезпечується привабливістю самих дій, що виконуються для оволодіння мовою, яка
вивчається, та пов’язана зі спілкуванням нею.
Саме процесуальна внутрішня мотивація найбільш ефективна з точки зору підвищення якості
навчального процесу з вивчення іноземних мов. Перспективну внутрішню мотивацію до їх вивчення мають
практично всі студенти вишів. У наш час навіть важко уявити собі молоду людину, яка б не розуміла роль
володіння іноземною мовою (особливо англійською) у її житті та кар’єрі. Однак перспективна мотивація
лише обмежено впливає на ефективність навчальної діяльності, оскільки вона завжди орієнтована на
віддалені блага, які можна отримати від виконання тієї чи іншої діяльності. Багато людей відволікаються
від таких майбутніх благ сьогоденними питаннями, проблемами, розвагами або просто лінощами. Тому
часто студенти, добре розуміючи, як важливо для їх професійного майбутнього засвоєння тієї чи іншої
навчальної дисципліни, не завжди сумлінно вивчають її, присвячуючи свій час вирішенню більш близьких
завдань сьогодення або тому, що на даний момент приносить їм більше задоволення.
Вплив процесуальної мотивації зовсім інший, ніж перспективної мотивації. Це мотивація
''безпосередньої дії'', тому що вона пов’язана із задоволенням від самого процесу діяльності. Добре відомо,
з яким захопленням дорослі люди займаються своїми хобі, різноманітними іграми, хоча вони не приносять
їм ніякої практичної користі та, як вони прекрасно розуміють, ніколи не принесуть її і в майбутньому. Той,
хто полюбляє комп’ютерні ігри, може багато годин грати в них, псуючи собі зір та усвідомлюючи, що це
досить безглузде заняття відволікає його від значно важливіших справ. Але він продовжує грати, оскільки
сама гра приносить йому стільки задоволення, що воно переважає усвідомлення шкоди, яка завдається
самому собі. Отже, процесуальна мотивація – це найсильніший з видів мотивації, тому, коли вдається
сформувати її в процесі вивчення іноземної мови, успіх навчання є значною мірою гарантованим.
Експеренційне навчання надає великі можливості для розвитку саме процесуальної мотивації до
спілкування іноземною мовою і оволодіння нею, передусім, у студентів немовних вишів. Хоча практично
всі вони мають перспективну мотивацію до оволодіння іноземною мовою (особливо, англійською) у
професійних цілях, добре усвідомлюючи її значущість для майбутнього професійного та кар’єрного
зростання (див. вище), лише небагато з них може зацікавити саме лінгвістичний аспект мовної
підготовки. Це обумовлено тим, що такі студенти обрали зовсім інший шлях у житті і їх інтереси ніяк не
пов’язані з філологією, лінгвістикою, вивченням мов тощо. Експерієнційне ж навчання дозволяє
оволодівати мовою попутно як побічним продуктом виконання іншої діяльності. Якщо обрати таку
діяльність, яка може бути процесуально мотивованою для тих, хто навчаються (наприклад, діяльність,
пов’язану з майбутньою свідомо обраною і улюбленою професією), то через механізм ''зсунення мотиву
на ціль'' [10] процесуальна мотивація пошириться і на мову спілкування, що здійснюється для виконання
цікавої екстралінгвістичної діяльності, тобто на мову, що вивчається, і сам процес оволодіння нею.
По-четверте, експерієнційне навчання іноземних мов за визначенням є навчанням комунікативним.
Комунікативний підхід до навчання іноземних мов, який базується на навчанні мови заради спілкування
нею, через спілкування і у спілкуванні [11; 12] є головним підходом сучасної як вітчизняної, так і
зарубіжної методики. Загальноприйнятою стала оцінка тієї чи іншої методики залежно від рівня
комунікативності навчання, що нею забезпечується.
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З цієї точки зору експерієнційне навчання забезпечує, мабуть, найвищій рівень комунікативності.
Причина полягає в тому, що саме навчання проходить як комунікація мовою, яка вивчається, у межах
екстралінгвістичної діяльності, тобто екстралінгвістична діяльність здійснюється саме через іншомовну
комунікацію, забезпечуючи найвищу комунікативність навчального процесу. Тому між експерієнційним
та комунікативним навчанням можна поставити знак рівняння. Якщо йдеться про експерієнційне
навчання, то окремо говорити про його комунікативність не потрібно – заздалегідь ясно, що
комунікативність у такому навчанні досягає найвищого можливого рівня.
Це зовсім не означає, що впровадження експерієнційного навчання повністю виключає можливості
роботи, у разі потреби, над окремими мовними формами, тобто можливості зсуву суто комунікативних видів
навчальної діяльності у бік більш формальних видів роботи над лексикою, граматикою тощо. Таке
виключення було б нераціональним, оскільки сучасні дослідження довели необхідність сполучання цілком
комунікативного розвитку мовленнєвих умінь з формуванням мовленнєвих навичок за допомогою не тільки
комунікативних та умовно-комунікативних, а й некомунікативних вправ та інших видів навчальної діяльності,
спрямованих головним чином на мовну форму висловлювань [13]. Тому, коли експерієнційне навчання
кладеться в основу побудови навчального процесу з іноземних мов, комунікативні види навчальної
діяльності, безумовно, займають головне місце і на них відводиться переважна більшість навчального часу.
Але всі інші види навчальної діяльності, спеціально націлені на засвоєння мовних форм, є також цілком
припустимими, хоча вони займають периферійне місце у навчанні і на них відводиться досить небагато
навчального часу порівняно з навчальною діяльністю, цілком спрямованою на комунікацію.
Всі перелічені особливості та переваги експерієнційного навчання роблять його надзвичайно доцільним
для використання у процесі навчання іноземної мови для спеціальних цілей всіх студентів нефілологічних
спеціальностей. Остання розглянута перевага (дуже високий рівень комунікативності) обумовлює особливу
цінність цього підходу. Тому загальним висновком статті є висновок про необхідність широкої розробки
практичних методик навчання студентів немовних вишів іноземних мов через досвід (моделювання)
практичної діяльності, пов’язаної з майбутньою спеціальністю, коли така діяльність здійснюється засобами
іноземної мови, яка вивчається (навчання через роблення, або експерієнційне навчання). Така розробка
методик є перспективою подальших досліджень у цьому напрямку. Вести такі дослідження доцільно,
виходячи з тих основних видів експерієнційної навчальної діяльності, пристосованих для використання у
курсах іноземних мов, які були визначені у наших попередніх роботах [14]:
1. Рольові ігри.
2. Ділові ігри.
3. Проектування, тобто виконання навчальних проектів екстралінгвістичного характеру засобами
мови, що вивчається.
4. Мозковий штурм (brainstorming) засобами іноземної мови для знаходження рішення якихось
екстралінгвістичних проблем.
5. ''Кейс-метод'' (case studies), або метод аналізу конкретних екстралінгвістичних ситуацій засобами
мови, що вивчається.
6. Дискусії, тобто обговорення засобами іноземної мови якихось проблем, питань
екстралінгвістичного характеру з метою порівняння точок зору та узгодження спільного підходу
до вирішення питань, знаходження консенсусу тощо.
7. Презентації іноземною мовою з певних питань та проблем.
8. Інтернет-пошук екстралінгвістичної (фахової) інформації на іншомовних сайтах для виконання
якихось творчих навчальних завдань.
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Тарнопольский О. Б. Обучение через делание в преподавании иностранных языков для
профессионального общения студентам неязыковых специальностей.
В статье рассматриваются теоретические основы использования обучения через делание в преподавании
иностранных языков студентам неязыковых специальностей. Обсуждаются основные преимущества
такого использования в учебном процессе по формированию навыков и умений иноязычной профессиональной
коммуникации у студентов неязыковых вузов. В качестве главных среди этих преимуществ выделяются:
обеспечение наиболее естественного пути овладения языком и общения на нем; улучшение овладения
основными функциями речи и общения; создание наибольших возможностей для развития процессуальной
мотивации студентов; повышение коммуникативности обучения. Экспериенциальное обучение
рассматривается как основная форма обучения через делание в преподавании иностранных языков.
Tarnopol's'kyi O. B. Learning by Doing in Teaching Languages for Professional Communication to Students
of Non-Linguistic Specialties.
The article focuses on theoretical issues of using learning by doing in teaching foreign languages to students of nonlinguistic specialties. The main advantages of that learning in the teaching process aimed at developing foreign
language communication skills of students at non-linguistic tertiary educational institutions are discussed. The
principal ones among such advantages are believed to be: ensuring the most natural way of gaining command of the
language and communication; improving the acquisition of the basic speech and communication functions; creating
the best opportunities for students’ developing process motivation; enhancing the communicative nature of learning.
Experiential learning is considered as the basic form of learning by doing in the foreign language teaching.
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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЖИТТЯМ СТУДЕНТІВ – ПРОПОЗИЦІЯ
ПРОГРАМ ВТРУЧАННЯ
Статтю присвячено вивченню рівня задоволеності життям студентів, які навчаються за напрямом
''Соціальна робота''. Зроблено припущення, що обраний напрям навчання впливає на рівень задоволеності
життям. У статті представлено результати власного дослідження, в якому взяло участь 169
студентів напряму ''Соціальна робота'' і 122 студенти економічних спеціальностей трьох вищих
навчальних закладів м. Любліна (Польща). Отримані результати свідчать, що немає істотної різниці у
показниках загального рівня задоволеності життям представників обох груп. Аналізуючи детальніше
дану проблему, наголошено на необхідності підтримки ідеї гарного життя, що базується на внутрішніх
цінностях і позитивній психології, і запропоновано додати до навчальних планів заняття, що озброять
студентів знаннями про якість життя.
Вступ. Сучасне польське суспільство, з одного боку, намагається мінімізувати масштаби проблем,
спричинених соціальною нерівністю, бідністю, безробіттям, інвалідністю та дискримінацією і пом’якшити їх
наслідки, з іншого боку, повинно також подбати про питання культури добробуту. Незважаючи на
економічну кризу, сьогодні багато поляків мають безліч можливостей досягти вищого рівня життя, особливо в
об’єктивному аспекті. Цей аспект пов’язаний із матеріальними чинниками, оскільки вони очікують більшої і
кращої фінансової винагороди за роботу, все частіше працюють довше, або працевлаштовуються у декількох
різних місцях. Кожен день відкриває нові можливості вибору, відбувається багато змін у всіх сферах життя,
пов’язаних хоча б із глобалізацією або загальною міграцією населення.
Безсумнівно, людина є найбільш конформною живою істотою на Землі. Вона має великий
адаптаційний потенціал, що дозволяє їй виживати і розвиватися у кардинально протилежних умовах
навколишнього середовища [1]. Щоб успішно функціонувати у світі, що динамічно змінюється, людина
все частіше навчається на різних освітніх рівнях. Щоразу більша група поляків стає випускниками вищих
навчальних закладів, і вони готові працювати як у своїй державі, так і за її межами. Серед них,
безумовно, велика група людей має гуманітарну освіту, особливо педагогічного напряму. Протягом
останніх років освіта за новим освітнім напрямом ''Соціальна робота'' (відкритим в університетах на
першому освітньому рівні (ліценціат) на підставі Розпорядження Міністра науки і вищої освіти від 12
липня 2007 року) також користувалася величезною популярністю серед молодих поляків. Випускники
цього напряму значною мірою будуть формувати кшталт майбутнього суспільства. На них покладено
завдання соціальної інтеграції. Основна мета їх роботи полягає у наданні допомоги окремим особам і
сім’ям в подоланні важких життєвих ситуацій. Їх діяльність має бути спрямована на поліпшення якості
життя не лише з об’єктивної, але й суб’єктивної точки зору. Крім того, вони повинні допомагати своїм
клієнтам не тільки створити відповідні матеріальні умови, а й підвищити рівень їх психологічного
благополуччя.
Соціальні працівники, як професійні помічники, повинні знати відповідь на питання, як жити.
Звичайно, вони не завжди знаходять ефективне вирішення будь-якої ситуації. На нашу думку, щоб
професійна діяльність була максимально результативною, варто озброїти їх відповідними соціальними
навичками. Серед інших важливих компетенцій суттєве значення мають знання про відчуття якості
життя, а також вміння підвищувати рівень задоволеності і щастя. В епоху безперервного навчання ці
компетенції можна набути під час спеціалізованих тренінгів та семінарів. На даний час у Польщі дуже
поширені такі форми організації навчання, також зважаючи на можливість використання коштів
Європейського Союзу. Однак, вважаємо, що тренінги щодо підвищення рівня благополуччя повинні
проводитися вже під час навчання у вищому навчальному закладі.
Сьогодні зміст підготовки соціальних працівників й досі зосереджений на безсиллі, недоліках, помилках,
хворобах і невдачах потенційних клієнтів. У навчанні основна увага приділяється питанню, як допомогти тим,
хто переживає важкі життєві ситуації. Але актуальним є пошук відповіді на інше питання: яким чином можна
зміцнити людину, тобто зробити її менш вразливою. Завдяки дослідженням М. Селігмана і представникам
позитивної психології розпочато роботу над проектами ''хорошого життя''. Висока якість життя, яка
вимірюється категорією щастя, пов’язана з такими багатьма перевагами, як кращий стан здоров’я, нижчий
рівень психопатології, кращі суспільні навички і навіть довша тривалість життя. Тому надзвичайно важливим
є поглиблення і поширення знань про те, як допомогти людям підвищити їх рівень щастя, позитивного
психічного здоров’я та особистісного розвитку. На жаль, у Польщі увага більшості дослідників зосереджена
на тому, як пом’якшити страждання і слабкість, а не як посилити відчуття благополуччя.
Важливо зазначити, що міжнародні дослідження підтверджують той факт, що відчуття щастя може
постійно зростати. K. M. Шелдон і С. Любомирський [2] прагнули відповісти на питання, як підвищити
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власний рівень відчуття щастя та допомогти у цьому іншим людям. Згідно з їх концепцією до факторів, що
впливають на поточний рівень щастя, відносяться: внутрішній потенціал людини, ситуаційні фактори, що
виникають в контексті життя, і вольові чинники, пов’язані з діяльністю, яку здійснює людина. Вроджений
потенціал щастя генетично обумовлений і є сталою величиною. Він визначає інтенсивність відчуття щастя,
яке людина, напевно, відчувала би при умові, якщо інші фактори моделі мали б нульове значення.
Ситуаційні фактори (тобто обставини, залежні від демографічних, географічних, контекстних і т. д.
змінних) є відносно стабільними, хоча варто розглядати плин часу як змінну, що визначає величину і
розмір змін, пов’язаних зі зміною обставин. Тобто, чим більше часу проходить з моменту появи нових
обставин, тим менш очікуваним є вплив цих обставин на прогнозований рівень добробуту в певний
момент. Зміни, викликані обставинами, є поверхневими і дають менше можливостей для задоволення
більш глибоких психічних потреб людини [2].
Останній з факторів, що впливають на рівень щастя, – навмисні дії. Ці дії пов’язані з навмисною і
цілеспрямованою діяльністю особи. Такі дії можуть створити низку позитивних змін, а вкладені в них
зусилля можуть мотивувати особу до певних досягнень та діяльності, що приносить задоволення
(сатисфакцію). Різниця між змінами у відчутті щастя, пов’язаними з діяльністю, і змінами, що відбуваються
при змінах обставин, є несуттєва до певної міри, оскільки процес впровадження багатьох змін у життя
вимагає від особи навмисних зусиль. Тим не менше, зміни, пов’язані з обставинами, можуть створити
умови або можливості для нових видів діяльності. Позитивні зміни, що наступають як у результаті
діяльності, так і внаслідок зміни обставин, впливають на підвищення рівня щастя на короткий період часу.
Але зміни, пов’язані з навмисною діяльністю особи, впливають на почуття щастя значно довше.
Аналіз наукових досліджень. Дослідження суб’єктивних аспектів якості життя розпочалися відносно
нещодавно. У Польщі піонером у галузі таких досліджень був Я. Чапіньский, який у 90-их роках минулого
століття розробив ''цибульну теорію щастя''. Він виділив три рівні психічного благополуччя (аналогічно, як
шари цибулі). Найглибший шар, обумовлений генетично і не завжди усвідомлений, – це воля життя. Його
можна визначити, як об’єктивний, незалежний від свідомості стандарт психічного благополуччя людини.
Середній шар включає деякі гедонічні (емоційну рівновагу, певне задоволення) та евдемоністичні (наприклад,
відчуття сенсу життя) виміри благополуччя, так зване суб’єктивне набуття вартості власного життя. Тому цей
шар названий загальним суб’єктивним благополуччям. Зовнішній шар складається з поточного позитивного
досвіду і часткового задоволення, що стосується конкретних аспектів життя (сім’ї, роботи, фінансів, житлових
умов, дозвілля тощо). Вчений вважає, що воля життя є найглибшим і найбільш захищеним джерелом
позитивного ставлення до життя. Незважаючи на те, що зниження її [волі життя] рівня залежить від зовнішніх
чинників, її зростання обумовлене внутрішньо, тобто, незалежно від умов життя. А збільшення або
зменшення рівня загального суб’єктивного благополуччя залежить певною мірою від поліпшення /
погіршення об’єктивних умов життя [3].
Подібні дослідження у Польщі проводили також Р. Дербіс, А. Банька, Д. Рубчиньска та А. Залевська.
Більшість подібних досліджень стосувалася визначення якості життя окремих професійних груп або у
контексті таких інших чинників, як безробіття, бідність, інвалідність, старість.
У міжнародних дослідженнях визначення рівня якості життя співвідноситься з факторами, які
обумовлюють щастя, його корелятами та причинами [4-7]. Загальним висновком тих досліджень могло б
бути твердження, що щастя – це природний стан, і люди загалом звичайно характеризують себе достатньо
щасливими. Було також встановлено, що умови життя, в тому числі розмір доходу, не мають суттєвого
відношення до почуття щастя. Почуття щастя може бути передумовою для гарних відносин з людьми,
ефективного вирішення життєвих проблем, гарного стану фізичного здоров’я і довголіття. Щасливі люди
більш успішні у багатьох сферах життя. Результати досліджень свідчать про те, що люди знають, що саме
потрібно робити для повноцінного життя, але чомусь поводять себе протилежним чином [8].
У особливому становищі знаходяться люди, які мають більший інтерес до надання допомоги іншим
людям, ніж решта; до них можна віднести осіб, що надають допомогу на фаховому рівні, у тому числі й
соціальні працівники. Будучи лише студентами даного освітнього напряму, вони, як правило, мають
схильність до суспільно значущої діяльності або проявляють доброзичливість та альтруїзм. Виявляється,
що ці люди більш схильні вважати себе щасливими, ніж інші. Добрі справи можуть збільшувати відчуття
щастя, оскільки вони можуть сприяти поблажливому сприйняттю себе та інших, підвищувати почуття
взаємозалежності і співпраці. Допомога іншим викликає симпатію оточення, визнання, вдячність і
прихильність людей. Добрі справи можуть задовольняти базову потребу людини: мати соціальні
контакти, сприяючи тим самим підвищенню рівня щастя [2].
Мета власного дослідження. Метою нашого дослідження є виявлення рівня задоволеності життям
студентів, які планують стати соціальними працівниками, а також перевірити, чи обраний освітній напрям
навчання суттєво диференціює рівні якості життя. Предметом дослідження було вибрано поняття ''якість
життя'', яке визначається через контекст задоволення. Поняття ''задоволення'' розуміємо як ''загальну оцінку
якості життя порівняно з самостійно вибраними критеріями''. ''На рівень суб’єктивно доброго самопочуття
впливають три складові: рівень задоволення життям, позитивні емоції і відсутність негативних емоцій (...).
Оцінка задоволеності життям є результатом порівняння власної ситуації із самостійно встановленими
стандартами. Якщо результат задовільний, то його наслідком є почуття задоволення'' [9: 134].
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У дослідженні була використана шкала задоволеності життям американських дослідників Е. Дінера,
Р. А. Еммонса, Р. Дж. Ларсона і С. Гріффіна (The Satisfaction with Life Scale – SWLS) в адаптації
З. Ючиньского. Шкала була створена на основі опитувальника, що містить 48 тверджень, які стосуються
різних аспектів суб’єктивного самопочуття. У результаті факторного аналізу виявлено наступні важливі
фактори: позитивний вплив, негативний вплив і задоволення. В ході роботи над опитувальником
вилучено 43 твердження. У результаті залишилася коротка шкала, що складається з п’яти тверджень, які
оцінювалися за семибальною шкалою. Показник надійності є задовільним (0,81). Теоретична
достовірність шкали оцінено на підставі аналізу зв’язків зі змінними, які опосередковано відображають
відчуття задоволення життям або мають на них вплив. Встановлено появу позитивного взаємозв’язку
між рівнем задоволеності життям і самооцінкою (0,56), а також диспозиційним оптимізмом (0,45) [10].
Кожен учасник опитування оцінював, якою мірою подане твердження стосується його життя на даний
момент. Результатом вимірювання є загальний показник почуття задоволеності життям. Це корисний
інструмент вимірювання рівня задоволення життям. За її допомогою можна вивчати дорослих (як
здорових, так і хворих). Також дослідження можна проводити як індивідуально, так і в групі. Цей метод
добре відомий і часто використовується в порівняльних дослідженнях [10].
Наше дослідження було проведено у 2011 році. У ньому взяли участь 169 студентів, що навчаються за
напрямом ''Соціальна робота'' і 122 студенти економічних напрямів з трьох університетів Любліна
(Університету імені Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Люблінського католицького університету
Іоанна Павла II і Люблінського технологічного університету). Увагою дослідників були охоплені
студенти другого і третього курсу стаціонарної і нестаціонарної форм навчання. Було виявлено, що
студенти економічних напрямів готуються до майбутньої професії, у якій домінує гонитва за грошима,
майном, іміджем і статусом. Такі цілі можна визначити як зовнішні, оскільки вони спрямовані,
насамперед, на отримання зовнішніх винагород, і, як правило, також є засобом для досягнення іншої
мети. Але внутрішні цілі – це прагнення до особистого розвитку і конфіденційності, а також внесення
вагомого вкладу у життя своєї соціальної групи або суспільства загалом. Ці цінності, з точки зору
позитивної психології, включені в концепцію гарного життя. Прагнення до внутрішніх цінностей саме по
собі приносить сатисфакцію і може задовольнити глибші психічні потреби людини [11].
Попередні дослідження показали, що люди, які вище цінять зовнішні цілі, мають нижчий рівень
якості життя у багатьох сферах, порівняно з людьми, які вище цінують внутрішні цілі [12]. Керівництво
зовнішніми цілями супроводжується меншим задоволенням життям, низьким рівнем щастя, більшою
кількістю фізичних симптомів, меншою кількістю позитивних емоцій, частішим переживанням
неприємних емоцій і більш високим рівнем нарцисизму, більш високим рівнем споживання наркотиків і
алкоголю та частішими проблемами з поведінкою [12; 13]. Зосередженість на зовнішніх цінностях
виявлено у студентів економічних спеціальностей та серед підприємців [14; 15]. Таким чином, можна
припустити, що студенти економічного напряму матимуть нижчий рівень задоволеності життям
порівняно зі студентами напряму ''Соціальна робота''.
Результати власних досліджень. Виявилося, що немає ніякої різниці між показниками загального
рівня задоволеності життям у представників різних груп. Середньостатистичний результат, отриманий у
групі студентів напряму ''Соціальна робота'', становить М = 21,260 (SD = 5.00), що дещо нижче, ніж
результат, отриманий при опитуванні студентів економічних спеціальностей: M = 21,803 (SD = 5,96).
Про відсутність статистично значущих відмінностей свідчать наступні чинники t = - 0,843, p = 0,400.
Аналізуючи окремі твердження, пов’язані із задоволеністю життям, статистично значущі відмінності
виявлені лише в аспекті умов життя (р = 0,039). Студенти економічних спеціальностей мають більш
високий рівень задоволеності умовами життя (М = 4,211) порівняно зі студентами, які вивчають
соціальну роботу (М = 3,858). Детальні дані наведені в таблиці 1.
Таблиця 1.
Твердження, пов’язані із задоволеністю життям
Студенти
Студенти
U-критерій
напряму
економічних
Манна-Вітні
Твердження
''Соціальна
напрямів
M

SD

M

SD

Z

p

Майже ідеальне життя

3,8876

1,52921

4,0976

1,62670

-1,394

0,163

Прекрасні умови життя

3,8580

1,43218

4,2114

1,59534

-2,069

0,039*

Задоволення життям

5,2781

1,18505

5,2033

1,38469

-0,363

0,716

Реалізація важливих у житті речей

4,5444

1,47583

4,5691

1,54751

-0,324

0,746

Бажання прожити життя ще раз
3,6923 1,79616 3,7581 2,03374 -0,228
0,820
Увага: чим вищий середній показник, тим вищий рівень задоволеності життям у одному з п’яти
виділених аспектів.
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З метою поглибленого аналізу виділено рівні задоволення життям (для розрахунків використано
шкалу стенів). Аналіз показав, що 22,4 % студентів ''Соціальної роботи'' та 21,4 % респондентів із
економічних спеціальностей мають низький рівень задоволеності життям. Середній рівень задоволеності
життям продемонструвало 40,2 % з майбутніх соціальних працівників, у той час, як у другій групі цей
показник становив 35,9 %. Високий рівень задоволеності життям (35,9 %) мають майбутні економісти,
порівняно з групою кандидатів до роботи в закладах соціальної допомоги (34,5 %). Аналіз не виявив
статистично значущих відмінностей у цьому аспекті (Х2 = 3,084, df = 3, р = 0,384). Результати
опитування представлено на Рис. 1.
Група студентів
"Соціальної роботи"

Група студентів
економічних
спеціальностей
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Рис. 1. Рівень задоволеності життям – порівняння результатів студентів напряму ''Соціальна робота''
зі студентами економічних спеціальностей.
Дослідження показали, що немає статистично значущих відмінностей між рівнем задоволеності
життям студентів, які навчаються за напрямом ''Соціальна робота'', порівняно зі студентами економічних
спеціальностей, крім аспекту задоволеності умовами життя (р = 0,039), незважаючи на наші початкові
припущення щодо низького рівня задоволеності життям серед кандидатів у соціальні працівники [2].
Відсутність відмінностей у показниках можна спробувати пояснити тим, що респондентами були молоді
особи, які ще не розпочали свою професійну кар’єру, і тому їх критерії ще й досі несформовані.
Можливо також, що інші суб’єктивні фактори вплинули на описані рівні задоволеності життям. Загальні
дослідження добробуту свідчать, що найважливішим фактором, який підвищує відчуття щастя, є близькі
суспільні відносини. Люди, які зберігають сімейні стосунки та / або мають тісні зв’язки зі своєю
родиною, є значно щасливішими, ніж ті, які їх не мають.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Можна припустити, що у кожній групі варто
переоцінити основи бачення життя, що спрямоване лише на здобуття матеріальних благ і зосереджене на
зовнішніх цінностях. Тому необхідно підтримувати уявлення про хороше життя, яке базуватиметься на
внутрішніх цінностях і позитивній психології. На нашу думку, потрібно було б додати до навчальних
планів факультативні заняття, спрямовані на озброєння студентів знаннями про якість життя.
При створенні програми з поліпшення у суб’єктивному вимірі якості життя варто мати на увазі, що не
всі люди можуть відчувати підвищене почуття щастя внаслідок однакових дій. Всі люди відрізняються
своїми інтересами, цінностями і схильностями, тому певні види діяльності привертають їхню увагу
більшою мірою, ніж інших. Позитивний вплив на рівень суб’єктивного благополуччя залежить від
досягнення цілей та від відповідності обраної цілі до інтересів особистості.
Крім того, реалізація цілі вимагає принаймні двох різних видів зусиль: тих, що спрямовані на
ініціювання дій, і тих, що необхідні для проведення і / або підтримки діяльності. Деякі види діяльності є
більш привабливими, ніж інші, і їх легше розпочати. Важливо, щоб людина розпочинала різні види
діяльності і щоб здійснювала їх у відповідний час і з відповідною регулярністю [2].
Розробляючи програму втручання, необхідно взяти до уваги суспільну підтримку, тобто присутність
людей, що співпрацюють з особою. Це може сприяти виконанню заходів, спрямованих на посилення
відчуття щастя [2].
Суттєвим є також формування звички зберігати оптимістичний погляд на майбутнє. Присвячення
часу речам, що мають значення або відношення до важливих життєвих цілей, може збільшувати і
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утримувати відчуття щастя на більш високому рівні. Це свого роду звичка регулярно розпочинати
потенційно корисні дії. Це може допомогти невпинно долати перешкоди [2].
Плануючи заходи щодо поліпшення якості життя, варто прийняти до уваги необхідність забезпечення
самостійності. Це означає сприймати точку зору людини, яка є об’єктом впливу, забезпечити її максимальною
кількістю варіантів і надати раціональні обґрунтування. У програмах втручання, спрямованих на підвищення
відчуття щастя, не може бути готової відповіді на питання, що саме вони повинні зробити, щоб стати більш
щасливими. Проблема підтримки самостійності і відповідного підбору особи до стратегії полягає у тому, що
учасники повинні мати вибір форми втручання, яка застосовується по відношенню до них [2].
Останнім залишається питання термінології, що використовується у програмах і практиках,
спрямованих на підвищення відчуття щастя. Ключовим питанням є те, чи варто відкрито говорити про
зв’язок певних дій з рівнем відчуття щастя, чи просто варто говорити про позитивну практику життя.
Швидше за все краще буде використовувати друге визначення, тому що перше може створити ефект
сподівання, який може змінити реальні зміни в учасниках [2].
Програма, спрямована на поліпшення добробуту, повинна охоплювати процеси ініціювання
проведення добрих справ, можливість відчувати вдячність, а також фізичні вправи. Варто заохочувати
учасників до пошуку нових видів діяльності та їх реалізації. Ці види діяльності повинні відповідати їх
системі цінностей та інтересів. Учасники повинні мати можливість обдумати способи реалізації заходів
чи дій і водночас самостійно визначити спосіб їх реалізації. Важливо, щоб вони мали можливість
виконувати їх в найбільш зручний для себе час. Зміст курсів повинен включати таку інформацію, щоб
люди не узалежнювали своє щастя від певних обставин або отримання будь-яких предметів, тому що
адаптація до таких стабільних факторів наступає дуже швидко. Люди повинні пам’ятати, що необхідно
цінувати об’єкти та приймати активну участь у подіях, що відбуваються, наприклад, насолоджуватися
приємними відчуттями. Тільки тоді предмети і обставини не будуть здаватися настільки природними [2].
Сподіваємося, що в майбутньому у Польщі спроби зрозуміти зміни в добробуті будуть не лише на рівні
наукових дослідженнях, але й у формі програм втручання. У наукових вивченнях питання добробуту
необхідно враховувати порівняльні дослідження. Розробляючи програми втручання, обов’язково варто
зважати на відповідність і посильність певної дії чи завдання для людини, на формування позитивних
звичок і важливість соціальної підтримки. Варто пам’ятати також про те, що задоволення потреб,
пов’язаних з компетенціями людини і суспільними зв’язками підсилюють результат втручання [2].
Представлені результати дослідження можуть бути першою спробою опрацювати і впровадити у
навчальний процес вищих навчальних закладів програми втручання щодо проблем добробуту. Подальші
наукові дослідження можуть стосуватися вивчення і використання можливостей, що виникають завдяки
участі особи в окремих формах студентської культури та життя. До таких форм можуть належати наукові
кола, образотворче мистецтво (живопис, графіка), музика (вокальна та інструментальна музика), гумор і
сатира (кабаре), спорт та релігійні справи (релігійний рух (Ruch Światło-Życie), академічна пастирська
опіка, політика (політичні партії та гуртки обговорення), фольклор (регіональні групи), природа
(туристичний рух), робота, доброчинність та благодійність (волонтерство, допомога в школі, охорона
навколишнього середовища), соціальні елементи (танець) і розваги (задоволення) [16]. Участь студентів
у будь-якій з вищевказаних форм може опосередковано запобігти ситуації зневажання внутрішніх цілей
та цінностей та зосередженості лише на зовнішніх цілях.
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Чеховская-Белуга Марта. Повышение уровня удовлетворенности жизнью студентов –
предложение программы вмешательства.
Статья посвящена вопросу изучения уровня удовлетворенности жизнью студентов, учащихся по
направлению ''Социальная работа''. Сделано предположение, что избранное направление образования
влияет на уровень удовлетворенности жизнью. В публикации представлены результаты исследования, в
котором приняло участие 169 студентов направления ''Социальная работа'' и 122 студента
экономических специальностей из трех вузов г. Люблина (Польша). Полученные результаты
свидетельствуют о том, что нет существенной разницы в показателях уровня удовлетворенностью
жизнью среди представителей обеих групп. На основании результатов исследования подчеркнута
важность поддержки идеи хорошей жизни, которая основывается на внутренних ценностях и
позитивной психологии, и предложено ввести в учебные планы курсы, которые вооружат студентов
знаниями о качестве жизни.
Chekhovs'ka-Beluga Marta. Raising the Level of Students' Satisfaction with their Life – a Proposal of
Intervention Programmes.
The objective of the study is to examine the satisfaction of life among candidates for the profession of a social
worker, and to establish whether the quality of life differs depending on the field of studies. The article presents
the results of the independent research where 169 social work students and 122 economics students at three
universities in Lublin have been surveyed. It is found that the surveyed groups do not differ with regard to the
general satisfaction with life. Based on the survey results, it is recommended that the vision of a good life based
on internal values and positive psychology should be fostered in both groups. Therefore, it is worth enriching the
educational programme with courses (e.g. electives) providing students with knowledge about the quality of life.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ
У статті розглянуто проблему підготовки майбутнього вчителя до використання інтерактивних
методів навчання у сучасній школі, інтенсивності спілкування учасників навчально-виховного процесу;
обґрунтовано важливість формування професійної компетентності майбутнього педагога; зроблено
акцент на деяких формах групової та парної роботи у студентських групах; розкрито потенціал
інтерактивних методів навчання при викладанні педагогічних дисциплін у вищій школі; наголошено на
необхідності створення умов для формування якостей сучасного студента – вивчення й аналізу
інтересів студентів, включення до таких видів діяльності, які найбільше відповідають здібностям
студентів, забезпечення вільного вибору видів і форм діяльності.
Докорінна зміна освітньої мети переорієнтовує процес навчання на особистість студента, його
гуманізацію, загально розвиваючий характер. Особистіно-орієнтоване навчання передбачає організацію
навчання на засадах глибокої поваги до особистості, врахування особливостей індивідуального розвитку,
ставлення до особистості як свідомого відповідального суб’єкта навчально-виховної взаємодії.
Сьогодні в системі вищої освіти для успішної реалізації особистісного потенціалу кожного студента у
навчально-виховному процесі мають бути створені умови для формування таких якостей особистості, як:
мобільність, уміння інтегруватись у динамічне суспільство, критичність мислення, уміння генерувати
нові ідеї, здатність приймати нестандартні рішення й нести за них відповідальність, комунікативні
уміння, уміння працювати в команді, уміння моделювати навчальні та виховні ситуації тощо.
Теоретичні аспекти, пов’язані з визначенням сутності інтерактивних методів, їх класифікації,
визначенням найбільш поширених і придатних їх видів для розв’язання навчальних завдань, набули
висвітлення в працях О. Коротаєва, Г. Мітіна, Г. Шевченко, М. Скрипник, Л. Пироженко, О. Пометун та
ін. учених, які обґрунтовують доцільність застосування інтерактивних методів для посилення
ефективності процесу навчання.
Метою статті є розгляд проблеми підготовки майбутнього вчителя до використання інтерактивних
методів навчання у сучасній школі, інтенсивності спілкування учасників навчально-виховного процесу.
За словами О. Пометун, "інтерактивна технологія – жива нитка, що пов'язує вчителя з кожним учнем і
учнів між собою. Таке нововведення – не данина молоді й не самоціль. Це лише простий і надійний
спосіб створити атмосферу активної праці, творчості і співробітництва, взаєморозуміння в класі'' [1: 9].
Інтерактивні технології навчання включають чітко спланований очікуваний результат навчання, окремі
інтерактивні методи та засоби навчання, що стимулюють процес пізнання, педагогічні умови, за допомогою
яких можна досягти запланованих результатів. При цьому навчальний процес варто розглядати комплексно
як інтегровану систему, і не можна обмежуватись аналізом лише окремих її елементів.
Інтерактивні технології навчання базуються на особистісно-діяльнісному підході та включають:
використання інтерактивних методів навчання, серед яких неситуативні (діалог) та ситуативні (ігрові –
імітаційні та неімітаційні, неігрові інтерактивні методи – аналіз та моделювання педагогічних ситуацій,
тощо). У процесі спілкування студенти навчаються: розв’язувати складні завдання на основі аналізу
вихідних даних; визначати протиріччя, висловлювати альтернативні думки; приймати виважені рішення;
спілкування з різними людьми; брати участь у дискусіях.
Реалізація визначених в межах інтерактивного навчання ролей, суб'єкт-суб'єктного спілкування між
учасниками навчального процесу потребує вибору відповідних методів і передбачає: моделювання
навчальних ситуацій, використання дидактичних ігор, спільне розв’язання педагогічних ситуацій. Критерієм
вибору методів та прийомів навчання має бути ефективність щодо формування навичок і вмінь, створення
особистісної системи цінностей, спроможність утворювати атмосферу співробітництва, взаємодії.
Ключовим у понятті моделювання виступає категорія ''модель'', з якою ми зустрічаємось не лише у
всіх галузях науки, а й у повсякденній та професійній людській діяльності. Людина постійно
користується моделями. У дитинстві діти граються з ляльками, будиночками, машинами – зменшеними
копіями реальних об’єктів. Дорослі також використовують моделі під час спорудження будинку або
пошиття костюму, створення ілюстрованого журналу або розрахунку польоту ракети.
Кількість різних трактувань поняття моделі налічує вже декілька десятків і продовжує збільшуватися.
Загалом модель визначається як прообраз, опис або зображення якогось об’єкту. Найсуттєвішими та
найвідомішими варіантами трактування цього поняття є: модель як тип конструкції (наприклад,
автомобіль певної моделі, модельне взуття або одяг); модель як еталон для копій, зразок для копіювання
(наприклад, держстандарт будь-якої продукції); спеціальне уявлення будь-якого об’єкта, що реконструює
його певні риси.
© Власенко О. М., 2012
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У пізнавальному процесі взагалі і в педагогічному дослідженні зокрема модель розглядається
переважно у третьому значенні. Моделюючими об’єктами у педагогіці виступають особистість,
діяльність, спілкування, поведінка.
Модель замінює об’єкт, що досліджується, тим самим вона є посередником між об’єктом та
дослідником. Така заміна можлива, якщо між моделлю та реальністю, яку вона представляє, існує певна
відповідність, тобто модель, тією чи іншою мірою є аналогом об’єкта, який вивчається.
Поняття аналогії, у свою чергу, теж багатозначне. Узагальнивши трактування цього поняття, можна
виділити три види аналогій: як схожість відношень, як ізоморфізм, тобто повна подібність або взаємна
відповідність елементів і структур двох об’єктів; як гомоморфізм, тобто часткова подібність, за якої
зворотної відповідності немає.
Моделювання як пізнавальний метод зазвичай передбачає наявність третього виду аналогій, коли між
моделлю та її прототипом існує як схожість, так і відмінність. Саме до моделювання можна віднести
відомий афоризм: ''сутність аналогії – її неповнота''. Тому за умови відсутності відмінностей між
моделлю та оригіналом відпала б потреба створювати модель, оскільки існувала б можливість вивчати
об’єкт безпосередньо.
Модель виконує свою роль лише тоді, коли ступінь її відповідності об’єкту чітко визначений.
Досліджуючи модель, яка є аналогічною об’єкту реальності, що вивчається, ми отримуємо нові знання
про цей об’єкт. Дослідження об’єктів пізнання за їх моделями, побудова і вивчення моделей реально
існуючих об’єктів називається моделюванням. Поняття моделювання має декілька значень: метод
пізнання об’єктів через їх моделі, процес побудови цих моделей, форма пізнавальної діяльності (у першу
чергу, мислення та уява), моделювання операцій мислення (Н. О. Менчинська, А. С. Родіонов та ін.),
формування якостей характеру особистості (Л. В. Кондрашова, Т. С. Яценко та ін.).
Оскільки метод моделювання тісно пов’язаний зі створенням певних моделей, а процес дослідження
за допомогою цього методу базується на здатності людини до абстрагування, то процес моделювання
можна вважати різновидом абстрактно-логічного пізнання.
При використанні методу моделювання відбувається виклик з пам’яті наукової інформації,
передбачення висновків, планування дій, реалізація їх на практиці. Останнім часом проблема
моделювання в педагогіці перебуває в полі зору таких учених, як С. І. Архангельський, Р. В. Габдреєв,
Л. В. Кондрашова, Н. В. Кузьміна, Ю. М. Кулюткін, Л. Ф. Спірін, Г. С. Сухобська та багато ін.
Таким чином, моделювання, створюючи певну проблему, заохочує швидке реагування та розв’язання
її, тим самим формуючи певні особистісні та професійні якості старшокласника, які допоможуть йому у
подальшому житті та майбутній професії [2].
У процесі формування знань, умінь та навичок ситуації можуть виконувати різні функції. Вони
застосовуються з метою: 1) більш докладного роз’яснення на заняттях теоретичних положень;
2) ефективної організації застосування знань на практиці та показу практичного значення теоретичних
положень; 3) повторення, відтворення та закріплення знань; 4) контролю та самоконтролю знань, умінь
та навичок; 5) формування вмінь творчого використання знань у нових умовах.
Моделювання – це творчий процес, і розділити його на будь-які етапи і кроки дуже складно.
Моделювання починається з постановки задачі. Яка складається з опису, мотивації та попереднього аналізу
об’єкта. Наступний етап – розробка моделі. В свою чергу, він поділяється на: виділення суттєвих факторів,
створення алгоритму. Останній етап – експерименти. Це тестування моделі, налагодження моделі.
Отже, під моделюванням навчальних та виховних ситуацій розуміємо процес утворення ситуаціймоделей, де реальні об’єкти замінені вигаданими, а взаємостосунки між учасниками ситуації штучно
організовані, знаходяться під керівництвом педагога.
Створюючи навчальні групи студентів з певною дидактичною метою, варто виходити із законів
групового розвитку людей, закономірностей спілкування і взаємовпливу в малих групах, що їх
установили соціальні психологи [3]. Для того щоб під час інтерактивного навчання малі групи були
діяльними та індивідуальні дії кожного учасника інтегрувалися в єдину діяльність групового
суб’єкта навчання, потрібно брати до уваги сукупність таких чинників:

психологічну сумісність студентів;

навчальні можливості, інтереси, нахили;

оптимальне поєднання парно-групової, колективної та індивідуальної форм роботи.

орієнтованість інтерактивних технологій на структуру навчально-виховного процесу.
На сьогодні у вищій школі переважно використовують такі інтерактивні методи як: тренінги,
ситуаційні задачі, майстер-класи, прес-конференції, тестування, кейс-методи, ігрове навчання, круглі
столи, мультимедійні лекції та практичні заняття, електронні навчальні видання.
На лекційних та практичних заняттях з педагогічних дисциплін переважно використовуються
індивідуальні роздаткові матеріали, відео-, аудіо-, комп'ютерна техніка (для проведення фокус-групи). Все це
допомагає формуванню професійного потенціалу майбутніх фахівців. Готуючи наукові доповіді на
конференції, захищаючи курсові та дипломні роботи, студенти розробляють презентації своїх робіт на базі
інформаційно-комунікаціонних технологій. Варто згадати, що в процесі навчання частіше стали
використовуватися ділові ігри. Ділові ігри є інтерактивною формою навчання, яка інтенсіфікує навчально95
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пізнавальну діяльність студентів, адже моделюючи управлінські, економічні, психологічні, педагогічні
ситуації, студенти не тільки самі прагнуть виконувати завдання, але й спонукають до цього своїх товаришів.
Про те, що інтерес сучасних науковців до ігор постійний, свідчать численні публікації, але розмаїття
ігор потребує певних педагогічних зусиль, значного часу на її створення, підготовку й режисуру,
методичну і педагогічну майстерність.
Дидактична гра – це гра за правилами, підпорядкованими досягненню заздалегідь накресленого ігрового
результату. На відміну від ігрової діяльності цілеспрямована гра передбачає момент змагання. Повноцінне
розгортання навчального процесу, побудованого на дидактичній грі, передбачає від учителя, який у процесі
навчання виконує різні ролі, значного особистісно-професійного потенціалу. Проблема активізації
розумової діяльності в процесі навчання актуальна ще й тому, що на сучасному етапі розвитку науки і
техніки необхідно готувати майбутніх фахівців до творчої діяльності, формувати в них навички до
активного самостійного накопичення знань, прагнення до самоосвіти. Учитель є організатором,
помічником і співучасником загальної дії. Він забезпечує тонку межу між ігровою дією, у яку втягнуті
студенти, і спеціальною фіксацією навчально-пізнавальних результатів гри.
Сумлінне виконання правил вимагає витримки, дисциплінованості, привчає до чесності,
справедливості, впливає на розвиток довільної поведінки, організованості. Зміст і правила дидактичних
ігор допомагають формуванню у студентів моральних уявлень і понять.
Учасники навчального процесу, за ігровою моделлю, перебувають в інших умовах, ніж у
традиційному навчанні. Учням надається максимальна свобода інтелектуальної діяльності, яка
обмежується лише визначеними правилами гри. Ігрова форма занять створюється за допомогою
спеціальних дидактичних прийомів та ситуацій, які виступають як засіб пробудження, стимулювання
студентів до навчальної діяльності. Кожна гра має завдання для виконання, які подаються в
найрізноманітніших формах з широким діапазоном труднощів: від легких і доступних для всіх, до
вищого шабля у рівні складності. За методикою проведення ігри поділяються на ігри-змагання, сюжетні,
рольові, ділові, імітаційні та ігри-драматизації. За дидактичною метою – актуалізуючі, формуючі,
узагальнюючі та контрольно-корекційні.
Отже, як і всі інші види ігор, дидактичні ігри стимулюють загальний особистісний розвиток
студентів. Поєднання в них готового навчального змісту з ігровим задумом і діями вимагає від вчителя
майстерного педагогічного керівництва ними.
У своїй діяльності майбутні вчителі повинні вміти користуватися широким спектром засобів:
яскравою наочністю, ілюстраціями, роздавальними матеріалами, книгами з цікавим змістом, художнім
словом, технічними засобами навчання (програвачами, магнітофонами, проекторами), що б
зацікавлювало студентів перспективою пізнавального спілкування; мікросередовищем, насиченим
інформацією, позитивними пізнавальними емоціями, що формувало б у студентів стійкий інтерес до
пізнавальної взаємодії з вчителями; творчими завдання на різносторонній розвиток особистості, впливом
на дитячу самостійність [4].
Отже, серед переваг інтерактивного навчання: встановлення дружньої атмосфери і взаємозв’язків між
учасниками спілкування; отримання учнями можливості бути більш незалежними і впевненими в собі;
заохочення викладачем студентів до співпраці; отримання учнями можливості подолати страх мовного
бар’єру; нівелювання авторитарної позиції викладача; залученість до роботи кожного учня; допомога
слабшим учням; постійне й активне використання раніше набутого досвіду [5].
Позитивний ефект від запровадження активних методів навчання вказує на необхідність забезпечити
оволодіння студентами ВНЗ педагогічного профілю знаннями та уміннями використовувати методи
навчання у своїй професійній діяльності [6].
Спочатку відбувається теоретичне ознайомлення студентів з ключовими моментами організації
навчально-виховного процесу з використанням активних методів навчання. Згодом – формування
готовності студента до використання активних методів навчання, тобто практичне відпрацювання
прийомів упровадження інтерактивного навчання під час вивчення педагогіки, історії педагогіки та
окремих спецкурсів, наприклад, методики педагогічного експерименту. Наступним етапом є реалізація
студентами методів організації інтерактивного навчання в умовах загальноосвітньої школи.
Так, під час проходження активної практики студент включається у навчально-виховний процес школи,
виконуючи функції учителя та класного керівника, досліджує можливості впровадження інноваційних
методів навчання і виховання, вивчає й узагальнює освітньо-виховну систему навчального закладу тощо.
Враховуючи досвід використання ігрових методів під час проведення занять з педагогіки, історії
педагогіки, методики педагогічного експерименту, можна зазначити, що у студентів розвивається увага,
наполегливість, самовладання, витримка, посилюється працездатність, почуття відповідальності. Також
використання інтерактивних методів навчання дозволяє сконцентрувати увагу студентів на навчальній
меті заняття, яка сприймається не як щось нав’язане викладачем, а як бажане завдання; перевірити та
узагальнити набуті знання; розвивати вміння логічно мислити та творчо переосмислювати, аналізувати
вивчене; удосконалювати вміння працювати з додатковою літературою; розширити можливості співпраці
викладача і студентів; спонукати учасників навчально-виховного процесу до творчого пошуку тощо.
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Включення особистості у професію, введення у професійну діяльність передбачає оволодіння
теоретичними знаннями, найпослідовніше це може бути досягнуто в ситуації практичної дії. Тому
професійно-творча діяльність сприяє підвищенню мотивації до праці, розвитку інтелекту,
максимальному розкриттю здібностей студента. Розвиток розумових, духовних і моральних сил означає
формування конструктивних здібностей, вільне вираження свого ''Я''. Реалізація цього фактора залежить
від трьох умов: вивчення й аналізу інтересів та потреб студентів; включення до таких видів діяльності,
які найбільше відповідають здібностям студентів; забезпечення вільного вибору видів і форм діяльності.
Результатом такого процесу формування готовності студентів до застосування інтерактивних методів
навчання очікується усвідомлене оволодіння методикою організації інтерактивного навчання. Також така
робота сприяє формуванню професійної компетентності майбутнього педагога, наявності у майбутнього
вчителя вмінь впровадження інтерактивних методів навчання у практику навчально-виховного процесу
загальноосвітнього навчального закладу. Якість знань кардинально змінюється за умов організації
інтерактивного навчання, де в основу покладено самостійний рух студентів до знань.
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Власенко О. Н. Использование интерактивных методов обучения в современной высшей школе.
В статье рассмотрена проблема подготовки будущего учителя к использованию интерактивных методов
обучения в современной школе, интенсивности общения участников учебно-воспитательного процесса;
обоснована важность формирования профессиональной компетентности будущего педагога; сделан акцент
на некоторых формах групповой и парной работы в студенческих группах; раскрыт потенциал
интерактивных методов обучения при преподавании педагогических дисциплин в высшей школе;
подчеркнута необходимость создания условий для формирования качеств современного студента – изучение
и анализ интересов студентов, включение в такие виды деятельности, которые наиболее соответствуют
способностям студентов, обеспечение свободного выбора видов и форм деятельности.
Vlasenko O. M. The Usage of Interactive Teaching Methods in the Modern High School.
The article examines the problem of preparing future teachers to use interactive teaching methods in the modern
school, the communication intensity between members of the educational process; justifies the importance of
future teachers' professional competence; focuses on some forms of group and pair work in the student groups;
reveals the potential of interactive methods training in the teaching educational courses at high school; stresses
the need to create the conditions for forming the modern student's qualities – the study and analysis of the
students' interests, including such activities that are most relevant to the students' abilities, providing the free
choice of types and forms of activity.
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КООПЕРАТИВНЕ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
У статті висвітлено актуальність використання кооперативного навчання у вищій освіті України,
з’ясовано відмінність кооперативної форми навчальної взаємодії від конкурентної та
індивідуалістичної, визначено головні переваги кооперативного навчання. Здійснено порівняльний аналіз
двох моделей кооперативного навчання: "Навчання разом" Д. Джонсона і Р. Джонсона та "Структури
Кагана" С. Кагана з метою оцінки доцільності їх застосування у вищій школі, розкрито принципи
організації кооперативної навчальної взаємодії студентів відповідно до зазначених моделей та наведено
приклади простих структур, що можуть бути використані в процесі викладання будь-яких дисциплін.
В умовах глобалізації освіти та інтеграції України в європейський освітній простір особлива увага має
приділятися вивченню та впровадженню в навчальний процес вищої школи України зарубіжного
науково-практичного педагогічного досвіду. Так у країнах Європи, Ізраїлі та США актуальним і
поширеним є кооперативне навчання, яке ефективно використовується на різних рівнях системи освіти
завдяки дослідженням і практичним розробкам Е. Аронсона, Д. Джонсона, Р. Джонсона, С. Кагана,
Е. Коен, Н. Медден, Р. Славіна, Е. Холубек, Ш. Шарана, Й. Шарана та інших науковців.
Вивченням кооперативних технологій займаються вітчизняні педагоги Т. С. Кошманова, К. Ф. Нор,
Л. В. Пироженко, О. І. Пометун, О. Ю. Пришляк, Г. О. Сиротенко, В. Ю. Стрельніков, Л. Т. Тишакова та ін.,
але в Україні кооперативне навчання, на жаль, не набуло широкого застосування, особливо у вищих
навчальних закладах.
Студенти і викладачі звикли до конкурентної та індивідуалістичної моделей навчання, які призводять
до високих результатів тільки окремих студентів, але не створюють умов для розкриття потенційних
можливостей кожного індивіда та не сприяють розвитку соціально важливих навичок міжособистісної
взаємодії. Конкурентна та індивідуалістична форми навчальної взаємодії характеризуються
зацікавленістю студентів виключно власними успіхами, відсутністю співпраці та взаємодопомоги під час
навчання; кооперація, навпаки, спрямована на поєднання навчальних зусиль студентів, підвищення
ефективності навчання й отримання кожним з них найкращого результату.
Актуальність дослідження й активного впровадження навчальної кооперації в систему вищої освіти
України, зумовлена, передусім, необхідністю позитивних перетворень як академічного, так і соціальнопсихологічного характеру.
Найбільш значущими перевагами кооперативного навчання, на яких наголошують науковці, є
підвищення академічних результатів студентів; розвиток здатності критично мислити, нестереотипно
сприймати інших людей; позитивний психологічний клімат у групі; прагнення студентів до
співробітництва та конструктивної соціалізації; наявність емпатійної реакції, взаємопідтримки, симпатії
та тісних дружніх стосунків у колективі; позитивне ставлення студентів до навчання, викладачів та
навчального закладу; особистісне зростання; високий рівень самоповаги та психічного здоров’я, яке
виявляється в емоційній врівноваженості, усвідомленні особистісної індивідуальності, прояві довіри,
оптимістичному сприйнятті світу й оточення [1; 2].
Метою статті є здійснення порівняльного аналізу двох основних моделей кооперативного навчання
Д. Джонсона, Р. Джонсона і С. Кагана з метою оцінки доцільності їх використання в системі вищої
освіти України.
Кооперативне навчання – це вид активного навчання, що передбачає кооперативну взаємодію студентів у
малих групах для досягнення спільної навчальної мети. Сьогодні існує велика кількість різноманітних
моделей та методів кооперативного навчання, серед яких найбільш відомими є навчання в команді (Student
Team Learning), метод Е. Аронсона "Мозаїка" (Jigsaw) та його модифікація (Jigsaw 2), розроблена Р. Славіним,
навчання разом (Learning Together), кооперативні структури Кагана (Kagan Structures), групове дослідження
(Group Investigation), метод різнобічних здібностей Е. Коен (Complex Instruction) та інші.
Необхідним у межах досліджуваної проблеми вважаємо висвітлення індивідуальних підходів
науковців до організації кооперативного навчання на основі порівняння двох основних моделей:
"Навчання разом" Д. Джонсона і Р. Джонсона та "Структури Кагана" С. Кагана.
Кооперативна взаємодія студентів у малій групі ґрунтується на певних принципах її організації.
Головними елементами моделі "Навчання разом" є: позитивна взаємозалежність учасників,
індивідуальна відповідальність, стимулююча взаємодія "пліч-о-пліч", розвиток соціальних навичок
(міжособистісної взаємодії і взаємодії в малій групі), груповий аналіз результатів (рефлексія) [1].
Модель кооперативного навчання С. Кагана передбачає дотримання чотирьох основних принципів:
позитивної взаємозалежності, індивідуальної відповідальності, рівної співучасті, одночасної взаємодії
[2]. Розглянемо, насамперед, ті принципи, які є ідентичними в обох моделях.
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Співпраця в кооперативній групі ґрунтується на принципі позитивної взаємозалежності, який
Д. Джонсон і Р. Джонсон назвали "sink or swim together", що означає: всі учасники або досягають успіху,
або зазнають поразки [1]. Навчання структуроване таким чином, що кожний має зробити свій внесок у
спільну справу, а результат діяльності окремого індивіда залежить від успішності виконання завдання
іншими членами групи. Отже, позитивна взаємозалежність породжує стимул до навчання,
взаємодопомогу в оволодінні матеріалом, спонукає партнерів до співпраці, взаємної відповідальності,
зумовлює необхідність взаємоконтролю; забезпечує активність усіх студентів, об’єднання їхніх зусиль
для виконання завдання. Організація позитивної взаємозалежності в групі досягається за допомогою
визначення спільної мети, спеціального розподілу навчального матеріалу або ресурсів (наприклад, коли
студент має тільки частину матеріалу, необхідного для виконання спільного завдання); призначення
ролей (лідер, організатор, дослідник, контролер, експерт, доповідач, спостерігач); підсумовування балів,
отриманих членами групи при оцінюванні; призначення колективної винагороди тощо.
Оскільки кооперативне навчання спрямоване на досягнення максимального рівня успішності кожним
студентом, тому індивідуальна відповідальність є важливим елементом кооперативної роботи. Щоб
упевнитися, що всі студенти активно працюють у групі, унеможливити виконання завдання одними
студентами замість інших та виявити тих, кому потрібна допомога, викладач перевіряє й оцінює не
тільки кінцевий результат спільної діяльності всієї групи, а й роботу кожного студента окремо за
допомогою опитування, індивідуальних тестів або інших видів контролю. Оцінка за індивідуальну
роботу підвищується, якщо всі студенти групи успішно виконали завдання і досягли поставленої мети.
На думку Д. Джонсона і Р. Джонсона, групове оцінювання (оцінка студента безпосередньо залежить
від результату групи) забезпечує необхідну позитивну взаємозалежність й індивідуальну
відповідальність [1]. С. Каган, навпаки, переконаний, що підвищення або заниження оцінки студента
через результати інших членів групи є несправедливим [3]. Для стимулювання індивідуальної
відповідальності оптимальною, на нашу думку, є ситуація, коли студенти навчаються спільно на засадах
кооперації, а оцінюються індивідуально.
Аналіз спеціальної літератури переконує, що незважаючи на єдність самої суті кооперативного
навчання та ідентичність деяких принципів його організації, зазначені моделі мають низку суттєвих
відмінностей. Кооперативне навчання в моделі "Навчання разом" передбачає тісну міжособистісну
взаємодію, в процесі якої студенти надають допомогу, підтримують, стимулюють навчальні зусилля
один одного, отримують зворотний зв’язок, когнітивно й емпатійно реагують на поведінку партнерів.
Натомість С. Каган в моделі кооперативного навчання "Структури Кагана" наголошує на важливості
одночасної взаємодії, яка залежить від кількості студентів одночасно залучених до кооперації в межах
однієї групи. Наприклад, у групі з чотирьох кожен студент має більше можливості активно взаємодіяти,
ніж у групі з п’яти, а в парній роботі активна взаємодія вдвічі збільшується порівняно з групою з
чотирьох осіб. Науковець вважає найбільш ефективною для кооперативного навчання групу з чотирьох,
в якій у будь-який момент можна утворити дві пари [3].
Зазначимо, що іншим вагомим принципом побудови кооперативної навчальної взаємодії в малій групі
відповідно до моделі "Структури Кагана", що й відрізняє її від моделі "Навчання разом", є рівна
співучасть, яка означає, що під час виконання завдання кожний член команди (С. Каган називає групи
кооперації командами) отримує рівну з іншими учасниками можливість внести свій вклад у спільну
справу, має у своєму розпорядженні стільки ж часу, скільки й інші на висловлення своєї думки тощо.
Одночасність та рівна співучасть у взаємодії досягається завдяки використанню структур (інструктивних
стратегій), які в моделі С. Кагана становлять основу організації навчальної кооперації.
Логіка нашого дослідження вимагає уточнення поняття "структура", яке визначається дослідником як
послідовні кроки побудови кооперативної взаємодії під час спільного навчання [2].
Нам видається, що структури Кагана, яких сьогодні налічується більше, ніж 150, легко
використовувати в процесі викладання будь-яких дисциплін, оскільки вони не обмежені контекстом.
Наведемо приклади простих структур, що можуть бути використані в процесі навчання. Так,
структура "Нумерація" (Numbered Heads Together) включає наступні кроки: студенти об’єднуються в
команди з чотирьох осіб, де кожний учасник має свій порядковий номер 1, 2, 3, 4; викладач ставить
запитання, відповідь на яке студенти мають знайти спільно; під час обговорення студенти повинні
переконатися, що всі члени команди знають відповідь; викладач називає порядковий номер; студенти з
таким порядковим номером піднімають руки і викладач обирає одного з них для відповіді.
Для застосування структури "Коло ідей" (RoundRobin) студенти розподіляються на команди, у яких
по черзі дають усні відповіді на поставлене запитання.
"Круглий стіл" (RoundTable) передбачає, що учасники команди по-черзі записують відповіді на
поставлене запитання на аркуші паперу, який передають по колу від одного студента до іншого.
Cтруктура "Думай – працюй у парі – ділись думками" (Think – Pair – Share) включає три етапи
виконання завдання: 1) студенти працюють індивідуально, обдумуючи відповідь на поставлене запитання;
2) обговорюють відповідь у парі; 3) діляться своїми думками з іншими парами або всією групою.
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Для виконання завдання з використанням структури "Командне визначення" (Team Statement)
студенти об’єднуються в команди, щоб спільно сформулювати визначення того чи іншого поняття.
Кожний член команди дає своє визначення поняття, потім індивідуальні ідеї об’єднуються для
вироблення спільного визначення, що найширше розкриває зміст поняття.
"Таймер" (Timed Pair Share) використовується для організації парної роботи, впродовж якої студентам
відводиться однаковий визначений період часу для обґрунтування своєї думки [2; 3].
Отже, володіючи певним репертуаром структур, викладач може використовувати їх у будь-який час,
не витрачаючи багато зусиль на планування й організацію навчальної кооперації студентів.
Практичний досвід переконує, що одним з пріоритетних елементів "Навчання разом" є оволодіння
соціальними навичками. Міжособистісна взаємодія в групі породжує конфлікт думок, ідей, підходів, а
вміле вирішення таких суперечок забезпечує навчальну мотивацію, глибше розуміння та краще
запам’ятовування матеріалу, крім того студенти отримують досвід конструктивного розв’язання
конфліктів на основі діалогової комунікації, вчаться аргументувати свою точку зору, переконувати
партнерів по взаємодії. Отже, розвиток соціальних навичок міжособистісної взаємодії в групі є
необхідним компонентом кооперативного навчання і четвертим принципом побудови співпраці в моделі
Д. Джонсона і Р. Джонсона.
Приділяючи значну увагу формуванню кооперативних навичок, науковці розподіляють їх за
складністю на чотири рівні, зазначаючи при цьому, що їх формування повинно відбуватися
цілеспрямовано в спеціально створених навчальних ситуаціях [1].
Навички першого рівня (називати один одного на ім’я, не підвищувати голос, говорити по черзі, не
заважати, уважно слухати партнерів тощо) потрібні для згуртування групи та встановлення норм поведінки.
Навички другого рівня (спрямовувати роботу групи, виражати підтримку, заохочувати до роботи,
висловлювати прохання про допомогу, описувати власні почуття, перефразовувати й уточнювати ідеї
інших членів команди тощо) необхідні для організації та забезпечення ефективної групової роботи.
Навички третього рівня (підсумовувати прочитане чи обговорене, виокремлювати головні ідеї,
доповнювати та виправляти інформацію, пов’язувати новий матеріал з попередньо вивченим,
використовувати підказки для запам’ятовування, планувати групове навчання тощо) забезпечують
ментальну співпрацю для глибшого розуміння та оволодіння матеріалом.
Навички четвертого рівня (критикувати ідеї, а не партнерів, інтегрувати думки для вироблення
спільної позиції, аргументувати свої ідеї та робити висновки, переконувати, ставити додаткові запитання,
які забезпечують краще розуміння та заохочують до аналізу, знаходити альтернативи та робити вибір
тощо) є навичками найвищого рівня, що сприяють глибокому розумінню та переосмисленню
навчального матеріалу, стимулюють когнітивний конфлікт, творчий пошук раціональних рішень.
Вказуючи на важливість розвитку соціальних навичок, С. Каган не виділяє їх формування як окремий
елемент кооперативного навчання, як це передбачено в моделі Джонсонів, оскільки структури, на його
думку, містять чіткий алгоритм побудови навчальної кооперації, дотримуючись якого у студентів
формуються навички кооперативної міжособистісної взаємодії. Наприклад, використання структур
"Командне визначення", "Нумерація" сприяє розвитку таких соціальних навичок, як активно слухати, не
перебивати інших, перепитувати, виражати підтримку, відстоювати власну думку, аргументувати її,
досягати консенсусу тощо [3].
Важливим елементом "Навчання разом" є груповий аналіз результатів, що проводиться з метою
оцінки успішності досягнення спільної мети навчальної діяльності та продуктивності кооперації. Під час
рефлексії, що здійснюється у формі обговорення в групі індивідуальних і колективних труднощів і
досягнень, студенти оцінюють наскільки ефективно вони взаємодіють, які моделі поведінки є корисними
і що необхідно змінити для забезпечення максимально результативної роботи групи, приймають рішення
щодо подальшого вдосконалення співпраці.
Отже, групова рефлексія сприяє подоланню складнощів, конфліктних ситуацій, що виникають у процесі
групової взаємодії, виробленню та узгодженню механізмів кооперації, вибору ефективного способу взаємодії
для спільного вирішення творчих завдань, розвитку і вдосконаленню індивідуальної рефлексії студентів.
Необхідність групової рефлексії та цілеспрямованого формування соціальних навичок
міжособистісної взаємодії пов’язана з тим, що "Навчання разом", як правило, ґрунтується на
довготривалій навчальній кооперації і потребує добре розвинутих навичок співпраці.
Ефективна реалізація моделі кооперативного навчання Д. Джонсона і Р. Джонсона передбачає здійснення
викладачем наступних дій: визначення навчальної мети та соціальних навичок кооперативної взаємодії, які
викладач планує розвивати; прийняття рішення щодо кількості студентів у групі (від 2 до 6 чол.); утворення
груп і їх розташування в аудиторії; планування розподілу навчального матеріалу для забезпечення позитивної
взаємозалежності; призначення ролей; пояснення завдання та перевірка його розуміння студентами;
формулювання кінцевої мети кооперативної взаємодії; структурування індивідуальної відповідальності
шляхом перевірки та оцінки рівня залучення кожного студента до виконання спільного завдання; організація
міжгрупової кооперації; роз’яснення критеріїв оцінки групової роботи; визначення бажаних моделей
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поведінки, таких як не підвищувати голос, називати один одного на ім’я, заохочувати кожного до взаємодії,
здійснювати перевірку чи всі члени групи розуміють матеріал і погоджуються з відповіддю, критикувати ідеї,
а не партнерів тощо; постійний моніторинг навчальної взаємодії; надання допомоги під час виконання
завдання, роз’яснення інструкцій, уточнення тощо; втручання за необхідності, щоб запропонувати більш
ефективну модель співпраці; навчання кооперативним навичкам; підведення підсумків заняття; аналіз
успішності кооперації в групі та оцінка навчальних досягнень студентів [1].
Варто зауважити, що групи кооперативного навчання в моделі "Навчання разом" утворюються зі
студентів різної статі, різних навчальних можливостей, інтересів, індивідуально-психологічних
особливостей. Для забезпечення різнорідності групи й оптимального розподілу учасників викладач формує
її на основі власної оцінки, а не за бажанням студентів. У такому складі група може працювати до кінця
заняття, теми, модулю, семестру, загалом достатній період часу для того, щоб спрацюватися, стати єдиним
цілим і бути успішною. Вважається, що за умови недостатньої ефективності функціонування групи на
початку, не варто її розформовувати, тому що студенти мають оволодіти навичками взаємодії, необхідними
як для продуктивної співпраці, так і для розв’язання навчальних суперечок.
Зазначена модель навчання допускає використання кооперативних груп різного типу: формальних,
неформальних та базових кооперативних груп [4].
Формальна кооперативна група формується на період від одного заняття до декількох тижнів для
спільного виконання завдання.
Неформальна група – це тимчасова група з незакріпленим складом учасників, що працює спільно
короткий період часу. Вона може бути створена, наприклад, з метою активізації знань, необхідних для
освоєння нового матеріалу, резюмування щойно розглянутого матеріалу, короткотривалих дискусій тощо.
Базова група (група на постійній кооперативній основі) – це група зі сталим складом учасників, що
співпрацює мінімум протягом семестру в навчальній аудиторії і поза її межами. Пріоритетним завданням
групи є досягнення найвищих академічних результатів усіма її членами. Доцільність утворення групи
такого типу пояснюється тим, що тривалість існування групи впливає на покращення міжособистісних
стосунків у групі, підвищення соціальної підтримки, зростання індивідуальної відповідальності перед
групою та впливу учасників один на одного [5: 32].
Звертаючись до проблеми використання кооперативного навчання у вищій школі, хочемо наголосити
на тому, що зростання уваги науковців і педагогів-практиків усього світу до кооперативного навчання
свідчить про його дієвість та ефективність. Серед численних переваг цієї стратегії навчання в системі
вищої освіти, що відзначаються дослідниками [4; 6] і особисто автором, особливого значення набувають
такі, як підвищення академічних результатів, особистісне зростання студентства, конструктивність
поведінки в процесі вирішення конфліктів у навчальному середовищі, покращення міжособистісних
стосунків між студентами, викладачами і студентами, задоволеність студентів навчальним закладом. Ці
позитивні результати, безумовно, позначаються на підвищенні якості вищої освіти загалом.
Вибір тієї чи іншої моделі або методу кооперативного навчання залежить від мети навчальної
діяльності, досвіду викладача організації кооперації між студентами та наявності в них навичок
міжособистісної взаємодії у малій групі. Якщо студенти ще не мають достатнього досвіду навчальної
кооперації, а викладач раніше не застосовував у своїй практиці методи кооперативного навчання, не
варто розпочинати з тих, що потребують як від викладача, так і від студентів значних зусиль і необхідної
підготовки. Так вдала реалізація кооперативного навчання відповідно до моделі "Навчання разом"
вимагає від викладача ретельного планування і підготовки, передбачає постійний розвиток у студентів
навичок міжособистісної взаємодії у малій групі. Важливу роль також відіграє вміння викладача
структурувати кооперативну роботу в групі, що потребує попереднього досвіду організації
кооперативного навчання в студентській аудиторії.
Практика доводить, що простішою у цьому сенсі є модель кооперативного навчання С. Кагана, яка
передбачає використання кооперативних структур як окремих елементів практичного, семінарського
заняття чи лекції й дозволяє ефективно комбінувати кооперативні методи навчання з іншими та
урізноманітнювати таким чином навчальний процес.
Аналіз результатів теоретичних напрацювань учених і практичного досвіду, переконує, що
успішність організації кооперативного навчання відповідно до моделі "Структури Кагана" залежить від
дотримання чотирьох основних принципів кооперативного навчання, правильного використання
структур, створення команди певного типу відповідно до поставленої мети (різнорідної, однорідної, за
вибором студентів, випадкової), розвитку в студентів мотивації кооперативної взаємодії і соціальних
навичок, здатності викладача керувати кооперативною аудиторією.
На нашу думку, широкий вибір структур і методів кооперативного навчання дозволяє
використовувати їх на заняттях для виконання творчих завдань, обговорення дискусійних питань,
повторення та активізації вивченого матеріалу, поглиблення знань з певних питань, встановлення
зв’язків між новим і вже опрацьованим матеріалом; для перевірки розуміння матеріалу, зосередження
уваги і роз’яснення незрозумілих моментів, активізації знань, необхідних для опанування нового
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матеріалу. Доречною вважаємо навчальну кооперацію і під час виконання студентами самостійної
роботи для пошуку додаткової інформації з теми, підготовки презентацій, виконання проектів тощо.
Таким чином, доцільність використання кооперативного навчання в системі вищої освіти не викликає
сумнівів. Проте, окрім зазначених переваг, організація кооперативного навчання пов’язана з низкою
проблемних моментів, тому подальшу перспективу дослідження цієї проблематики вбачаємо в
з’ясуванні шляхів уникнення або мінімізації перешкод, що можуть виникати під час імплементації
кооперативного навчання у вищій школі.
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Гагина Н. В. Кооперативное обучение в высшем образовании.
В статье освещается актуальность использования кооперативного обучения в высшем образовании
Украины, выясняется отличие кооперативной формы учебного взаимодействия от конкурентной и
индивидуалистической, определяются главные преимущества кооперативного обучения.
Осуществляется сравнительный анализ двух моделей кооперативного обучения: "Обучение вместе"
Д. Джонсона и Р. Джонсона и "Структуры Кагана" С. Кагана с целью оценки целесообразности их
применения в высшей школе, раскрываются принципы организации кооперативного учебного
взаимодействия студентов согласно указанным моделям и привeдены примеры простых структур,
которые могут быть использованы в процессе преподавания любых дисциплин.
Gagina N. V. Cooperative Learning in Higher Education.
The article deals with the topical issue of using cooperative learning in the Ukrainian higher education.
The difference between the cooperative form of educational interaction and the competitive and individualistic ones
is cleared up, the main advantages of cooperative learning are determined. The comparative analysis of two
models of cooperative learning: "Learning Together" by D. Johnson and R. Johnson and "Kagan Structures" by
S. Kagan to evaluate the expedience of their application in the higher education is carried out, the organization
principles of students' cooperative educational interaction according to the indicated models are stated and
examples of simple structures which can be used in the process of teaching of any disciplines are given.
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
У статті розглянуто засади професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури у нових
умовах. Окреслено сучасний стан професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури у вищих
навчальних закладах України, розглянуто основні напрями впровадження педагогічних технологій, у
тому числі й інноваційних, у процес професійної підготовки. У роботі підкреслено необхідність
системного впровадження інновацій, нових педагогічних технологій, реалізації нових цільових настанов,
оновлення змісту, використання новітніх форм, засобів, методів навчання, упровадження оновлених
технологічних, науково-методичних матеріалів у навчальний процес вищого навчального закладу для
професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури.
Постановка проблеми. Суспільно-політичні і соціально-економічні зміни всіх сфер української
вищої освіти спричиняють зміни в духовному житті студентів, у мотивах їхньої поведінки, ціннісних
орієнтаціях, соціальних установках. У цьому зв'язку перед системою вищої освіти постає проблема
переходу від традиційної педагогічної парадигми до навчання інноваційного типу на основі розвитку
основ проектування різноманітних педагогічних технологій і, насамперед, технологій розвитку і
зміцнення здоров'я студентів – майбутніх учителів фізкультури.
Нова концепція розвитку фізичної культури України обумовлює необхідність відповідних змін у
підготовці майбутніх учителів фізичної культури в системі вищої педагогічної освіти. В останні роки помітно
зріс інтерес до вивчення ролі і місця фізичної культури в системі вищої освіти, переглядаються сформовані
раніше підходи [1]. Це знаходить висвітлення в змісті нового освітнього стандарту, нових навчальних планах і
програмах, пошуку шляхів удосконалення професійної підготовки майбутніх учительських кадрів.
Професійна підготовка майбутнього учителя фізичної культури у вищій педагогічній школі являє
собою процес становлення його особистості, розвитку загальної і професійної педагогічної культури,
компетентності, професійних компетенцій, що виступають передумовою ефективної майбутньої
професійної діяльності вчителя в ЗОШ. Професійна готовність майбутнього учителя фізичної культури
виступає як цілісний стан особистості, що виражає якісні характеристики її спрямованості, свідомості,
професійної позиції, іміджу, рівня оволодіння професійно-педагогічними діями.
Сучасна система підготовки майбутніх учителів фізкультури має низку недоліків, а реальні
результати навчання студентів не завжди відповідають новим вимогам. На наш погляд, причиною такого
становища є наявність протиріч, що утворилися: 1) невідповідність традиційних цільових настанов на
підготовку майбутніх учителів фізичної культури сучасним концепціям розвитку фізичної культури і
системи фізичного виховання в системі вищої освіти; 2) превалювання окремих підходів у вирішенні
проблеми підготовки педагогічних кадрів і об'єктивна необхідність комплексного впровадження нових
освітніх технологій; 3) необхідність модернізації процесу професійної підготовки відповідно до сучасних
тенденцій розвитку освітньої системи і відсутності механізму, технологій такого впровадження на
практиці з урахуванням сучасних інформаційних, організаційних, науково-методичних досягнень.
В таких умовах виникає гостра необхідність переосмислення цільових настанов професійної
підготовки студентів в педагогічних вузах на факультетах фізичної культури відповідно адекватним
уявленням про професійну діяльність студентів – майбутніх учителів фізкультури – і їх соціальної ролі в
сучасній вищій професійній освіті [2].
Аналіз досліджень і публікацій. Окремі аспекти фізичного виховання як педагогічного процесу і
процесу професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту досліджувалися в
працях українських і російських науковців: Г. М. Арзютов, О. М. Вацеба, Е. С. Вільчковський,
М. С. Герцик, О. Ц. Демінський, В. І. Завацький, Ю. П. Кобяков [1], Б. Ф. Курдюков [2], О. С. Куц,
В. М. Платонов, Л. П. Сущенко [3], О. В. Тимошенко [4], О. Л. Шабаліна [5], Б. М. Шиян, Ю. М. Шкребтій.
Окремі питання професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту в умовах
впровадження нових технологій (використання комп’ютерних навчальних тренежерів) досліджено в
працях Г. Р. Генсерук [6], Л. В. Денисової [7]. Однак невирішеною частиною цього досить актуального
питання залишається аналіз основних напрямів впровадження інновацій у процес професійної підготовки
майбутніх вчителів фізичної культури як педагогічної проблеми.
Формування мети статті – проаналізувати засади впровадження інновацій у процес професійної
підготовки майбутніх вчителів фізичної культури у вищих навчальних закладах України.
Для вирішення вказаної мети постали такі завдання: окреслити сучасний стан професійної підготовки
майбутніх вчителів фізичної культури у вищих навчальних закладах України, розглянути основні
напрями впровадження нових педагогічних технологій, у тому числі й інформаційних, у процес
професійної підготовки студентів – майбутніх фахівців фізичної культури.
© Гринченко І. Б., 2012
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Викладення основного матеріалу. На сьогоднішній день освітній простір України активно
заповнюється інноваціями – новими педагогічними технологіями, множинність яких породжує і
різноманіття визначень цього поняття, серед яких тематично найбільш близьким нам представляється
наступне визначення: педагогічна технологія – це продумана у всіх деталях модель спільної педагогічної
діяльності з проектування, організації і проведення навчального процесу із забезпеченням комфортних
умов для студентів і викладачів у ВНЗ (за В. М. Монаховим).
Педагогічне проектування являє собою процес подальшої розробки створеної технології або моделі
для доведення її до рівня опису механізму одержання кінцевого педагогічного результату (за
В. А. Ченобитовим). Таке педагогічне проектування спрямоване на зміну типу мислення учасників
проекту відповідно до потреб сучасного ринку праці й у глобальному масштабі розглядається як
загальносвітова тенденція в зв'язку з підвищенням рівня інформатизації навчання, життя взагалі.
Перед професійною підготовкою студентів – майбутніх учителів фізкультури – постало завдання
всебічного гармонічного розвитку особистості школяра, його духовного, фізичного і психічного здоров'я.
Однак, аналіз наукової літератури і власний багаторічний педагогічний досвід роботи у Харківському
національному педагогічному університеті ім. Г. С. Сковороди свідчать про те, що сучасна підготовка
студентів не позбавлена серйозних недоліків.
На тлі розвитку різних сфер життєдіяльності нашого суспільства значно розширилися функції студентів
– майбутніх учителів фізичної культури, а також перелік професійних сфер (не тільки робота в ЗОШ), у
яких вони затребувані, що обумовило сприйняття їхньої професійної підготовки у вузі не тільки як процес
формування висококваліфікованих фахівців, але і як підготовку працівників визначеної професійної сфери.
У нашому дослідженні ми підкреслюємо необхідність системного впровадження нових педагогічних
технологій, реалізації нових цільових настанов, оновлення змісту, використання інноваційних форм,
засобів, методів навчання, упровадження технологічних, організаційних, науково-методичних розробок у
навчальний процес вузу. Це забезпечується адекватністю рівня освітньо-педагогічної підготовленості
викладачів, що формується в умовах перетвореної системи підготовки і підвищення кваліфікації, а також
готовністю студентів адаптуватися до нових вимог вищої школи, що відбувається за рахунок підвищення
прогностичної здатності вхідного контролю.
Оптимізація професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в основному спрямовується
на з’ясування особливостей набуття знань у галузі фізичної культури і спорту, специфіки педагогічної
діяльності, пошук ефективного впровадження нових педагогічних технологій, переосмислення під цим
кутом традицій здійснення професійної підготовки студентів за напрямом 6.010201 ''Фізичне виховання'',
створення на цій основі схеми організації навчального процесу, що відповідає вимогам, які ставляться до
вищих педагогічних навчальних закладів, вважає Л. П. Сущенко [3].
Дослідник О. В. Тимошенко стверджує, що оптимізація навчально-виховного процесу професійної
підготовки майбутнього вчителя фізичної культури стосується таких складових: а) форм навчання; б)
видів підготовки; в) організаційно-методичного забезпечення професійної підготовки: форм організації
занять, моніторингу якості професійної підготовки; г) професійної компетентністі; д) готовності до
здійснення професійної діяльності [4].
Одним із напрямів підвищення ефективності професійної освіти в цій галузі є розробка системи
впровадження нових педагогічних технологій, технологічних, організаційних, науково-методичних
рішень, які підвищують можливості вищої професійної освіти студентів, активізують освітню діяльність,
дозволяють оптимізувати процес підготовки соціально активного, компетентного фахівця, здатного
творчо адаптуватися до нових форм і змісту роботи.
Вчений Б. Ф. Курдюков стверджує, що педагогічна технологія професійної підготовки фахівців в
галузі фізичної культури є алгоритмом послідовної реалізації спроектованої цілісної системи навчальновиховного процесу. Цей алгоритм передбачає чітко визначений набір відповідності і взаємозв'язку
елементів педагогічної діяльності. До основних структурних компонентів автор відносить: модель
фахівця, зміст освіти, учасників навчального процесу, педагогічні умови, результат навчання [2].
Відповідність змісту вищої фізкультурної освіти вимогам соціального замовлення забезпечується за
рахунок розширення структури, змісту навчання. Основними освітніми компонентами виступають:
загальноосвітнє, спеціальне, професійно-педагогічне навчання. Взаємодіючи між собою, вони
утворюють інтеграційні зони: загально-спеціальну, загально-професійну, спеціально-професійну,
стверджує дослідник Б. Ф. Курдюков [2]. Ці компоненти становлять цілісну структуру змісту підготовки
фахівця в галузі фізкультурної освіти.
Багаторічний власний досвід роботи в Харківському національному педагогічному університеті
ім. Г. С. Сковороди дозволяє стверджувати, що професійна підготовка майбутніх учителів фізичної
культури має враховувати нові умови, які з’являються завдяки сучасним міжнародним, національним
вимогам до підготовки фахівців. Так, майбутній вчитель фізичної культури розглядається нами як
особистість, яка вмотивовано здобуває кваліфікацію відповідно до певного освітньо-кваліфікаційного рівня
в процесі спеціально організованої навчально-виховної діяльності в умовах впровадження сучасних
педагогічних технологій у вищих навчальних закладах для забезпечення в подальшій професійній
діяльності здорового способу життя школярів. А професійна підготовка майбутніх учителів фізичної
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культури розглядається нами як процес, який відображає науково-методичні, обґрунтовані заходи вищих
навчальних закладів, спрямовані на формування протягом всього періоду навчання готовності студентів до
професійної діяльності в ЗОШ з організації фізичного виховання школярів.
Однак ми би хотіли наголосити, що впровадження нових технологій має здійснюватися під
керівництвом викладача. Необхідно зазначити, що в сучасній вищій школі викладач, як і раніше,
залишається незамінною фігурою педагогічного процесу, вимоги до підготовленості якого змінюються
адекватно новим уявленням про зміст освіти і педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі. На
даному етапі розвитку вищої школи основними з них є: спрямованість дій викладача на впровадження
нових інноваційних технологій, створення організаційно-педагогічних умов, що активізують аудиторну і
самостійну пізнавальну діяльність студента; здатність формувати в студентів потреби в поглибленому
вивченні дисциплін спеціалізації (відповідно до навчального плану), поєднання умінь систематизувати
знання, користуватися ними і передавати їх іншим (школярам).
Як відомо, підготовка фахівців в галузі фізичної культури в педагогічному вищому навчальному
закладі відрізняється від підготовки фахівців у спеціалізованих вищих навчальних закладах фізичного
виховання і спорту тим, що має базовий педагогічний компонент. Загальнопедагогічна підготовка
майбутнього учителя фізичної культури являє собою процес і результат вивчення педагогічних
дисциплін і проходження педагогічної практики, коли відбувається формування професійно-педагогічної
готовності майбутнього вчителя до професійної діяльності в ЗОШ зі школярами як основної мети
професійно-педагогічної підготовки у ВНЗ.
На думку О. Л. Шабаліної, структурними компонентами загально-педагогічної підготовки
виступають навчально-пізнавальна, практична і самостійна практична діяльність. Основними критеріями
рівня сформованості загально-педагогічної готовності майбутніх учителів виступають: педагогічна
спрямованість, суб'єктна позиція, методологічне мислення, рефлексія, оволодіння педагогічними діями й
операціями. Авторка вважає, що стратегія і тактика загально-педагогічної підготовки майбутнього
вчителя фізичної культури будується на основі таких принципів: професійно-педагогічної спрямованості;
інтегративності; системності; індивідуалізації і диференціації; єдності загального, особистісного і
індивідуального. Технологія загально-педагогічної підготовки майбутнього учителя фізичної культури
являє собою цілісну сукупність дій, операцій і процедур, поетапно здійснюваних за наступним
алгоритмом: діагностика розвитку загально-педагогічної підготовки вчителя – поетапний розвиток
загально-педагогічної культури за допомогою спеціально організованого навчання; діагностика розвитку
загально-педагогічної підготовки – корекція обраної спочатку стратегії і тактики навчання [5].
Психолого-педагогічними умовами ефективності загально-педагогічної підготовки майбутнього
учителя фізичної культури виступають: фундаменталізація навчального матеріалу; системна організація
процесу пізнання педагогічної дійсності; формування методологічного мислення майбутнього вчителя;
актуалізація людинотворчої сутності професійної діяльності майбутнього учителя фізичної культури;
інтеграція теоретичної і практичної складової загально-педагогічної підготовки (за О. Л. Шабаліною) [5].
Однак, нам представляється необхідним наголосити на необхідності системно інтегрувати
різноманітні інноваційні технології в процес професійної підготовки. Основними тенденціями загальнопедагогічної підготовки майбутнього учителя фізичної культури нам вважаються наступні: її інтеграція в
нові педагогічні технології, у тому числі й інформаційно-комунікаційні, створення єдиного
інформаційно-комунікаційного простору, поглиблення взаємозв'язку із загальнокультурною і
предметною підготовкою; розвиток мотиваційно-ціннісного відношення до професійно-педагогічної
діяльності; міждисциплінарна і внутрішньодисциплінарна інтеграція.
Ми вважаємо, що одним із сучасних засобів оптимізації процесу професійної підготовки майбутніх
вчителів фізичної культури у вищих навчальних закладах України є впровадження нових педагогічних
технологій, у тому числі й інформаційних.
Інформатизація освіти передбачає спрямованість системи професійної підготовки на формування
інформаційного середовища у ВНЗ, широке застосування в навчальному процесі нових педагогічних, у
тому числі й, інформаційних технологій. У зв’язку з цим, державна національна програма ''Вчитель''
серед провідних напрямків розвитку системи освіти передбачає оновлення змісту і форм професійної
діяльності педагогічних працівників, підвищення ролі вчителя у розвитку інформаційного суспільства.
До основних заходів, спрямованих на виконання програми, крім іншого, належить забезпечення
підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах упровадження сучасних
інформаційних технологій.
Деякі вчені лише намагаються дослідити окремі аспекти проблеми застосування інформаційних
технологій у галузі професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури. Так, В. Тимошенков
особливу увагу приділяє статистичному аналізу та графічному зображенню цифрового матеріалу,
контролю теоретичних знань учнів, їх фізичного розвитку та фізичної підготовленості, обробці
результатів змагань з різних видів спорту; А. Самсонова, І. Козлов, В. Таймазов – контролю й оптимізації
техніки спортивних рухів; фізичній дієздатності досліджуваних; розробці комп’ютеризованих
тренажерних комплексів на базі сучасних комп’ютерів тощо.
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Потужним апаратом метрологічного аналізу результатів навчального процесу, а отже, його оптимізації,
моделювання й обґрунтування параметрів фізичних навантажень, розробки методик розвитку фізичних
якостей і навчання рухових дій, корекції тестових програм для майбутнього вчителя фізичної культури є
математичні методи. Інтенсивність використання таких методів у галузі фізичного виховання та спорту
підвищується, якщо застосовувати інформаційні технології, вважає дослідниця Г. Р. Генсерук [6]. Вони
забезпечують доступ до практично необмеженого обсягу інформації та її аналітичної обробки [7].
Наше дослідження показало, що у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури
використання можливостей інформаційних технологій і Інтернету може здійснюватися за такими
напрямами: самостійний пошук студентами інформації на веб-сторінках, створення студентами
особистісних творчих продуктів на тему, яка вивчається, демонстрація особистісних творчих продуктів
студентів для веб-глядачів, використання тематично підібраних гіпертекстових матеріалів, електронної
пошти студентами заочної форми навчання, робота з каталогами літератури різних бібліотек.
Теоретико-методологічний та практичний рівні професійної підготовки майбутніх учителів фізичної
культури мають спиратися на впровадження засобів інформаційних технологій у майбутній професійній
діяльності: усвідомлення майбутніми вчителями інформаційних технологій як важливого засобу
успішної професійної діяльності, а не мети діяльності, формування інформаційного середовища,
поетапність і структурна чіткість процесу навчання із врахуванням його специфіки (спортивна діяльність
студентів, часті виїзди на змагання, значні фізичні навантаження), систематичне включення студентів в
активну педагогічну діяльність із застосуванням інформаційних технологій; забезпечення спрямованості
студентів на творчу самореалізацію, чому сприяє оцінка її результатів з урахуванням індивідуальних
особливостей студентів. Системна реалізація цих умов забезпечувала продуктивну підготовку студентів
до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності.
Так, готовність майбутніх учителів фізичної культури до застосування інформаційних технологій у
професійній діяльності можна розглядати як складову загальної професійно-педагогічної готовності
студента до діяльності, що характеризується здатністю педагога застосовувати інформаційні технології
для забезпечення процесу фізичного виховання школярів й аналізу його результатів та вміння передавати
школярам спеціально відібраний і дидактично опрацьований за допомогою засобів інформаційних
технологій навчальний матеріал [8].
Висновки та перспективи. Наприкінці дослідження ми дійшли висновку, що в педагогічній науці й
практиці професійна підготовка майбутніх вчителів фізичної культури розглядається як така, що
спрямована на підготовку студентів вищих навчальних закладів до виконання конкретних видів
професійної діяльності в галузі ''Фізична культура та спорт'', оволодіння ними сукупністю знань про
людину і фізичну культуру, розвиток емоційно-ціннісних відношень, моральних норм, умінь передавати
цінності фізичної культури школярам.
В сучасних умовах розвитку освітньої сфери зростає інтерес вчених до інформаційних технологій, їх
засобів та можливостей застосування в галузі фізичного виховання і спорту. Застосування інформаційних
технологій в даній галузі оптимізує навчальний процес, діяльність вчителя й учнів, сприяє якісному
засвоєнню ними навчального матеріалу. Інформаційні технології вимагають від майбутніх вчителів даної
галузі підвищення їх загальної інформаційної культури, знань та вмінь застосовувати ці технології у
професійній діяльності.
Проте, оцінюючи стан цієї проблеми, відзначимо, що наявні науково-педагогічні дослідження і
розроблені на їх основі методичні матеріали не забезпечують повної належної підготовки майбутніх
учителів фізичної культури до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності, тому
потребують більш ретельного дослідження. Перспективним у цьому плані вважаємо дослідження
формування інформаційно-комунікаційного середовища в вищому навчальному закладі в процесі
професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури.
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Матеріал надійшов до редакції 10.02. 2012 р.
Гринченко И .Б. Современные направления внедрения инноваций в профессиональную подготовку
будущих учителей физической культуры.
В статье рассмотрены основы профессиональной подготовки будущих учителей физической культуры в
новых условиях. Проанализировано современное положение профессиональной подготовки будущих
учителей физической культуры в высших учебных заведениях Украины, рассмотрены основные
направления внедрения педагогических технологий, в том числе и инновационных, в процесс
профессиональной подготовки. В работе подчеркнута необходимость системного внедрения инноваций,
новых педагогических технологий, реализации новых целевых установок, обновления содержания,
использования новых форм, средств, методов обучения, внедрения обновленных технологических,
научно-методических материалов в учебный процесс высшего учебного заведения для профессиональной
подготовки будущих учителей физической культуры.
Grуnchenko I. B. Modern Approaches of Using Innovations in the Professional Training
of Physical Training Teachers-to-Be.
In the article the underpinnings of professional preparation of physical training teachers-to-be in the new
conditions are considered. The analysis of modern principles of professional preparation of physical training
teachers-to-be in the Ukrainian colleges and universities is conducted; the main approaches of pedagogical
technologies usage including innovational ones are analyzed in the process of professional preparation of
physical training teachers-to-be. The necessity of system usage of innovations, pedagogical technologies, new
aims, content, forms, means, methods of learning and teaching is underlined in the paper, as well as the usage of
new technological, scientific and methodical works in the learning process at pedagogical colleges and
universities for the professional preparation of physical training teachers-to-be.
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ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ЧЕСЬКОЇ МОВИ У КОНЦЕПЦІЇ
РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ ВАЦЛАВА ПРШИГОДИ
У статті висвітлено окремі етапи життя та діяльності, здійснено аналіз основних положень
концепції реформування національної системи освіти чеського вченого та педагога, головного
теоретика та практика педагогічного реформізму міжвоєнного періоду Вацлава Пршигоди.
Охарактеризовано особливості нової чехословацької школи, обґрунтовані у праці ''Раціоналізація
освіти'', їх практичну реалізацію, визначено характерні риси методики навчання дітей рідної
(чеської) мови, проаналізовано метод читання цілих слів (глобальний метод), що апробовувався у
чеській початковій школі міжвоєнного періоду (1918 – 1938 рр.). Значну увагу приділено дискусіям
щодо впровадження у практику нового методу.
Постановка проблеми. Реформаційні процеси, що відбуваються в сучасному світі, торкнулися і
вітчизняної освіти, стратегічним завданням якої є інтеграція в європейський освітньо-науковий простір з
метою прилучення до досягнень зарубіжних освітніх систем. У контексті реформування та модернізації
української системи освіти потрібно враховувати досвід світових новацій представників реформаторської
педагогіки, зокрема руху педагогічного реформізму у Чехословаччині міжвоєнного періоду 1918 − 1938
років. Характерними рисами чехословацького педагогічного реформізму були альтернативний підхід до
особистості дитини, демократизація школи як необхідна умова її реформування, орієнтація на позитивні
здобутки зарубіжної реформаційно-педагогічної традиції, введення нових форм шкільної організації,
впровадження в практику школи передових теорій і методик навчання, зокрема навчання чеської та
іноземних мов. Саме цими проблемами займався один із найвідоміших науково-педагогічних
інтерпретаторів реформістського руху в Чехословаччині Вацлав Пршигода.
Аналіз досліджень і публікацій. У вітчизняній і зарубіжній історико-педагогічній та теоретичній
літературі немає спеціальних праць, які були б присвячені дослідженню зазначеної проблеми. Варто
зазначити, що праці, які являють собою спробу аналізу окремих питань досліджуваної проблеми,
з’являються майже водночас із чехословацьким педагогічним реформізмом. Вітчизняні науковці лише
побіжно торкалися питань розвитку та функціонування педагогічних реформ в освітній сфері зазначеного
періоду (М. Євтух, В. Кремінь, М. Кузьмін). Здобутки чехословацького педагогічного реформізму
стали предметом наукових пошуків зарубіжних учених XIX − XX ст., зокрема чеських. Варті уваги праці
Я. Ванєка (J. Vaněk), Р. Ванової (R. Vanová), С. Врани (S. Vrána), В. Ендіка (V. Andic), В. Спєвачека
(V. Spěvaček), Б. Угера (В. Uher), Е. Урбановської (E. Urbanovská), Е. Чапека (Е. Čapek) та ін., які
присвячені вивченню окремих питань досліджуваної проблеми.
Метою статті є аналіз основних положень концепції реформування чехословацької системи освіти
В. Пршигоди, зокрема особливостей методики навчання рідної мови.
Виклад основного матеріалу. Видатним представником педагогічного реформізму в період першої
незалежної Чехословацької республіки був В. Пршигода (V. Přihoda) (1889 – 1979 рр.), один із
найвідоміших науково-педагогічних інтерпретаторів реформістського руху та перших організаторів
експериментальних шкіл.
Філолог за освітою, він захистив докторську дисертацію під керівництвом професора Ф. Дртіни і
професора Ф. Крейчі. З 1925 р. працював доцентом кафедри експериментальної педагогіки Празького
Карлового університету, водночас поєднуючи роботу в інституті підвищення кваліфікації вчителів [1: 74].
Важливим етапом у житті В. Пршигоди стало його навчання в США, куди він поїхав влітку 1922 р. і
де навчався два роки в Чиказькому університеті. У той час Чиказький університет був відомим центром
американської соціології, яка швидко розвивалася. Цей вуз став також і центром, де зароджувалася нова
суспільна ліберальна ідеологія [2: 26]. Потужний вплив на формування педагогічного вчення
В. Пршигоди мала й наукова робота у США, де він перебував двічі. Саме тут він отримав змогу вивчати
американську прагматичну педагогіку.
Чеський педагог-експериментатор розробив власну концепцію реформування національної освіти,
започаткував використання в Чехословаччині тестів як ефективного інструмента вимірів у педагогічній
діагностиці. Магістральний напрямок розвитку системи освіти у Чехословаччині був втілений
дослідником у моделі єдиного навчального закладу з внутрішньою диференціацією змісту шкільної
освіти. В. Пршигода послідовно обґрунтував необхідність проведення глибоких реформ як у внутрішній
структурі шкільної роботи, так і у зовнішній шкільній організації. Аналіз системи внутрішнього
управління в межах школи дозволив реформатору обстоювати переконання в необхідності створення
нової шкільної організації. Шкільна організація відповідно до концепції В. Пршигоди становить єдиний
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навчальний заклад із диференційованою внутрішньою структурою і складається з І, II (''коменіум''), III
(''атенєум'') і IV ступенів [3].
Нову концепцію реформи освіти у Чехословаччині В. Пршигода сформував у своїй праці
''Раціоналізація освіти'' (1930) [4], у котрій він закумулював досить великий обсяг і теоретичних, і
експериментальних даних, що стосувалися різних аспектів проблем реформування чехословацької школи
і, безумовно, вимагали систематизації з метою використання як у процесі подальшого реформування
освіти, так і в шкільній практиці.
Наголосимо, що свої надії на перебудову чехословацької шкільної системи В. Пршигода чітко
пов’язував зі світовим педагогічним реформаційним рухом. Його головні ідеї – єдина школа,
диференціація, трудова і виробнича школа, індивідуальне навчання, колективне виховання, наукове
управління роботою школи, шкільне самоуправління, повага до дитини – були вже апробовані в
найбільшій педагогічній лабораторії світу − в Сполучених Штатах Америки. Глибоке європейське
мислення та американська підприємливість поєдналися у будівництві нового шкільного стилю [4: 5].
В. Пршигода мав вагомий вплив на чеську педагогіку міжвоєнного періоду (1918 – 1938 рр.).
Складовою концепції чехословацького педагогічного реформізму В. Пршигоди стала ідея нової шкільної
організації, у центрі уваги якої перебуває індивідуальність учня. Замість елімінації перевага надається
диференціації. Зміст, методи і об’єм навчання в результаті цього можна пристосовувати і змінювати.
Учений зазначав: ''Нова організація навчального процесу великою мірою обумовлена індивідуальністю
школяра, і тут відповідальність за успіх у роботі лягає і на школу, і на самого учня. Найважливішою
одиницею праці вже є не час, а сама праця. Праця стає константою, час має змінну вартісність. Якщо не
бажаєш збільшувати тривалість учнівського навчання, мусиш змінювати об’єм та методику
максимальних і мінімальних програм, їх якість і т. д.'' [4: 12-13].
Наступною особливістю нової чехословацької школи, на думку вченого, є активність. Словесному
навчанню протиставляється активність та інтенсивне засвоєння оточуючої дійсності. У такій школі
головна увага зосереджується на діяльності, пошуку. Праця стає головним принципом активної школи, в
якій дитині створюються умови для розвитку природних здібностей. Найкращими методами для цього є
проблемні та проекційні методи. Метою нової школи є соціальне, моральне та економічне піднесення
шкільної організації. У зв’язку з тим, що людське суспільство йде в напрямку доцільно диференційованої
інтеграції, то і школа, на думку В. Пршигоди, повинна прийти до єдиної організації на основі
диференціації навчання. ''Потрібні справжні організатори, які дадуть собі раду у важких проблемах
індивідуального підходу, – зауважував з цього приводу В. Пршигода. – Тут вже не проводять легкого
відсіву, школа та клас не показують на двері менш здібним учням. Замість цього йде відбір через
диференціацію, розрізнення учнів між собою, а не переведення учнів у нижчі класи. Учитель тут має
перед собою низку завдань, яких не знала стара шкільна практика. Вибір матеріалу, метод навчання,
об’єм матеріалу – все те, що при старій системі було малоефективним, стає лише засобом впливу на
індивідуальність учня, засобом пристосувальним та мінливим. Школа вже не бере на себе завдання дати
все усім, а прагне дати кожному дещо справді цінне, те, що йому підходить. І ось цей організаційний
принцип постійної уваги до індивідуальних здібностей та нахилів учнів сприятиме тому, що в нову
систему навчання проникає соціалізація школи'' [4].
Варто наголосити, що тогочасна роздробленість шкільної організації була нераціональною. Вона не
давала однакового права вчитися, можливості провести кваліфікований відбір у середніх навчальних
закладах і примушувала передчасно вирішувати майбутнє дитини. Раціональна організація вимагала
створення єдиного навчального закладу, в якому наступний ступінь навчання пов’язувався б з
попереднім і в якому здійснювався б досконалий відбір. Раціоналізація освіти передбачала
запровадження на практиці принципів наукового керівництва шкільною роботою: об’єктивності,
економічності, диференціації навчання.
Зазначені вище основи нового вчення Вацлав Пршигода пропагував не лише як теоретичні вимоги,
але намагався їх широко запровадити на практиці. Після повернення з Сполучених Штатів Америки
чеський реформатор пише статті з дидактики початкової школи – школи І ступеня.
Так, на ІІІ з’їзді з питань дослідження дитини у Празі в 1926 р. В. Пршигода виступив з доповіддю,
яка за змістом і методично була першою спробою реорганізації початкового навчання рідної мови і
читання. За ініціативи та під керівництвом В. Пршигоди було проведено дослідження, яке стосувалося
класифікації п’яти чеських букварів, що найчастіше використовувалися в навчальному процесі. У
дослідженні аналізувалася частота вживання слів у букварях, складався покажчик їх повторюваності,
визначалася кількість рідко вживаних слів, складалася шкала п’ятдесяти найчастіше вживаних слів і
порівнювалася частота їх вживання в окремих букварях.
Крім цього, колектив педагогів на чолі з В. Пршигодою провів дослідження серед учнів щодо
швидкості читання вголос, визначення словникового запасу дітей, з’ясування частоти повторення слів у
творах учнів, характеру орфографічних помилок і. т. д.
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Такі ґрунтовні дослідження були проведені не лише для теоретичних висновків, але й мали практичне
спрямування і стали основою для створення нових букварів, читанок та підручників з граматики.
Зауважимо, що В. Пршигода рекомендував використовувати читанки, починаючи лише з третього класу,
і укладати їх таким чином, щоб вони враховували індивідуальний досвід дитини. Він зазначав: ''Питання
полягає в тому, чи навчальний матеріал у букварях, читанках та інших посібниках узгоджується з
індивідуальним досвідом дитини та одночасно з вимогами соціального і культурного життя. Незважаючи
на неповторність кожної особистості, вона повинна пристосовуватися до суспільства, в якому за
тисячоліття в результаті спільної роботи сформувалися формальні і змістовні основи мови. Підручники і
вчитель повинні допомагати, щоб пристосування було легшим, природним і досконалим'' [5].
У своїй концепції реформування освіти В. Пршигода детально проаналізував методи навчання,
об’єктивно визначив їх переваги і недоліки та створив свою методичну систему, яка базується на
цілісності сприйняття і таким чином відповідає принципу природного навчання: природна ситуація –
природна реакція. Він наголошував: ''Уся шкільна діяльність повинна мати для учня, починаючи з
першого класу, смисл і повинна відповідати його потребам. Отже, глобалізація прямує до цілісності
окремих компонентів шкільної роботи, а також до систематизованої єдності, яка є наслідком
концентрації філософської школи Гербарта'' [5].
У дидактиці під глобальним підходом розуміється навчання в цілісності, яка не виділяє окремі
частини або елементи явища. При такому підході навчання починається з конкретного цілісного явища,
яке поступово диференціюється або структуризується, тобто на фоні цілого виділяються домінантні
ознаки. Такий підхід повністю узгоджується з розвитком дитини, який відбувається не за принципом від
частини до цілого, а навпаки – від цілого до частин, а потім знову від частин до нового цілого. Цілісне
навчання, на думку чеського педагога, можна проводити лише на нижчому ступені початкової школи,
серед дітей шестирічного віку. У навчальних закладах другого і третього ступенів єдність навчального
матеріалу і навчального процесу забезпечується, з одного боку, співвідношенням між предметами, які
одночасно вивчаються, з іншого – консолідацією навчання, тобто обмеженням кількості предметів, котрі
одночасно вивчаються [5].
На думку чеського реформатора, глобалізація має різний характер на різних ступенях початкової
школи. Від широкої глобалізації на нижчому ступені В. Пршигода переходить до глобалізації в певних
групах предметів на середньому ступені і до глобалізації в окремих предметах на вищому ступені, на
якому вона проявляється в часовій консолідації предметів. Таким чином, методична система
В. Пршигоди ґрунтувалася на мотивації навчання та пронизувала усі ступені початкової школи.
Найглибше проникла глобалізація до процесу навчання читанню і письму. Саме з цього часу
починається пошук альтернативних методів навчання чеської мови та читанню, зокрема ''метод читання
цілих слів''.
Зауважимо, що навчання грамоти за методом цілих слів у 20-х роках ХХ століття набуло поширення у
багатьох країнах Європи. Так, французький педагог Селестен Френе, будучи прихильником цього
методу, наголошував: ''Сприйняття тексту не є синтетичним, буква за буквою; воно цілісне, згідно з
гештальтпсихологією. Отже, ця властивість сприймання повинна бути використана при навчанні читання
''глобальним методом'', коли воно (читання) розгортається від цілісного сприйняття слів до складів і,
нарешті, звуків'' [6: 140].
З основами цього методу чеський педагог В. Пршигода познайомив слухачів Інституту підвищення
кваліфікації вчителів, а весною 1928 р. методично обґрунтовує його у статтях ''Техніка читання на основі
психології'', ''Шкільні реформи''. У цих статтях на основі досліджень американських учених Г. Бусвелла
та Х. Юдда він формулює основні принципи цього методу. На його думку, глобальне читання не можна
трактувати тільки з вузької точки зору самого читання, на нього потрібно дивитись як на результат
розумового процесу і тенденцій сучасного виховання. Отже, не можна вимагати, щоб дитина вчилася
окремим буквам або складам, що не мають для неї значення, а навпаки, словам, які вона може розуміти,
цілим реченням, що виражають думки. Зрозуміло, що з першої хвилини дитина бачить у комплексах
частини цілого, а не ізольовані букви чи склади [5; 7].
Однак, для того, щоб поставити експерименти з новим методом на міцну основу, потрібно було
створити нове навчально-методичне забезпечення. В. Пршигода разом з подружжям Мусілових з
Братислави приступив до написання букваря цілих слів, який вийшов з друку перед початком 1929-1930
навчального року у ''Державному видавництві'' у Празі під назвою ''Перша книга''. У тому ж році вийшов
з друку посібник ''Читання в початковій школі'', який підготували ті ж автори. У ньому подавався
необхідний мінімум теорії методу читання цілих слів і поради щодо практичного його застосування.
Новий буквар і з точки зору методики, і підготовки матеріалу, і за змістом був на той час новинкою в
чеській навчально-методичній літературі.
Зауважимо, що одночасно з цим В. Пршигода пише й інші статті, в яких ознайомлює педагогічну
громадськість тогочасної Чехословаччини з результатами власних і зарубіжних аналітичних досліджень з
проблем вивчення рідної мови.
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Варто зазначити, що у чеському педагогічному товаристві не було одностайності з приводу
впровадження в практику нового методу. Частина педагогів вважали, що цей метод не є чеським, а
американським, тому не сприймали його, оскільки він переобтяжував дітей і частково загрожував їх
здоров’ю. На їх думку, запровадження американцями цього методу зумовлене нефонетичністю їх
правопису, що зовсім не стосується чеської мови. Інколи вчителі самі не розуміли суть цього методу:
адже як може дитина читати слово, якщо вона не знає літер. Проте цей аргумент приводили ті, хто не
усвідомлював психологічного факту, що слова як ціле пояснюють думку, і тому для дітей є
конкретнішими для усвідомлення і легшими, ніж букви. Діти вміють прочитати слово як символ думки
не тому, що воно складається з окремих літер, а тому, що воно має свою особисту цінність як цілісна
структура. Метод глобального читання ґрунтувався на психології читача-початківця, яка є однаковою
для дітей всіх національностей, незважаючи на те, що правописна структура різних мов відрізняється.
Більшість педагогів дуже високо оцінювали результати навчання методом читання цілих слів,
індивідуалізованими методами та методами природного навчання. Вони наголошували на виховному
впливі цих методів, які формували в учнів такі риси, як працелюбність, сумлінність, самостійність,
самодовіра, самоконтроль і самокритика. Ці риси характеру, отримані в результаті роботи на основі
методів, пропагованих Вацлавом Пршигодою і перевірених в чеських експериментальних школах,
формували дух учнів і викликали гідні подиву зміни в поведінці дітей. Змінюється і ставлення учня до
вчителя, який із зовнішнього авторитету перетворюється на внутрішній і має, таким чином, значно
більший вплив на виховання учнів. ''Йдеться про реконструкцію ставлення учня до роботи, до вчителя.
Особиста робота та особиста відповідальність за результати своєї роботи є головними умовами розвитку
особистості. Немає іншого індивідуального виховання, ніж те, яке дозволяє учневі на основі самостійної
роботи дійти до самостійності інтелектуальної, а також морально'', – писав В. Пршигода [5: 70].
Висновки. Результатом цього своєрідного методичного прориву, певної полеміки, практичних
дослідів став значний перелом у методиці навчання рідної мови у більшості національних навчальних
закладів Чехословаччини, покращився рівень її викладання. Це відбилося і в шкільних програмах для
початкових шкіл. Уже на першому році навчання учні повинні були виразно читати речення та
коротенькі оповідки, на четвертому році – сприймати текст зором, згодом відтреновувати читання
більших оповідань та цілісних літературних творів. У навчанні орфографії В. Пршигода ввів поняття
статичного та динамічного правопису і так звані специфічні тренінги окремих слів та словосполучень.
Отже, вплив Вацлава Пршигоди був помітним не лише в чеських експериментальних школах
міжвоєнного періоду, а й практично у всіх школах, де вчителі намагалися покращувати свою роботу на
основі результатів наукового дослідження. В. Пршигода поставив перед дидактикою чеської школи
низку нових завдань, на основі яких протягом десятиліть будувалася нова школа. Таким чином, розвиток
чеської школи у першій половині ХХ століття перебував під потужним впливом педагога-реформатора
В. Пршигоди.
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Матеріал надійшов до редакції 10.02. 2012 р.
Дзюбишина Н. Б. Педагогические особенности изучения чешского языка в концепции
реформирования образования Вацлава Пршигоды.
В статье описаны отдельные этапы жизни и деятельности, осуществлен анализ основных положений
концепции реформирования национальной системы образования чешского ученого и педагога главного
теоретика и практика педагогического реформизма междувоенного периода Вацлава Пршигоды.
Охарактеризованы особенности новой чехословацкой школы, которые обобщены в работе
''Рационализация образования'', их практическая реализация, определены характерные особенности
методики обучения детей родному (чешскому) языку, проанализирован метод чтения целых слов
(глобальный метод), который апробировался в чешской начальной школе междувоенного периода (1918
– 1938 гг.). Значительное внимание уделено дискуссиям по вопросу внедрения в практику нового метода.
Dzuibyshyna N. B. Pedagogical Features of Teaching the Czech Language in the Concept of the Educational
Reform by Vaclav Prshyhoda.
The article deals with the analysis of the main principles of the educational system reform concept by a Czech
scientist and educator Vaclav Prshyhoda, the main theorist and practician of the educational reformism in the
interwar period . The attention is paid to the features of the new Czech school, grounded in the work
''Rationalization of Education'' and their practical implementation, the peculiarities of methods of teaching
children their native language (Czech) are defined, the method of reading the whole words (the global method),
that tested at Czech elementary school in the interwar period (1918 – 1938) is analyzed. The main attention is
paid to discussions on the new method implementation into the practice.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРАЇНЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
У статті висвітлено актуальні проблеми реформування системи вищої освіти європейських країн;
розкрито стратегію Європейського Союзу в галузі впровадження електронного навчання;
проаналізовано досвід його застосування в системі вищої освіти країн-членів; розглянуто нормативну
базу та рекомендації європейських спеціалістів в галузі освіти, які є корисними для впровадження
електронного навчання у систему вищої освіти України; представлено проекти європейської програми
"Електронне навчання"; досліджено діяльність мережі для європейських експертів в галузі освіти та
технології "European Experts' Network for Education and Technology", завданнями якої є поширення знань
щодо застосування мультимедіа та ІКТ в освіті.
Сучасний етап розвитку системи вищої освіти України характеризується впровадженням інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ) в усі аспекти її функціонування. Це призводить до необхідності
ліцензування нових спеціальностей, впровадження інноваційних методів та засобів навчання, модернізації
змісту освіти тощо. Стрімкий розвиток ІКТ в освіті та інформатизація навчального процесу спричинили
виникнення нової форми навчання. Електронне навчання (eLearning), яке органічно доповнює такі класичні
для вищої освіти форми навчання, як очна, заочна та дистанційна, займає міцні позиції у сучасній системі
освіти країн-членів Європейського Союзу (ЄС). Основними перевагами електронного навчання є
можливість отримувати якісну освіту, перебуваючи на будь-якій відстані від навчального закладу,
самостійно планувати свій графік навчального процесу, отримувати професійну підтримку викладача в
режимі он-лайн (синхронно або асинхронно) тощо. Вивчення нормативної бази європейських країн дає
можливість стверджувати, що в епоху глобалізації та інтернаціоналізації інтенсифікація впровадження ІКТ
у систему вищої освіти країн-членів, з огляду на їх перспективність для суспільства знань, віддзеркалює
загальну політику ЄС в цій галузі, яка еволюціонує з кожним десятиліттям.
Тенденції розвитку та реформування сучасної системи освіти у контексті становлення
інформаційного суспільства висвітлено у працях таких вітчизняних вчених, як Н. Бібік, Л. Ващенко,
Н. Воскресенська, С. Гончаренко, Т. Десятов, А. Джуринський, Г. Єгоров, І. Зязюн, В. Кремень,
В. Мадзігон, Б. Мельниченко, І. Підласий, Л. Пуховська, Г. Сазоненко, О. Сухомлинська. Проблеми
створення, розвитку та функціонування системи електронного навчання досліджують Т. Атаман, О. Бевз,
В. Бублик, А. Ворох, Р. Голощук, М. Горностай, О. Довбуш, В. Лапінов, А. Томіліна, Ю. Триус та інші.
Необхідність інтегрування України в європейський освітній простір, невідповідність національної
системи вищої освіти сучасним вимогам європейської спільноти, а також потреба у впровадженні
європейських стандартів освіти в галузі електронного навчання набувають на сучасному етапі
стратегічного значення. З цього погляду особливий пізнавальний і практичний інтерес становить досвід
країн-членів ЄС, які є лідерами у застосуванні ІКТ в освіті. Його сутнісний аналіз дозволить українським
освітянам ефективно вирішувати організаційно-правові, навчально-методичні, технологічні та
управлінські проблеми впровадження електронного навчання у систему вищої освіти України.
Мета цієї статті – проаналізувати досвід впровадження електронного навчання в системи вищої
освіти країн-членів ЄС, а також розглянути рекомендації європейських спеціалістів в галузі освіти.
Експерти ЄС з освіти вважають, що ІКТ відкривають доступ до якісної освіти, професійної
підготовки та навчальних ресурсів. Застосування цих технологій сприятиме перетворенню Європи в
інформаційне суспільство, що ґрунтується на знаннях. Трьома векторами модернізації освітнього
простору мають стати знання – формування у кожного громадянина власної системи знань, що постійно
розвивається, вдосконалюється та модернізується; громадянство – формування спільних цінностей для
всіх громадян та розвиток почуття приналежності до європейського суспільства; та компетентність –
забезпечення професійної придатності за рахунок формування ключових компетентностей, необхідних
для життя в інформаційному суспільстві 1.
Член Європейської Комісії (ЄК) В. Редінг (V. Reding), відповідальна за освіту та культуру, визначила
проблемні моменти цього процесу в Європі, а саме:
– забезпечення ефективної організації навчання протягом життя за умови постійного вдосконалення
технологій, що за короткий термін перетворюють "нові знання, особисті навички та кваліфікації" у
"прострочений товар" і вимагають постійної модернізації "попиту і пропозиції";
– визначення ключових або базових вмінь та навичок, необхідних людині для повноцінної адаптації
до інформаційного суспільства;
– "зменшення цифрового розриву", по-перше, між ЄС та США, і, по-друге, між громадянами ЄС, які
мають базові цифрові знання, та між тими, хто їх не має... " (2001 р.) 2: 5.
© Зубченко О.С., 2012
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З 2000 р. для швидкого та ефективного впровадження ІКТ в європейські системи освіти та професійної
підготовки ЄК запровадила програму "Електронне навчання" 3. "Електронне навчання – це використання
нових мультимедійних технологій та Інтернету для вдосконалення якості навчання за рахунок забезпечення
доступу до ресурсів та послуг, дистанційного обміну інформацією та співпраці" [4: 6].
На думку В. Редінг "...електронне навчання, система освіти і професійної підготовки повинні стати
рушійною силою європейської економіки…" 5: 2. Програмними цілями електронного навчання на 20012004 рр. затверджено чотири плани дій: 1) створення інфраструктури та необхідного обладнання для
поширення електронного навчання; 2) спеціальна підготовка фахівців; 3) забезпечення умов для добору
якісного змісту освіти та освітніх послуг; 4) посилення співпраці та формування мереж на
Європейському рівні 6.
У 2001 р. Радою ЄС прийнято Резолюцію щодо електронного навчання (Council Resolution of 13 July
2001 on e-Learning), головною метою якої є сприяння країнам-членам та ЄК у впровадженні проектів
щодо ІКТ у системи освіти та професійної підготовки. У Резолюції встановлено вимоги в галузі ІКТ до
європейських систем освіти та професійної підготовки. Це:
 забезпечення всебічного впровадження ІКТ у системи освіти;
 створення гнучкої інфраструктури, завдяки якій електронне навчання буде доступне всім;
 сприяння загальній ІКТ-грамотності;
 створення культури навчання протягом життя;
 розробка високоякісного європейського освітнього змісту.
Для адаптації програми електронного навчання до пріоритетів інформаційного суспільства, цілі на 20042006 рр. модернізовано і спрямовано на: 1) поширення та популяризацію ІКТ-грамотності; 2) допомогу у
створенні європейських віртуальних університетів та шкіл; 3) об’єднання всіх навчальних закладів через
Інтернет; 4) популяризацію та контроль впровадження плану дій з електронного навчання 6.
Переважна більшість ресурсів, необхідних для впровадження планів дій, знаходяться на
національному рівні, при цьому роль ЄС полягає у визначенні загальних проблем, бар’єрів,
можливостей, прискоренні та фінансуванні дослідницької діяльності, створенні умов для розвитку
європейського ринку в цій галузі, забезпеченні підтримки країн-членів та сприянні європейській
співпраці (149-а та 150-а статті договору про ЄС) 7. З метою поширення мультимедійних технологій та
Інтернету в процесі навчання, ЄК засновано портал elearningeuropa.info.
У програмі "Електронне навчання" передбачено низку проектів для визначення можливостей та
аспектів його застосування. Протягом 2001-2004 рр. запроваджено 43 експериментальні проекти, що
охопили всі рівні освіти і відобразили вплив ІКТ на процеси отримання інформації, навчання,
викладання, професійної підготовки, (див. табл. 1).
Згідно Резолюції проблемою залишається низька швидкість педагогічних та інституціональних змін у
межах Європи. Для подолання цієї ситуації на Європейському саміті з питань електронного навчання
(Бельгія, 2001 р.), в якому брали участь представники державного та приватного секторів освіти та ІКТпромисловості, а також офіційні представники ЄС, запропоновано "Десять рекомендацій для уникнення
перешкод доступу та підключення, забезпечення професійного розвитку, прискорення інновацій з
електронного навчання та конструювання змісту освіти, акцентування уваги на нестачі навичок ІКТ,
поширення цифрової грамотності та навчання протягом життя, визначення життєздатної співпраці
приватного та державного секторів".
Таблиця 1.
Проекти програми "Електронне навчання" за 2001-2004 роки [4: 7]
Проекти
Опис
Інноваційна система електронного навчання, в основі якої реальна наукова
лабораторія, що сприяє вивченню концепцій астрономії, астрофізики та
космології. Проект використовує високоякісний роботизований телескоп для
Eudoxos
отримання інформації, Інтернет для її поширення та створення у навчальних
класах віртуальних наукових лабораторій.
Мережа для експертів і організацій в галузі дослідження та оцінювання ІКТ в
eRNIST
освіті, концепцій електронного навчання, ВНС. Проект ґрунтується на
Європейська
педагогічній практиці, створює базис для впровадження шкільної системи
дослідна
майбутнього, що посилюватиме забезпечення державного сектору, рівні
мережа для
можливості, підтримуватиме демократичні процеси та стимулюватиме
ІКТ у ЗНЗ
громадянську свідомість.
Мета проекту – зробити ІКТ доступними дошкільних закладів та початкових
шкіл ЄС. Це дозволить брати участь у спільних проектах з іншими школами за
Cyber school.
допомогою Інтернету. Допомагає створити інноваційні Інтернет-засоби для
Europe
спілкування дошкільників та розробити активні методи вивчення мов для дітей
молодшого шкільного віку.
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Проекти

e-MUSE

Опис
Мережа культурних, освітніх та технологічних закладів, що підвищує
мотивацію та посилює співпрацю в галузі розвитку імітаційних заходів для
музеїв та освітніх закладів. Освітні дії в межах проекту сконцентровано на темі
"Олімпійські ігри у стародавньому світі". Результатом є створення
інноваційного ВНС на основі використання віртуальних і реальних музейних
виставок, історичних та культурних цифрових ресурсів тощо.

Перерахуємо рекомендації, які є корисні, на нашу думку, для системи освіти України [8: 4-6]:
основою електронного навчання є забезпечення доступу кожного користувача з будь-якого місця
знаходження та можливості підключення до мережі будь-якого засобу; розробка та затвердження
стратегії розвитку інфраструктури електронного навчання та цифрового змісту, що ґрунтується на
відкритих стандартах та перевіреній сумісності мереж; фокусування досліджень в галузі електронного
навчання на педагогічних аспектах та електронному змісті; створення умов для забезпечення підтримки
комерційних виробників в галузі розробки змісту електронного навчання; збільшення інвестування для
забезпечення постійного професійного вдосконалення вчителів та допомоги в усвідомленні сутності
педагогіки електронного навчання; розвиток гнучкої системи навчальних курсів для забезпечення
кожного громадянина вміннями та навичками, необхідними для повноцінного життя в інформаційному
суспільстві; розширення електронних спільнот та форумів; забезпечення фінансових стимулів для
підвищення популярності електронного навчання; посилення фінансових інструментів забезпечення
електронного навчання; дослідження потенціалу суспільної співпраці в цій галузі.
Резолюція закликає країни-члени [9]: продовжити діяльність щодо ефективного впровадження ІКТ у
системи загальної освіти, професійної та педагогічної підготовки; отримати вигоди від використання
потенціалу Інтернет, мультимедійних технологій та віртуальних навчальних середовищ; прискорити
впровадження ІКТ та реформування навчальних планів середньої та вищої освіти; забезпечити підтримку
осіб, відповідальних за ефективне впровадження та управління ІКТ у навчальних закладах; гарантувати
швидке забезпечення обладнанням та якісною інфраструктурою для загальної та професійної освіти;
сприяти розвитку якісних цифрових матеріалів для навчання та викладання, забезпечити ресурси,
доступні в режимі он-лайн; використати переваги, що надає ІКТ з точки зору доступу до культурних
ресурсів (бібліотеки, музеї, архіви); підтримати розвиток та адаптацію інноваційних технологій, що
передбачають використання ІКТ; використати потенціал ІКТ щодо спілкування для посилення
Європейської свідомості; підтримати віртуальні форуми для співпраці та обміну інформацією;
використати досвід, отриманий у процесі реалізації проектів "Європейська шкільна мережа" (European
Schoolnet) та "Європейська мережа освітніх стратегій для вчителів" (European Network of Teacher
Education Policies); сприяти дослідженням в галузі електронного навчання; аналізувати та контролювати
застосування ІКТ у процесі викладання.
Можемо констатувати, що на сучасному етапі основними завданнями ЄК у галузі електронного
навчання є:
 впровадження стратегічного плану електронного навчання та майбутніх цілей систем освіти та
професійної підготовки;
 підтримка існуючих європейських порталів для забезпечення співпраці та обмін досвідом в галузі
електронного навчання;
 забезпечення підтримки інформаційного обміну та спілкування на європейському рівні та
розвитку багатомовних освітніх ресурсів та послуг (в галузі середньої освіти проект "Використання
Інтернету для розвитку співпраці між середніми школами Європи" – "Using the Internet to develop
twinning between European secondary schools") 10;
 забезпечення стратегічних досліджень інноваційних підходів організації навчального процесу і
тестування нових освітніх середовищ.
Впровадження електронного навчання у ЄС відбувається на різних рівнях освіти завдяки низці проектів.
У галузі середньої освіти започатковано програму "Сократ" (Socrates), що охоплює тридцять країн Європи і
має на меті створення "Європи знання", забезпечує громадян можливістю навчатись протягом життя, мати
доступ до якісної освіти, отримувати допомогу при оволодінні знаннями та кваліфікаціями, а також сприяє
навчанню мов, мобільності та інноваціям. Програма "Сократ" пропагує європейську взаємодію в галузях
освіти і складається з восьми окремих проектів: Коменіус (Comenius) – шкільна освіта; Еразмус (Erasmus) –
вища освіта; Грундтвіг (Grundtvig) – освіта дорослих; Лінгва (Lingua) – навчання європейських мов;
Мінерва (Minerva) – ІКТ в освіті; Спостереження та інновації освітніх систем та стратегій; Співпраця з
іншими європейськими програмами; Додаткові заходи 11: 3 (див. табл. 2). Інформація щодо проектів
поширюється за допомогою мережі Eurydice – інформаційна система з питань освіти в Європі, яка з 1980 р.
є одним із стратегічних механізмів, створених ЄК для посилення співпраці за рахунок збирання, контролю,
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обробки та поширення достовірної і прийнятної для порівняльного аналізу інформації. З 1995 р. Eurydice –
невід’ємна частина програми дій Сократ в галузі освіти [12: 4-10].
Можна констатувати, що електронне навчання перетворилось на провідну тенденцію розвитку
сучасних систем освіти та професійної підготовки країн ЄС. Проблеми, пов’язані з придбанням
обладнання та підключенням навчальних закладів до мереж, відійшли на другий план, а увага на
сучасному етапі приділяється педагогічному аспекту, змісту, оцінюванню якості та стандартів навчання,
спеціальній підготовці вчителів, організаційним змінам та реформуванню навчального процесу. Після
2006 р. електронне навчання та використання ІКТ стало обов’язковою складовою нового покоління
програм загальної та професійної освіти 13; 14.
Таблиця 2.
Проекти програми "Електронне навчання" (2001-2006 рр.) 11: 3
Проект
Опис проекту
Формує цифрову грамотність (використання ІКТ, мультимедіа та відеоконференцій);
спеціальна підготовка вчителів до використання ІКТ як педагогічного інструменту та
Comenius
засобу відкриття навчального закладу до оточуючого світу, створення мережевих центрів
для отримання знань.
Передбачає об’єднання ресурсних центрів мов у різних галузях освіти в єдину мережу;
використання дистанційного навчання та Інтернет-ресурсів; поширення інформації щодо
інноваційних підходів організації курсів дистанційного навчання малопоширених мов;
Lingua
створення навчальних матеріалів та засобів оцінювання мовних навичок, прийняття до
уваги інноваційних аспектів використання ІКТ у педагогіці.
Спрямовано на дослідження, аналіз та узагальнення результатів спостережень,
визначення та поширення практики в галузі ІКТ; організаційні та соціоекономічні
аспекти їх впровадження; створення мережі для об’єднання людей, відповідальних за
Minerva підготовку вчителів, адміністраторів та розробників стратегій в галузі ІКТ;
вдосконалення досліджень та стимулювання Європейських досягнень у цій галузі,
порівняння з іншими моделями; розвиток на Європейському рівні Інтернет-порталів для
об’єднання навчальних спільнот та освітніх серверів.
Leonardo Програма у галузі професійної підготовки в ЄС, в якій виділено три основні галузі
da Vinci застосування ІКТ: 1) експериментальні проекти; 2) тематичні програми дій; 3) спільні дії.
Стратегія ЄС активно впроваджується країнами-членами. В 1997 р. дванадцятьма країнами-членами
ЄС (в тому числі Великобританією) та Норвегією було створено EENet ("European Experts' Network for
Education and Technology") мережу для європейських експертів в галузі освіти та технології. Завданням
організації є поширення знань щодо застосування мультимедіа та ІКТ в освіті з метою сприяння розвитку
ІКТ-потенціалу кожної країни та європейської співпраці, а також розвитку конкурентоспроможності.
Впровадження ІКТ в освіту країн спільноти відбувається поетапно. Спеціалістами EENet (1998 р.)
визначено такі етапи впровадження ІКТ у систему шкільної освіти протягом 1980-1990-х рр.:
1. Поява перших комп’ютерів у школах Північної Європи для виконання розрахунків та вирішення
математичних завдань.
2. Поява в школах комп’ютерів з мультимедійними засобами та усвідомлення освітянами їх нової
ролі в якості освітнього ресурсу змісту освіти, а також започаткування проектів, спрямованих на
розробку спеціального освітнього програмного забезпечення.
3. Інтеграція ІКТ до мети розвитку європейських систем освіти: "…створення внутрішньшкільних
мереж та підключення їх до Інтернету, формування локальних, регіональних та національних
інформаційних ресурсів…" 15: 3.
У контексті впровадження ІКТ в систему освіти України, цінними для вітчизняних освітян є
рекомендації, розроблені спеціалістами EENet для оптимізації цього процесу: 1) цілісний підхід до
розробки стратегій та планів навчання з ІКТ; 2) конвергенція підходів "згори-вниз" та "знизу-вгору";
3) стійкий розвиток; 4) зв’язок з навчальними планами; 5) підготовка вчителів; 6) введення в широкий
контекст навчання; 7) проведення наукових та практичних досліджень; 8) створення програмного
забезпечення національною мовою; 9) постійний контроль та оцінювання системи освіти та процесу
впровадження 15: 15.
Можемо підсумувати, що однією з провідних тенденцій розвитку європейських систем освіти та
професійної підготовки є електронне навчання, що передбачає використання нових мультимедійних
технологій та Інтернету для вдосконалення якості навчання за рахунок забезпечення доступу до ресурсів
та послуг, дистанційного обміну інформацією та співпраці. Впровадження електронного навчання в
освіту країн-членів ЄС відбувалося поетапно:
1) 2001-2004 рр. – увага спрямовувалась на технічний аспект, проблеми придбання обладнання та
його підключення, відповідно визначались цілі впровадження: створення інфраструктури; підготовка
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спеціалістів; розвиток якісного змісту освіти та освітніх послуг; співпраця та формування мережі на
Європейському рівні.
2) 2005-2006 рр. – акценти переміщуються на педагогічний аспект, відповідно цілями є:
популяризація ІКТ-грамотності; допомога у створенні віртуальних освітніх закладів; об’єднання всіх
закладів через Інтернет; контроль впровадження стратегічних планів дій.
3) З 2006 р. – електронне навчання запроваджується як обов’язкова частина освітніх програм країнчленів ЄС; воно охоплює всі рівні освіти, відображаючи вплив ІКТ на процеси отримання інформації,
навчання, викладання, професійної підготовки.
Отже, створення нового навчального середовища ВНЗ на основі електронного навчання, яке
відповідатиме вимогам інформаційного суспільства, сучасному рівню розвитку науки і техніки, а також
європейським освітнім стандартам є необхідною умовою функціонування сучасної системи вищої освіти
України і потребує ґрунтовного дослідження.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Towards a Europe of knowledge : Communication from the Commission (COM (97) 563 final) [Електронний
ресурс] // European Commission. – Режим доступу : http://www.europa.eu.int.
2. Reding V. The role of the European Community in creating the knowledge and information society
(Speech/01/108) : Zentrum für Europäischen Integrationsforschung, University of Bonn [Електронний ресурс] /
V. Reding. – 2001. – Режим доступу : http://www.europa.eu.int.
3. The e-Learning Action Plan. Designing tomorrow’s education : Annex : Guide to related programs and instruments
(SEC (2001) 526 // COM (2001) 172 final) / Commission of the European Communities. – Brussels, 2001. – 21 p.
4. Cooney M. A world of learning at your fingertips : Pilot projects under the e-Learning Initiative / M. Cooney. –
European Commission. – 2004. – 161 p.
5. Reding V. Education : the new challenges (Speech/00/212) : [European Business Summit] [Електронний ресурс] /
V. Reding. – Brussels, 2000. – 21 October. – Режим доступу : http://www.europa.eu.int.
6. e-Learning : Better e-learning for Europe. – Luxembourg : Office for Official Publications of the European
Communities, 2003. – 32 p.
7. Cooperation on policy issues [Електронний ресурс] // The European Commission. – Режим доступу :
http://www.europa.eu.int.
8. The European e-Learning Summit. Extending educational opportunity accelerating educational innovation exploring
public private partnerships : European e-Learning Summit Declaration (Final 18/5/2001) [Електронний ресурс] //
European
e-Learning
Summit,
2001.
–
Режим
доступу
:
http://www.ibmweblectureservices.com/eu/elearningsummit.
9. Council Resolution of 13 July 2001 on e-Learning (2001/C 204/02) // Official Journal of the European
Communities. – 2001. – C 204/3–C 204/5.
10. Report from the Commission to the Council on Using the Internet to Develop Twinning Between European
Secondary Schools / Commission of the European Communities (COM (2002) 283 final). – Brussels, 2002. – 9 p.
11. Socrates European Community action programme in the field of education (2000-06) : Gateway to education. –
European Communities, Office for Official Publications of the European Communities, 2002. – 12 p.
12. The e-Learning Action Plan. Designing tomorrow’s education : Annex : Guide to related programs and instruments
(SEC (2001)526 // COM (2001)172 final) / Commission of the European Communities. – Brussels, 2001. – 21 p.
13. e-Learning – Designing tomorrow’s education : Communication from the Commission (24.5.2000 COM (2000) 318
final) [Електронний ресурс] / Commission of the European Communities. – Brussels, 2000. – P. 13. – Режим
доступу : http://www.europa.eu./scadplus.
14. Pritchard G. E. Improving Learning with Information Technology : Report of a Workshop / G. E. Pritchard. –
Washington, DC, USA : National Academies Press, 2002. – P. 1–27.
15. How Learning is Changing : information and communications technology across Europe : ICT in education policy. –
British Educational Communications and Technology Agency (Becta), 1998. – 20 p.

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1. Towards a Europe of knowledge : Communication from the Commission (COM (97) 563 final) [Elektronnyi resurs]
// European Commission. – Rezhym dostupu : http://www.europa.eu.int.
2. Reding V. The role of the European Community in creating the knowledge and information society (Speech/01/108)
: Zentrum für Europäischen Integrationsforschung, University of Bonn [Elektronnyi resurs] / V. Reding. – 2001. –
Rezhym dostupu : http://www.europa.eu.int.
3. The e-Learning Action Plan. Designing tomorrow’s education : Annex : Guide to related programs and instruments
(SEC (2001) 526 // COM (2001)172 final) / Commission of the European Communities. – Brussels, 2001. – 21 p.
4. Cooney M. A world of learning at your fingertips : Pilot projects under the e-Learning Initiative / M. Cooney. –
European Commission. – 2004. – 161 p.
5. Reding V. Education : the new challenges (Speech/00/212) : [European Business Summit] [Elektronnyi resurs] /
V. Reding. – Brussels, 2000. – 21 October. – Rezhym dostupu : http://www.europa.eu.int.
6. e-Learning : Better e-learning for Europe. – Luxembourg : Office for Official Publications of the European
Communities, 2003. – 32 p.
7. Cooperation on policy issues [Elektronnyi resurs] // The European Commission. – Rezhym dostupu :
http://www.europa.eu.int.

117

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 64. Педагогічні науки
8. The European e-Learning Summit. Extending educational opportunity accelerating educational innovation exploring
public private partnerships : European e-Learning Summit Declaration (Final 18/5/2001) [Elektronnyi resurs] //
European
e-Learning
Summit,
2001.
–
Rezhym
dostupu
:
http://www.ibmweblectureservices.com/eu/elearningsummit.
9. Council Resolution of 13 July 2001 on e-Learning (2001/C 204/02) // Official Journal of the European
Communities. – 2001. – C 204/3–C 204/5.
10. Report from the Commission to the Council on Using the Internet to Develop Twinning Between European
Secondary Schools / Commission of the European Communities (COM (2002) 283 final). – Brussels, 2002. – 9 p.
11. Socrates European Community action programme in the field of education (2000-06) : Gateway to education. –
European Communities, Office for Official Publications of the European Communities, 2002. –12 p.
12. The e-Learning Action Plan. Designing tomorrow’s education : Annex : Guide to related programs and instruments
(SEC (2001) 526 // COM (2001) 172 final) / Commission of the European Communities. – Brussels, 2001. – 21 p.
13. e-Learning – Designing tomorrow’s education : Communication from the Commission (24.5.2000 COM (2000) 318
final) [Elektronnyi resurs] / Commission of the European Communities. – Brussels, 2000. – P. 13. – Rezhym
dostupu : http://www.europa.eu./scadplus.
14. Pritchard G. E. Improving Learning with Information Technology : Report of a Workshop / G. E. Pritchard. –
Washington, DC, USA : National Academies Press, 2002. – P. 1–27.
15. How Learning is Changing : information and communications technology across Europe : ICT in education policy. –
British Educational Communications and Technology Agency (Becta), 1998. – 20 p.
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Зубченко Е. С. Внедрение электронного обучения в систему высшего образования
стран-членов Европейского Союза.
В статье описаны актуальные проблемы реформирования системы высшего образования европейских
стран; раскрыта стратегия Европейского Союза в области электронного обучения; проанализирован
опыт его использования в системе высшего образования стран-членов; рассмотрены нормативная база
и рекомендации европейских специалистов в области образования, которые могут быть полезными для
внедрения электронного обучения в систему высшего образования Украины; представлены проекты
европейской программы "Электронное обучение"; исследована деятельность сети для европейских
экспертов в области образования и технологии "European Experts' Network for Education and Technology",
заданиями которой есть распространение знаний об использовании мультимедиа и ИКТ в образовании.
Zubchenko O. S. Implementation of eLearning in the System of Higher Education
of the Member Countries of European Union.
The article describes the urgent problems of the higher education system reformation in the European
countries; discloses the strategy of European Union in the sphere of eLearning; analyzes the experience of
its application in the system of higher education of member countries; examines the legislative base and the
recommendations of European specialists in the sphere of education, which can be useful for eLearning
implementation in the system of higher education of Ukraine; reveals projects of European programme
"eLearning"; researches the activity of network for European experts in the sphere of education and
technology "European Experts' Network for Education and Technology", which target is to disseminate
knowledge of multimedia and ICT usage in the education.
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ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ШВЕЦІЇ
У статті висвітлено особливості організації професійного розвитку працюючих педагогів-вихователів у
Швеції. Здійснено аналіз тлумачення понять "післядипломна освіта" та "професійний розвиток" у
науковій літературі, вивчено законодавчо-правові засади та охарактеризовано основні форми
організації післядипломної професійно-педагогічної дошкільної освіти, досліджено досвід партнерства
університетів і дошкільних закладів у контексті підвищення кваліфікації педагогів-вихователів,
зроблено висновок про те, що безперервна освіта педагогів-вихователів розглядається як необхідна
умова забезпечення якості роботи дошкільних закладів у Швеції.
Згідно з Концептуальними засадами розвитку педагогічної освіти України одним із першочергових
завдань щодо поліпшення якості професійної підготовки освітян є створення умов для їх безперервної
освіти. Безперервне фахове вдосконалення педагогічних працівників забезпечується їх післядипломною
освітою. Варто уточнити, що післядипломна педагогічна освіта трактується науковцями як підвищення
кваліфікації педагогів, яке диктується ринком праці та змінами в освітній системі, і є традиційним
виявом навчання педагогів після первинної підготовки з метою поглиблення своїх знань, удосконалення
своїх професійних умінь і навичок, оцінки та розвитку власної професійної практики. Отже,
післядипломна освіта виконує корекційну функцію, тобто є орієнтованою на вдосконалення предметної,
професійної та методично-дидактичної підготовки.
За висновком консультанта Світового банку Ф. Зафейракоу, в європейському контексті моделі
післядипломної освіти орієнтуються скоріше на пропозицію, ніж на попит. Сьогодні в умовах реалізації
компетентнісного підходу у системі неперервної освіти більш актуальним є термін "професійний
педагогічний розвиток", який охоплює не тільки ті види діяльності, коли педагогів навчають, але коли
вони самостійно та зі своїми колегами розвивають нові стратегії й шукають нові підходи до педагогічної
практики, виходячи з власних інтересів та потреб [1: 256]. Зміни у термінології відображають нові
уявлення про процес підвищення кваліфікації, першочерговим завданням якого сьогодні є розвиток
творчого та критичного мислення педагога як основи його професійної діяльності та гаранта вирішення
проблемних ситуацій, що виникають як перед ним, так і суспільством загалом.
Одним із шляхів розв’язання зазначеної проблеми в умовах інтеграції України до світового та
загальноєвропейського освітнього простору є ґрунтовний аналіз, всебічне осмислення та належна оцінка
світової педагогічної думки. У цьому контексті особливий інтерес становить досвід Швеції, яка, за
висновком Організації економічного співробітництва та розвитку, є лідером у галузі дошкільної освіти.
Досягнення системи освіти Швеції привертають увагу багатьох українських і зарубіжних науковців.
Значний інтерес становлять праці, в яких досліджено специфіку шкільної освіти (Р. В. Ніфарін,
І. Р. Луговська), стан доуніверситетської професійної підготовки (Е. Е. Ісмаїлов), проблеми вищої школи
(Ю. С. Дєрябін), різноманітні аспекти освіти дорослих (В. Д. Давидова, Т. П. Зотова, О. І. Огієнко).
Шляхи забезпечення професійного розвитку працюючих педагогів-дошкільників у Швеції українськими
науковцями, однак, ще не висвітлювалися.
З огляду на це метою нашої статті є дослідження особливостей організації післядипломної освіти
педагогічних працівників дошкільних закладів Швеції. У сучасному контексті Швеції терміни
"професійний педагогічний розвиток" та "післядипломна освіта" є широко вживаними. Межі між цими
двома термінами, як показує огляд публікацій у педагогічній пресі, є досить гнучкими, а тому часто у
загальноприйнятому мовленнєвому вжитку вони використовуються як еквівалентні. З огляду на це, ми
вживаємо їх як синонімічні.
Вивчення законодавчих документів показало, що відповідальність за реалізацію післядипломної
педагогічної освіти покладено на муніципалітети та безпосередньо навчальні заклади [2]. Національне
управління освіти виділяє кошти на післядипломну освіту педагогічних кадрів дошкільних закладів лише
за умови їх безпосередньої співпраці з університетами. Про гарантії щодо відшкодування усіх витрат на
підвищення кваліфікації працівника за рахунок роботодавця йдеться у трудовому договорі, який
заключають між собою керівник навчального закладу і педагог. Тобто в умовах децентралізованого
управління післядипломна педагогічна освіта організується роботодавцем, але в той же час є
добровільною ініціативою педагога, який здійснює контроль за своїм професійним розвитком.
Оновлена програма підготовки педагогічних кадрів пропонує достатні можливості для фахівців
включитися знову в процес навчання як для підвищення своєї кваліфікації за рахунок поглиблення знань з
певної наукової галузі, так і для розширення спеціалізації через оволодіння додатковою спеціальністю.
Крім цього, вищі навчальні заклади займаються розробкою навчальних курсів безпосередньо для
© Карпенко Н. М., 2012
119

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 64. Педагогічні науки

працюючих педагогів. Як правило, зміст таких курсів торкається питань про зміни у системі освіти,
організацію роботи у команді та співпраці між навчальними закладами різних рівнів, а також забезпечення
наступності змісту освіти усіх освітніх ланок. Працюючи над створенням навчальних курсів для педагогів,
викладачі університетів ураховують потреби, які диктуються сучасними тенденціями розвитку освіти. Так,
наприклад, останнім часом досить популярними є навчальні пропозиції, предметом вивчення яких є
педагогіка М. Монтессорі. Близько 12 % педагогів є слухачами навчальних курсів, які пропонуються
вищими навчальними закладами щороку. Їх тривалість є досить різноманітною – від шести до двадцяти
тижнів і більше. Як правило, педагогічні працівники є слухачами університетських курсів з власної
ініціативи, а тому вони відвідують вищий навчальний заклад у вільний від роботи час.
У результаті вивчення наукової літератури з досліджуваної проблеми з’ясовано, що форми партнерства
вищої та дошкільної освітніх ланок є досить різноманітними. Найбільш поширеним є проведення
експериментальних проектів на базі дошкільних закладів за участі його працівників і науковців
університету. Така форма співпраці може бути орієнтована як на потреби конкретної навчальної установи,
так й актуальну проблематику в освітній галузі взагалі. Мета, зміст, методи та організаційні умови
визначаються безпосередньо дійовими особами дослідження, що забезпечує варіативність змісту та
організаційну гнучкість заходів. Вихідним пунктом для реалізації кожного проекту є домінування
практичної проблеми, вирішення якої буде сприяти підвищенню рівня навчально-виховної діяльності
усього колективу та стимулювати інноваційну діяльність педагогів-вихователів. Отже, виконання проектів
у контексті співпраці між вищими навчальними закладами та школами і дошкільними закладами одночасно
забезпечує інтеграцію теорії та практики у професійному розвитку педагогів.
Цікавим прикладом організації співпраці практиків і учених у галузі освіти є досвід шведського міста
Мальмо, де спільними зусиллями міського управління освіти та університету створено науковометодичний регіональний центр "За різноманітність в освіті". Мета діяльності цієї організації полягає в
ознайомленні педагогічного персоналу освітянських установ міста з перспективним педагогічним досвідом,
новими освітніми технологіями і досягненнями науки. Центр пропонує педагогам можливості
професійного розвитку на безкоштовній основі, проведення тематичних тижнів, участь у наукових
дослідженнях та у розробці проектів розвитку освіти за підтримки викладачів університету. Для педагогів
міста організуються лекції, семінари, майстер-класи, конференції. Коло освітніх послуг включає також
можливість користування фаховою літературою. Особливо популярними є наукові гуртки, учасники яких
проводять педагогічні експерименти на замовлення Національного управління розвитку закладів освіти та
досліджують різноманітні проблеми, що є актуальними для навчальних закладів Мальмо.
Аналіз літератури з досліджуваної проблеми свідчить, що короткі за терміном тривалості заходи,
одноразові семінари втратили свою актуальність. Популярними є мережі семінарів, організовані у формі
регулярних зустрічей педагогічних працівників та науковців університету на довготривалій основі.
Метою цих семінарів є обмін педагогічними ідеями, розвиток педагогічної рефлексії, надання підтримки
педагогам у їх щоденній праці.
Дослідження показало, що досить поширеним у Швеції є підвищення кваліфікації на базі
дошкільного закладу. При визначенні мети, змісту, методів та організаційних умов таких внутрішніх
заходів, спрямованих на підвищення рівня професійної компетентності окремого працівника та
педагогічного колективу дитячої установи загалом, акцент робиться, передусім, на проблемах закладу і
педагогів. Важливим стимулом в організації підвищення кваліфікації на місцях є конкуренція між
дошкільними закладами, яка спрямована на залучення як більшої кількості дітей, так і фахівців високого
класу до роботи у їх стінах. Досвід показує, що престижність дошкільного закладу і підвищення
кваліфікації педагогів-вихователів відзначаються пропорційною взаємозалежністю. Отже, пункт про
заходи щодо професійного розвитку персоналу є обов’язковою складовою робочого плану кожного
дошкільного закладу. Наприклад, у документі дошкільного закладу ''Дитяча планета'', що розташований
у центрі Стокгольма, говориться про щотижневі спільні засідання усього педагогічного колективу, які
проводяться у визначений час. Тематика таких зустрічей спрямована на розв’язання конфліктної чи
проблемної ситуацій, обмін педагогічним досвідом. Такі заходи передбачають планування роботи на
наступний тиждень, обговорення навчальних досягнень дітей. Крім професійних зборів колективу на
2010 р., для працівників закладу було заплановано відвідування університетського курсу "Перша
медична допомога дітям".
У межах внутрішньої форми вдосконалення кваліфікації педагогічних працівників одного з п’яти
дошкільних закладів, що знаходяться у передмістях Лінчепінга, двічі на семестр проводиться так званий
"педагогічний день". Цей час використовується педагогічними працівниками для зустрічі з фахівцемлектором, обговорення нагальних питань, оцінювання роботи дошкільного закладу, задоволення власних
освітніх проблем. Щотижня кожен педагогічний працівник закладу має одну годину для індивідуального
планування.
Вивчивши та проаналізувавши досвід різноманітних концепцій педагогічної освіти, шведська
дослідниця С. Шерідан створила авторську модель компетентнісного розвитку працівників дошкільних
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закладів, в основу якої було покладено ідею про необхідність організації взаємної рефлексивної
діяльності фахівців з метою актуалізації їх досвіду, що дозволить педагогам залишитися відкритими як
для особистісного, так і професійного росту. Орієнтирами під час створення моделі компетентнісного
розвитку були відповіді на запитання:

Яка ситуація склалася на сьогоднішній день у дошкільних закладах?

Що необхідно змінити для поліпшення якості їх діяльності?

Які найефективніші засоби, з точки зору розвитку професійної компетентності педагогічного
персоналу, будуть сприяти досягненню бажаних результатів?
За точку відліку реалізації запропонованої моделі було взято результати зовнішнього та внутрішнього
оцінювання, які проводилися за шкалою оцінки якості навчального середовища у дошкільних закладах
(ШОЯНСДЗ). Суть цього методу, розробленого американськими вченими Т. Гармс та Р. Кліффордом,
полягає в оцінюванні за семибальною шкалою загальної якості роботи дошкільного закладу, яка
розглядається у 37 аспектах. Це "типові педагогічні ситуації", які об’єднані за сімома пунктами:
піклування, меблі та наочність, робота з розвитку мовлення, творча робота, розвиток моторики,
соціальний розвиток, професійні потреби фахівців. Варто наголосити, що даний метод спрямований на
оцінку змісту типових для даного дошкільного закладу ситуацій та організації педагогічного процесу
незалежно від індивідуальних характеристик вихователів та дітей [3: 3-5].
На думку автора проекту, результати зовнішнього та внутрішнього оцінювань за цим методом є
каталізатором змін у практиці роботи дошкільних закладів. Оцінка якості повинна служити орієнтиром у
плануванні роботи педагогічного персоналу та керівництва дитячої установи щодо розвитку та
вдосконалення освітньо-виховного процесу у ній. Крім того, обговорення результатів оцінювання за
шкалою ШОЯНСДЗ сприяє розвитку рефлексії педагогічних працівників. Обмінюючись думками й
обговорюючи спільне та відмінне в оцінці різних аспектів, які стосуються послуг дошкільних закладів,
працівники дошкільного фаху поступово приходять до власного розуміння педагогічної якості,
визначення якої не завжди співпадає з ідеями їх колег. Таке розмаїття поглядів на одну й ту ж проблему
сприяє усвідомленню того, що існує безліч шляхів її розв’язання та досягнення спільної мети. Відповідно
до критеріїв якості за шкалою ШОЯНСДЗ оптимальне оточення для розвитку та навчання дитини
характеризується високим рівнем професійної педагогічної свідомості. На думку автора моделі, цього
неможливо досягнути, лише читаючи відповідну літературу та відвідуючи лекції науковців. Педагогічна
діяльність стає сферою самоактуалізації особистості лише за наявності навичок аргументованого,
логічного, самостійного та критичного мислення, головним фактором розвитку якого є спеціально
створені умови [4: 15].
Методичним впровадженням запропонованої моделі була розроблена автором технологія розвитку
професійної компетентності педагогічних кадрів дошкільної ланки освіти на основі трьохелементної
структури, яка передбачала відвідування учасниками лекцій та вивчення відповідної наукової літератури,
створення команди, що навчається, та керівництво з боку досвідчених науковців, які досліджують
проблеми цієї галузі.
Зміст та процедура кожної із складових були взаємопов’язаними та взаємозалежними. Практичне
впровадження моделі компетентнісного розвитку відбулося у кількох дошкільних закладах, що
розташовані у передмісті Ґетеборга. Над виокремленням проблеми, яку планувалося розв’язати у ході
проекту, педагоги працювали у командах разом з ментором проекту та керівником свого навчального
закладу. Визначення питання дослідження відбувалося з урахуванням результатів зовнішнього і
внутрішнього оцінювань, та інтересів і потреб дошкільних закладів. Реалізація експериментального
проекту тривала протягом одного року.
Головним завданням лекційного курсу, який розроблявся науковцями університету Ґетеборга у межах
цього проекту, було розвиток рефлексивної активності вихователів, що дало їм можливість глибше
зрозуміти особливості власної педагогічної діяльності. Предметом теоретичної частини моделі були
завдання, які держава ставить перед дошкільною освітою, їх інтерпретація, розвиток і навчання дітей та
роль педагога у цьому процесі. Формат лекцій був побудований у формі діалогу між науковцями і
педагогами, які обмінювалися досвідом, підтверджували теоретичні висновки прикладами з власної
педагогічної діяльності. Зміст лекцій часто змінювався залежно від питань, які цікавили педагогів. У
період між лекціями учасники експерименту вивчали наукову літературу, застосовували нові навчальні
стратегії у роботі з дітьми, використовуючи відеозаписи для їх подальшого аналізу з метою пошуку
більш оптимальних форм, методів і прийомів взаємодії з дітьми. Робота у групі, успіх якої залежить від
внеску кожного та спільного розв’язання запропонованої проблеми, сприяла створенню команди, що
навчається, зі своєю особливою культурою, цінностями, базою знань та спільним розумінням змісту
педагогічної діяльності. Важливим компонентом моделі професійного розвитку було менторство.
Йдеться про наставництво та консультування учасників експерименту з боку досвідчених фахівців
різних наукових галузей. У науковій літературі менторство розглядається як один із найважливіших
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засобів досягнення значного розвитку професійної компетентності, бо воно дає можливість поєднати
теорію та практику використання вивчених стратегій [5: 2470].
Автором проекту передбачалося ведення кожним учасником щоденника, де фіксувалися результати
власних спостережень, проводився аналіз педагогічної діяльності, здійснювалося перспективне
планування навчально-виховної роботи з дітьми з урахуванням знань, здобутих у проекті. Ця педагогічна
документація, по-перше, знайомила батьків, адміністрацію, громадськість з тими педагогічними
процесами, які відбувалися у дошкільних закладах, що сприяло їх обговоренню на різних рівнях; подруге, була важливим засобом розвитку педагогічної компетентності педагога, бо вона давала
можливість учасникам відстежити траєкторію власного професійного становлення, виявити здобутки та
недоліки при виконанні професійних завдань, установити причини успіхів чи поразок. Крім
індивідуальних щоденників, кожна команда педагогів вела спільну документацію. Її обов’язковою
складовою був план, розроблений учасниками експерименту та їх ментором, щодо удосконалення
педагогічної діяльності.
Окрім обговорень, дискусій, відвідування лекцій, даний проект компетентнісного розвитку
передбачав практичний обмін досвідом. Цікаво, що педагоги-вихователі мали змогу не тільки
відвідувати дошкільні заклади своїх колег, але й протягом дня виконувати їх посадові обов’язки. Така
форма роботи дала змогу педагогам порівняти особливості організації педагогічного процесу в різних
дитячих установах, здобути новий досвід, скорегувати власну педагогічну діяльність. Ефективність такої
співпраці великою мірою забезпечувалася розробленою науковцем моделлю аналізу спостережень, яка
орієнтувала фахівців на порівняння форм організації навчального процесу, методів і засобів навчання та
виховання дітей дошкільного віку, умов роботи.
Реалізація моделі компетентнісного розвитку дала плідні результати, про що свідчить опитування
учасників проекту. Особливо цінним досвідом, що педагогічні працівники здобули у процесі реалізації
проекту, було усвідомлення свого відношення до дійсності, пошук причин та сенсу того, що відбувається
навколо, інакше кажучи, педагоги навчилися мислити самостійно і критично. Безперечно, це знайшло
своє відображення у їх щоденній педагогічній діяльності, що підтверджується результатами зовнішнього
та внутрішнього оцінювань, які були проведені після експерименту. За семибальною шкалою в
середньому показник якості послуг, що надавалися дошкільними закладами, зріс від 4,50 до 4,98.
Цінність запропонованої моделі компетентнісного розвитку полягає в тому, що вона є відкритою та
динамічною. Її зміст та методи постійно змінюються у зв’язку з досвідом попередніх учасників, нових
наукових здобутків, змін у суспільстві та потреб й інтересів педагогів.
Таким чином, у результаті вивчення та аналізу наукової літератури і документальних джерел
з’ясовано, що у Швеції післядипломна освіта педагогів-вихователів є необхідною умовою забезпечення
якості професійно-педагогічної дошкільної освіти. Досвід організації післядипломної освіти
педагогічних працівників у Швеції відзначається різноманітністю форм. Поряд із зовнішніми формами
широкого розповсюдження набуло вдосконалення професійно-педагогічної кваліфікації педагогіввихователів на робочому місці. Однак ця стаття не висвітлює повною мірою заявлену проблему.
Подальшого дослідження потребує партнерство дошкільних закладів і університетів у контексті базової
підготовки майбутніх педагогів-вихователів.
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Карпенко Н. М. Пути обеспечения профессионального развития педагогических работников
дошкольных заведений в Швеции.
Статья посвящена особенностям организации профессионального развития педагогов-воспитателей в
Швеции. Проанализировано толкование понятий "последипломное образование" и "профессиональное
развитие" в научной литературе, изучены законодательно-правовые основы и охарактеризованы
основные формы организации последипломного профессионально-педагогического дошкольного
образования, исследован опыт партнерства университетов и дошкольных заведений в контексте
повышения квалификации педагогов-воспитателей, сделан вывод о том, что непрерывное образование
педагогических работников рассматривается как необходимое условие обеспечения качества работы
дошкольных учреждений.
Karpenko N. M. The Ways of Providing Professional Development of Pre-school Teachers in Sweden.
The article focuses on the peculiarities of the professional development of working pre-school teachers in Sweden.
The definitions of such concepts as "in-service training" and "professional development" in the scientific literature
are determined, the legislative bases are studied and the main forms of the organization of in-service pre-school
teacher education are characterized, the partnership between universities and pre-schools which aims at improving
pre-school teachers' professional skills is investigated, it is concluded that long-life education of pedagogues is
considered to be an essential element of providing qualitative pre-school activities in Sweden.
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СИТУАТИВНІСТЬ У НАВЧАННІ ІНШОМОВНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ
У статті розглянуто доцільність використання досвіду створювати повсякденні писемні повідомлення
як то нагадування, рецепти, дописи на форум, запити інформації у Google і т. п. для навчання учнів та
студентів іншомовного писемного мовлення. Особливу увагу приділено забезпеченню штучної ситуації
писемної комунікації у навчальних умовах шляхом моделювання її основних компонентів, а саме учасників
спілкування у сукупності їх соціальних і психологічних характеристик, інтенцій, обставин спілкування
та очікуваних текстів. Наведено приклади модельованих ситуацій англійською мовою. Запропоновано
послідовність прийомів по оволодінню вміннями писемного мовлення на основі розглянутих
комунікативних ситуацій.
Оволодіння іншомовним писемним мовленням (ПМ) вже не перше десятиріччя є невід'ємним
складником практичної мети вивчення іноземних мов у загальноосвітній та вищій школі України.
Значущість розвитку вмінь цього виду мовленнєвої діяльності знайшла своє відображення у
дослідженнях вітчизняних (наприклад, Т. В. Глазунова, Н. В. Горобченко, С. В. Литвин, О. М. Середа,
О. Б. Тарнопольський та ін.), та зарубіжних (наприклад, D. Byrne, T. Hedge, A. Pincas, J. Reid, Ch. Tribble
та ін.) науковців. Сучасні підручники з іноземних мов, розроблені з урахуванням прогресивних
тенденцій, як обов'язковий компонент містять матеріали для навчання ПМ, а на сторінках періодичних
фахових видань регулярно піднімається проблема ефективності застосування розроблених матеріалів та
пошуку нових шляхів їх удосконалення.
Попри сказане, ПМ і досі залишається найбільш проблематичним і найменш популярним серед тих,
хто навчається, видом іншомовної мовленнєвої діяльності. Одним із джерел такого стану є відсутність
чіткого усвідомлення учнями, студентами, а інколи навіть і педагогами зв'язку навчальних матеріалів із
реальним комунікативним досвідом та комунікативними потребами тих, хто навчається. Тому метою цієї
статті є аналіз шляхів забезпечення ситуативності у навчанні іншомовного ПМ на основі реального
комунікативного досвіду учнів та студентів.
Вимога ситуативності у навчанні іноземної вже давно перестала бути новою. Як відомо,
комунікативний підхід, розроблений Ю. І. Пассовим ще у шістдесяті роки та доповнений і розвинутий
багатьма його послідовниками, розглядає спілкування іноземною мовою одночасно і як мету, і як
основний засіб навчання. Зрозуміло, що спілкування поза ситуацією не є можливим. Тому ніхто не
заперечує, що навчати спілкування необхідно на основі комунікативних ситуацій. Ці ситуації повинні
бути максимально наближеними до тих, у яких спілкуються носії мови. Оскільки вивчення іноземних
мов в Україні відбувається поза межами мовного середовища, реальні умови не можуть пропонувати нам
усього спектру можливих ситуацій використання цільової мови. Відтак завданням педагога є штучне
створення на занятті такої ситуації, яка стимулюватиме учня / студента засобами мови досягати
позамовних цілей, тобто спілкуватися.
Необхідність ситуативності у навчанні усного мовлення добре усвідомлюється переважною
більшістю вчителів / викладачів. У результаті учні / студенти прихильників комунікативного підходу
регулярно виконують вправи, в яких вони від імені отриманої ролі розповідають, домовляються,
переконують когось у чомусь і т. п., тобто спілкуються іноземною мовою усно у діалогічній або
монологічній формі. При цьому вони добре розуміють, що така навчальна діяльність допомагає їм
підготуватися до реальної ситуації, у якій їм потрібно буде взаємодіяти з тими, хто не знає української чи
російської мови, але знає англійську (німецьку, французьку, іспанську тощо). Після таких уроків учні /
студенти з гордістю говорять: ''Ми весь урок спілкувалися іноземною мовою!''
Зовсім по-іншому, на жаль, складаються справи з ПМ. Плануючи комунікативний урок, деякі вчителі
свідомо уникають письмових завдань, вважаючи, що всі вони некомунікативні. Навіть від деяких
студентів педагогічного вишу під час аналізу їх власного досвіду вивчення іноземної мови можна
отримати такі судження: ''Мені дуже сподобалося заняття, хоча воно було зовсім не комунікативним. Ми
пів-заняття писали.'' На запитання, що ж саме писали студенти, дізнаємося, що вони вчилися писати
резюме для працевлаштування. Звичайно, замість резюме студенти можуть назвати листи, листівки,
анкети, рецепти тощо – будь-який жанр писемної комунікації, оволодіння яким передбачено чинними
програмами, які, в свою чергу, відображають реальні комунікативні потреби громадян.
Звичайно, можна багато говорити і писати про об'єктивні історичні причини такого упередженого
ставлення до ПМ, проте для позитивних змін необхідно не лише усвідомлювати причини проблеми, але
й шукати способи подолання інертності в організації навчання. Для цього необхідним є, по-перше,
регулярне звернення до аналізу наявного досвіду писемного спілкування учнів, студентів та педагогів з
метою усвідомлення реального місця писемної комунікації у нашому повсякденному житті і, по-друге,
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створення навчальних ситуацій, у яких ПМ є необхідним або навіть єдиним можливим засобом
досягнення певної прагматичної мети. Такі ситуації можуть бути запозиченими з реального життя,
оскільки завдяки сьогоденному рівню розвитку засобів масової комунікації можливостей здійснювати
іншомовне писемне спілкування з представниками інших культур і при цьому не залишати меж рідної
країни значно більше, ніж перспектив поспілкуватися усно.
Усвідомлений досвід писемного спілкування рідною мовою має великий потенціал позитивного
впливу на навчання іншомовного ПМ. У даному випадку ми говоримо не лише про спілкування засобами
приватних листів, адресованих, у кращому випадку, вчителю / викладачу, з якими, на жаль, асоціюється
навчальне писемне спілкування у значної кількості учнів та студентів. Аналіз нашого повсякденного
життя свідчить про те, що ПМ використовується у найрізноманітніших ситуаціях людьми будь-якого
віку (звичайно, за винятком дошкільнят, які ще не навчилися писати). Ми пишемо коротенькі записки
членам своєї родини (наприклад, "Погодуй кошеня!") та коротенькі нагадування для себе (Подзвонити N
– домовитися про зустріч). Ми записуємо важливі для себе і близького оточення дати (дні народжень
друзів і знайомих, річниці одружень тощо) і потім залежно від обставин можемо підписати листівки або
надіслати SMS. Йдучи до магазину, ми пишемо список покупок, напередодні напруженого дня пишемо,
що повинні зробити і т. і. А зважаючи на те, що значна частина населення нашої країни активно
користується послугами мережі Інтернет, перелік жанрів писемного спілкування, з якими повсякденно
працює пересічний громадянин, стрімко зростає. Це може бути і перелік ключових слів для запиту
інформації у одній із пошукових систем (наприклад, Яндекс або Google), і назва пісні або відеоролика
для пошуку у сервісах відеохостингу (наприклад, у YouTube). Переглянувши або прочитавши певну
інформацію, користувачі мережі можуть залишити свої коментарі. Хтось може бути учасником певного
форуму і регулярно залишати свої записи для інших і т. і., і цей список можна ще довго продовжувати.
Але виникає запитання: чи дійсно усі такі записи представляють собою акти спілкування? Адже в
ролі адресата письмового повідомлення у деяких випадках виступає не інша людина, а сам адресант або
технічний засіб. Для з'ясування цього питання звернемося до самого поняття ''спілкування''.
За визначенням, яке пропонує сучасний підручник з комунікативної лінгвістики, спілкування – "це
сукупність зв'язків і взаємодій людей, суспільства, суб'єктів (класів, груп, особистостей), у яких
відбувається обмін інформацією, досвідом, уміннями, навичками і результатами діяльності" [1: 27]
(виділення наші – О. М.). Мовленнєве спілкування – це соціальна взаємодія, засіб досягнення інших,
немовних цілей, які можуть усвідомлюватися або не усвідомлюватися комунікантами [1: 35]. Цілі
спілкування тісно пов'язуються з його функціями: контактною, інформаційною, спонукальною,
координаційною, пізнавальною, емотивною, впливовою та функцією налагодження стосунків [1: 28]
Створення повідомлення обов'язково передбачає наявність адресанта і адресата, тобто того, хто передає,
і того, хто отримує повідомлення. Отже першою умовою виникнення акту мовленнєвого спілкування є
наявність адресанта і адресата. Наступною умовою для вступу у комунікацію є або наявність
інформаційного розриву (information gap – термін запозичено з [2: 257]) між комунікантами, усунення
якого є джерелом для виникнення мотиву до спілкування, або існування усвідомленої чи неусвідомленої
немовної цілі, як-то підтримання стосунків, обмін емоціями, збудження у адресата певних відчуттів,
зміна його поведінки, керування його діями тощо. Третьою умовою виникнення саме писемної
комунікації є відсутність можливості обмінятися повідомленням усно, спричинена, як правило,
розірваністю адресанта і адресата у часі і / або просторі.
Записки до членів родини та друзів, листівки, SMS, коментарі на блогах, дописи на форумах
задовольняють усі перераховані умови і, відтак, є очевидними прикладами писемного спілкування.
Проте у деяких із згаданих вище прикладів адресант пише для самого себе, виступаючи, таким чином,
в двох ролях: адресанта і адресата. Але ці ролі виконуються суб'єктом не одночасно. Нагадування,
списки покупок або важливих справ, приватні щоденники тощо людина пише для себе з орієнтацією на
майбутнє, прогнозуючи, що через певний час ця інформація може забутися. Передбачений
інформаційний розрив та необхідність його заповнення стає поштовхом до виникнення мотиву до вступу
у писемне спілкування суб'єкта із самим собою. Отже, створюючи текст для себе, людина з теперішнього
моменту взаємодіє із собою у майбутньому з тією самою метою – надання інформації, а відтак ми знову
маємо справу із актом спілкування.
У випадку із писемною взаємодією людини з пошуковими системами та різноманітними сервісами
Інтернет на перший погляд здається, що той, хто пише ключові слова чи назву відеоролика з метою
отримання певної реакції від системи, не звертається до іншої людини. Відтак складається враження, що,
попри очевидну наявність другої умови спілкування (необхідності заповнення інформаційного розриву),
відсутньою є перша умова (адресат повідомлення), і тому окреслена ситуація не узгоджується з
визначенням спілкування.
Але усім добре відомо, що мережа Інтернет не формулює реакцію на запит користувача без
попередньої участі людини. Кожний запит користувачів мережі, на який надається позитивна реакція,
уже був передбачений іншими людьми, тими, хто забезпечує контент сайтів та є модераторами сервісів.
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Отримуючи реакцію системи на свій запит, користувач, по суті, отримує повідомлення іншої людини,
сформульоване ще до того, як запит було надіслано. Отже такі письмові повідомлення також мають
адресата, який опосередковується технічними засобами і, зазвичай, залишається невідомим для
адресанта. Звідси висновок, що написання повідомлень у системах та сервісах Інтернет також є актантом
писемного спілкування.
Тому усі перераховані вище і подібні до них жанри письмових текстів представляють собою акти
писемного спілкування, і відтак можуть бути використаними для навчання іншомовного ПМ.
Для навчання спілкуватися засобами згаданих жанрів необхідно у навчальних умовах відтворити
ситуації природного вербального спілкування, в яких той чи інший текст виступає засобом досягнення
поставленої мети.
До проблеми визначення ситуації вербального спілкування та її компонентів неодноразово зверталися
дослідники мовленнєвого спілкування та процесу оволодіння мовою. Зокрема О. О. Леонтьєв визначав
комунікативну ситуацію як сукупність мовленнєвих і немовленнєвих умов, необхідних і достатніх для
здійснення мовленнєвої дії за визначеним планом [3: 156]. Ф. С. Бацевич розглядає комунікативну
ситуацію як конкретну ситуацію спілкування, "в яку входять партнери по комунікації і яка спонукає її
учасників до міжособистісної інтеракції. Комунікативна ситуація визначає мовленнєву поведінку,
способи реалізації комунікативної інтенції (стратегію, тактику комунікації тощо)" [1: 337]. На основі
розглянутих та інших визначень доцільним є виокремлення основних компонентів ситуації спілкування,
моделювання яких, на нашу думку, забезпечить створення комунікативної ситуації для навчання ПМ: 1)
учасники спілкування; 2) комунікативний намір; 3) обставини спілкування; 4) текст.
Як відомо, усе різноманіття природних комунікативних ситуацій, які виникають на основі об'єктивно
існуючих факторів, не може виникнути у стінах навчального закладу спонтанно саме у той час, коли
навчальними планами передбачено опрацювання тієї чи іншої форми спілкування. Тому у процесі
викладання іноземних мов широко використовуються штучні комунікативні ситуації. Штучною
комунікативною ситуацією можна вважати таку, в якій один або кілька з її компонентів виникли не
спонтанно, а були змодельовані учителем / викладачем і запропоновані учням / студентам для
використання. Наприклад, учні / студенти як учасники спілкування можуть виступати від свого імені на
основі усіх своїх особистісних характеристик, які є реальними на момент проведення заняття (ім'я, вік,
стать, громадянство, життєвий досвід, соціальний статус, система звичних соціальних ролей,
переконання, моральні цінності, потреби, мотиви, інтереси, вподобання тощо). Проте частіше у
навчальних цілях частина цих характеристик задаються вчителем / викладачем. Наведемо декілька
прикладів моделювання учасників спілкування (для ПМ це – автор повідомлення) як першого
компонента комунікативної ситуації:
1. "You are a visiting teacher of English from the USA". Змінені характеристики: вік, соціальна роль,
громадянство, життєвий та професійний досвід і, скоріше за все, інтереси та вподобання.
2. "You have recently returned from Germany". Змінена характеристика: життєвий досвід.
3. "You have just baked the tastiest cake in your life". Змінена характеристика: життєвий досвід і,
можливо, вподобання.
4. "You are interested in sports". Змінена характеристика: інтереси.
5. "You want to get a grant for studying abroad". Змінена характеристика: мотиви.
Наступним компонентом ситуації є наявність у визначених комунікантів немовних цілей спілкування,
досягти яких суб'єкт може засобами вербального повідомлення. Для одного й того ж суб'єкта з
визначеним переліком характеристик можливим є виникнення найрізноманітніших цілей, які втілюються
у комунікативні наміри. Наприклад, серед варіантів формулювання другого компоненту комунікативної
ситуації на основі визначеної характеристики суб'єкта з наведеного вище прикладу 3 (You've just baked
the tastiest cake in your life) можна запропонувати такі інтенції:
1. The recipe is all yours and you want to note it down for your English friend.
2. You want to share the recipe with your friends on an international online culinary forum.
3. You want to invite your English friend and treat her / him to the cake.
Перші два приклади одразу включають третій компонент комунікативної ситуації – обставини
спілкування, які передбачають використання саме ПМ. Адресант і адресат розірвані у часі і просторі у
першій ситуації і принаймні у просторі у другому прикладі. Щоправда, у першій ситуації можливою є
фіксація інструкції приготування засобами диктофона або програми аудіозапису на комп'ютері, але запис
рецепта на папері або у текстовому редакторі комп'ютера є більш звичним і зручним для подальшого
використання. Те ж саме стосується і четвертого компоненту цих двох ситуацій, очікуваного тексту. Як
було тільки що зазначено, рецепт як жанр ПМ є очікуваним текстом у першій ситуації, а у другій
ситуації очікуваним є допис до кулінарного форуму в Інтернеті. Ці компоненти ситуації уже імпліцитно
входять до опису перших двох компонентів, і для тих учнів / студентів, які мають досвід подібного
спілкування рідною мовою, визначення очікуваного тексту не є проблемою. Проте якщо вчитель /
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викладач невпевнений у наявності такого досвіду в усіх учнів / студентів групи, третій та четвертий
компоненти ситуації можуть бути представлені експліцитно:
1. You've just baked the tastiest cake in your life. The recipe is all yours and you want to note it down for
your English friend. Write your recipe down.
2. You've just baked the tastiest cake in your life. You want to share the recipe with your friends on an
international online culinary forum. Write down your entry.
Що стосується третього прикладу, то для досягнення комунікативної мети у цій ситуації цілком
природним є використання усного мовлення у безпосередньому усному спілкуванні або під час бесіди по
телефону. Тому цей приклад обов'язково вимагає уточнення обставин, які зумовлять використання саме
писемного повідомлення. Це уточнення повинне стосуватися і очікуваного тексту. Наприклад:
3.1. You've just baked the tastiest cake in your life. You want to invite your English friend and treat her /
him to the cake. Send her / him an SMS.
3.2. You've just baked the tastiest cake in your life. You want to invite your English friend and treat her /
him to the cake. Leave a message for her / him on her / his page in one of the social networks.
3.3. You've just baked the tastiest cake in your life. You want to invite your English friend and treat her /
him to the cake. Write an invitation for her / him via e-mail.
Наведемо ще кілька прикладів ситуацій, які передбачають створення писемних повідомлень для
досягнення різних немовних цілей: 1) You are a visiting teacher of English from the USA. You want to
organize an English-speaking club at your new school. Write an advertisement for your pupils. 2) You have
recently returned from Germany. Write a thank-you letter to the family of friends you were staying with during
your visit. 3) You are interested in sports. Write a comment of the recent events on the blog of your favourite
football team. 4) You want to get a grant for studying abroad. Formulate a request for relevant information for an
Internet search engine.
Ситуації, подібні до розглянутих у прикладах, забезпечують зв'язок між наявним комунікативним
досвідом, реальними комунікативними потребами та навчанням ПМ на заняттях з іноземної мови. Проте
для досягнення максимально позитивного ефекту від їх використання доцільним є також дотримання
чіткої послідовності використання певних прийомів для організації роботи по оволодінню уміннями
створювати тексти, адекватні запропонованим ситуаціям.
У методиці навчання іншомовного ПМ існує кілька підходів до оволодіння уміннями створювати
писемний текст: структурно-орієнтований, процесуальний та жанровий підходи. Кожний з цих підходів має
низку позитивних аспектів, і тому фахівці з навчання ПМ схиляються до необхідності застосування
інтегративного підходу (термін Л. К. Мазунової [4]), який поєднує у собі надбання усіх перерахованих
підходів і, таким чином, дозволяє навчати учнів / студентів максимально ефективної писемної комунікації.
Послідовність роботи по навчанню ПМ за інтегративним підходом може бути такою: 1) аналіз ситуації
спілкування та досвіду спілкування учнів / студентів у подібних ситуаціях засобами рідної / іноземної мови;
2) читання тексту-зразка, який типово створюють носії мови в аналогічній ситуації, аналіз його змісту; 3)
аналіз мовних і позамовних особливостей тексту; 4) ретельне опрацювання мовних і позамовних елементів
тексту; 5) підготовка до створення власного тексту в ситуації, аналогічній до аналізованої: вибір теми,
колективне продукування ідей, їх групування / упорядкування; 6) написання першого варіанта тексту
(індивідуальне або групове); 7) самоаналіз або взаємоаналіз написаного із залученням пам’яток для
самоконтролю та допомоги вчителя; можливою є перевірка робіт учителем / викладачем з метою
формулювання якісної оцінки та порад щодо вдосконалення; 8) індивідуальна робота над лексичними,
граматичними та орфографічними помилками на рівні окремих речень; 9) індивідуальне або групове
вдосконалення тексту; 10) презентація тексту для всього класу / групи, вибір найкращої роботи, оцінка.
Запропонована послідовність дозволяє навчати написання іншомовних текстів різного рівня
складності у різних життєвих ситуація, забезпечувати належний рівень готовності тих, хто навчається, до
міжкультурного писемного спілкування. Перспективним є продовження покрокових розробок
фрагментів занять по оволодінню вміннями написання текстів різних жанрів у різних ситуаціях
писемного спілкування.
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Матеріал надійшов до редакції 10.02. 2012 р.
Москалец Е. А. Ситуативность в обучении иноязычной письменной речи.
В статье рассматривается целесообразность использования опыта создания повседневных письменных
сообщений, а именно напоминаний, кулинарных рецептов, записей на форумах, запросов информации на
Google и т. п. в обучении школьников и студентов иноязычной письменной речи. Особое внимание
уделяется способам создания искусственной ситуации письменного общения посредством
моделирования ее основных компонентов: участников общения с их социальными и психологическими
характеристиками, коммуникативных интенций, внешних обстоятельств и ожидаемых текстов.
Предлагается анализ примеров смоделированных ситуаций общения на английском языке, изложена
последовательность приемов по овладению письменной речью на их основе.
Moskalets' O. O. Communicational Context in Teaching Foreign Writing.
The article deals with the possibility to use the experience of creating everyday written messages (for instance
notes, culinary recipes, forum entries, information requests in Google etc.) for teaching school and university
students writing in a foreign language. The special attention is paid to creating the artificial context of written
communication in the classroom via modelling such components of the communicative situation as the
participants with their social and psychological peculiarities, communicative intentions, outer circumstances
and expected texts. Sample situations of written communication in English are presented. A sequence of steps for
teaching writing in the suggested context is suggested.
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ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК ЧИННИК ЇХ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ ДО НАВЧАННЯ У ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
У статті представлено вікові особливості учнів старшого шкільного віку з точки зору вікової і
педагогічної психології. Вікові особливості старшокласників обґрунтовані як чинник їх фізикоматематичної освіти та підготовки до навчання у технічному університеті. З’ясовано зв'язок вікових
особливостей старшокласників з можливостями профорієнтаційної роботи у загальноосвітньому
навчальному закладі. Зроблено висновок, що вікові особливості старшокласників детермінують
розвиток у них навичок дослідницької діяльності в галузі фізико-математичних дисциплін.
Актуальність та стан дослідженості проблеми. Обґрунтування змісту, методів і форм фізикоматематичної освіти старшокласників як чинника їх подальшого навчання у системі вищої освіти є
актуальною проблемою теорії і практики професійної освіти, оскільки, згідно із законами України ''Про
освіту'', ''Про загальну середню освіту'', Національною доктриною розвитку освіти в Україні у ХХІ
столітті, Концепцією 12-річної середньої загальноосвітньої школи перед педагогічними колективами
шкіл та вищих навчальних закладів, перед науковцями постає проблема забезпечення достатніх умов для
особистісно-професійного розвитку учнів. Осмислення проблеми вікових особливостей старшокласників
дає можливість обґрунтувати самоосвіту й саморозвиток старшокласника, процес зростання його
пізнавальної самостійності, розвиток уміння використовувати набуті знання і вміння для творчого
розв’язання проблеми власної соціалізації, формування здатності до критичного мислення, опрацювання
великого масиву навчальної інформації, прагнення змін на краще у траєкторії особистісного розвитку.
Теоретико-методичні й методологічні засади проблеми професійної освіти у старшому шкільному віці
обґрунтовані у численних наукових працях (А. М. Алексюк, В. С. Безпалько, С. У. Гончаренко, І. А. Зязюн,
В. Г. Кремень, І. Я. Лернер, В. М. Мадзігон, Н. Г. Ничкало, М. М. Скаткін та ін.). Науковці розглядають
зміст та особливості функціонування фізико-математичної освіти у середній загальноосвітній школі та ВНЗ
(О. М. Астряб, М. І. Башмаков, Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, М. І. Бурда, М. Я. Віленкін, Г. М. Возняк,
Г. В. Дорофєєв, О. С. Дубинчук, М. І. Жалдак, А. М. Колмогоров, Ю. М. Колягін, К. Ф. Лебединцев,
Г. М. Литвиненко, О. Ф. Семенович, З. І. Слєпкань, А. А. Столяр, Р. С. Черкасов, В. О. Швець, М. І. Шкіль,
Т. М. Хмара та ін.), питання розвитку творчості та самостійності старшокласників у процесі фізикоматематичної освіти (Г. П. Бевз, М. М. Бєскін, М. І. Бурда, А. М. Капіносов, Ю. М. Колягін, В. М. Лейфура,
Д. С. Людмилов,
Є. П. Нелін,
Ф. О. Орєхов,
В. Н. Осинська,
З. І. Слєпкань,
С. Б. Суворова,
Н. А. Тарасенкова, О. С. Чашечникова, В. І. Шавальова та ін.).
Мета статті полягає у встановленні специфіки вікових особливостей старшокласників, які сприяють
їх фізико-математичній освіті чи, навпаки, спричиняють утруднення в її здійсненні та підготовці
старшокласників до навчання в технічному університеті.
Система підготовки старшокласників до навчання в університеті розглядається нами як відкрита,
багатофункціональна, динамічна система у вигляді двофазового процесу неперервної освіти. Постановка
питання про професійну орієнтацію старшокласників не може бути відділена від організації
функціонування взаємозв’язку в тріаді ''загальноосвітня школа – система підготовки до навчання в
університеті – ВНЗ''. Фізико-математична освіта старшокласників розглядається нами на рівні теорії і
методології її організації та функціонування як така, що може стати основою для ґрунтовної професійної
освіти значної кількості випускників середньої школи.
На зміст та результат фізико-математичної освіти старшокласників, окрім інших важливих чинників,
впливає також сукупність вікових особливостей цієї категорії школярів. Вікові особливості дітей шкільного
віку стали предметом розгляду, насамперед, у віковій та педагогічній психології (Л. І. Божович,
Г. С. Костюк, А. В. Петровський, М. М. Захаров, І. С. Кон, С. В. Ковальов та ін.) [1-7]. При цьому вікова
психологія забезпечує вивчення вікових особливостей становлення особистості на різних етапах
навчального процесу у школі, а педагогічна психологія вивчає закономірності засвоєння особистістю
соціального досвіду в умовах навчально-виховного процесу [8]. Педагогічна психологія як наукова галузь
розділяється на психологію навчання й психологію виховання, які також справляють неабиякий вплив на
виявлення закономірностей та суперечностей освіти школярів різних вікових груп. Так, психологія
навчання зосереджує свою увагу на аналізі мотивів до засвоєння знань із тієї чи іншої галузі наук у дітей
різного віку під час навчання у школі; предметом дослідження цієї науки є також виникнення
психологічних новоутворень у різних вікових групах під час навчання. Психологія виховання розглядає
формування особистості в умовах цілеспрямованої організації навчально-виховного процесу [9].
Основним видом діяльності в старшому шкільному віці є навчально-професійна. Зазначений факт
тісно пов'язаний із можливостями, які має навчальний процес для здійснення фізико-математичної освіти
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старшокласників. У цьому віці фізико-математичні знання оцінюються учнями з точки зору їх
доцільності для майбутнього навчання, тому вивчення фізико-математичних дисциплін стає більш
осмисленим і мотивованим. Ми вважаємо, що мотиваційна сфера фізико-математичної освіти
старшокласника вміщує такі основні компоненти:
– мотивацію самовизначення і підготовки до дорослого самостійного життя, яке може найближчі 4-6
років відбуватися в умовах навчання в технічному університеті;
– мотивація до здобуття кваліфікації, яка дасть можливість конкурувати на ринку праці і будувати
успішну кар’єру;
– мотивація до здійснення самостійної пошукової і науково-дослідницької діяльності, що має
особливо важливе значення при вивченні предметів природничо-математичного циклу.
Пізнавальний інтерес у старшому шкільному віці може бути пов'язаний як з вивченням усіх
навчальних предметів, так і з вибірковим ставленням до кількох чи навіть одного предмета. Мотивами
при цьому можуть виступати: прагнення успішно завершити навчання, що виявляється у зацікавленості
до всіх навчальних дисциплін; загальний інтерес до всіх навчальних дисциплін, поєднаний із вибірковим
інтересом до окремих дисциплін, які доведеться здавати при вступі або від яких залежить загальний
підсумок успішності.
Мають свою специфіку у старшому шкільному віці й розумові операції, здійснювані учнем.
Щоправда, варто взяти до уваги думку Л. Божович про те, що немає жодної інтелектуальної операції в
навчальній діяльності старшого школяра, якої не було б у підлітковому віці [1: 42]. Проте ці міркування
відомого психолога лише підтверджують той факт, що розумова діяльність старшокласника розвивається
на ґрунті мислительної діяльності підлітка, забезпечуючи успішне засвоєння знань, необхідних для
подальшого розвитку в юнацькому віці.
У віковій і педагогічній психології виокремлюють низку провідних характеристик особистості
старшокласника, які мають значення для реалізації завдань фізико-математичної підготовки, як це
представлено в таблиці 1.
Таблиця 1.
Вікові особливості старшокласників та їхній взаємозв’язок з фізико-математичною
підготовкою до подальшого навчання
Вікова
Взаємозв’язок з фізико-математичною
характеристика
Її зміст та специфіка
підготовкою до навчання
старшокласника
в технічному університеті
Зосередженість на Для старшокласників характерні Зосередженість на вивченні предметів фізикомайбутньому.
пошуки власного місця і ролі у математичного циклу у старших класах може
суспільному розподілі праці, бути свідченням прагнення до подальшого
прагнення більш чітко, порівняно навчання у технічному університеті, у зв’язку
з іншими віковими групами, з чим педагоги мають концентрувати увагу
представляти собі майбутні види учня на підготовці до вступу в зазначений
професійної діяльності.
ВНЗ або ж скерувати до системи довузівської
підготовки.
Ускладнення
Окреслення сутності ставлення до Належність
до
референтної
групи
ставлення до себе однокласників
та
педагогів однокласників та вчителів залежить від рівня
та до оточуючих залежно від рівня їх обізнаності з зацікавленості природничо-математичними
людей.
обраною галуззю знання та галузями знань.
схожості інтересів.
Прагнення
Звуження життєвих намірів і цілей Може виявлятися у зниженні пізнавального
віднайти своє місце до
обраної
майбутньої інтересу до гуманітарних предметів на
і призначення в спеціальності.
користь фізико-математичного циклу.
житті.
Побудова взаємин Для старшокласника характерним Зростає роль вчителів математики і фізики як
з учителем на є
прагнення
встановити
з членів референтної групи старшокласника,
основі
педагогами довірливі, навіть для якого основним видом діяльності є
взаєморозуміння і рівноправні стосунки, особливо в навчально-професійна.
поваги один до галузі,
яка
вважається
одного.
перспективною для подальшого
навчання.
Переживання своєї У
старшокласника
успішно У процесі вивчення фізики і математики
власної
розвиваються основні психічні старшокласник орієнтований на вирішення
індивідуальності й процеси (увага, уявлення, уява, тих завдань, які видаються йому найбільш
неповторності.
пам’ять), проте характер їх вияву цікавими і перспективними. Значна частина
стає більш індивідуалізованим.
старшокласників виявляють увагу до задач
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Вікова
характеристика
старшокласника

Її зміст та специфіка

Формування
індивідуального
стилю розумової
діяльності.

Цей процес передбачає розвиток
основних мислительних навичок,
які стають основою для переходу
від
конкретно-образного
до
абстрактного мислення.

Активний розвиток
рефлексії.

Визначає
здатність
старшокласника до адекватної
самооцінки своїх знань та вмінь у
навчальній діяльності, здатність
до переосмислення перспектив у
вивченні того чи іншого предмета.

Взаємозв’язок з фізико-математичною
підготовкою до навчання
в технічному університеті
підвищеного рівня складності як таких, що
стимулюють розвиток дослідницьких умінь та
здатності до самостійного вирішення
навчальних завдань.
У процесі вивчення фізико-математичних
дисциплін у старшокласників індивідуально
розвиваються навички аналізу, синтезу,
абстрагування, систематизації, ідеалізації
тощо – залежно від рівня мотивації до
вивчення фізики чи математики та від
індивідуально-психологічних особливостей
кожного школяра.
Рефлексія при вивченні дисциплін фізикоматематичного циклу сприяє розвитку
індивідуального рівня абстрактного мислення
старшокласників та рівня їх аналітики з
метою успішного вирішення задач із фізики
та математики.

Оскільки метою нашого дослідження є відстеження закономірностей фізико-математичної освіти
старшокласників для їх подальшого навчання у технічному університеті, то нас цікавлять, насамперед,
особливості навчального процесу у старшій школі, пов’язані з фізико-математичною підготовкою. У
процесі навчання в старшій школі відбувається значна перебудова форм і методів викладання, у зв’язку з
чим важливим є максимальне врахування індивідуальних особливостей учнів. Інтелектуальна ініціатива,
яка розвивається у цей час, впливає на загальну динаміку соціальної ініціативи учнів старшого шкільного
віку. Для фізико-математичної освіти значущим є те, що:
– в цьому віці формується індивідуальний стиль розумової діяльності;
– активно виявляє себе здатність до теоретизування;
– розвивається абстрактне мислення, причому більш плідно, аніж конкретне;
– зростає обсяг уваги і пам'яті, формується здатність переключатися з одного предмета зацікавлення
на інший;
– ставлення до фізико-математичних дисциплін стає більш залежним від особистісно-професійної
спрямованості, а не від ставлення до вчителя.
У старшому шкільному віці формується евристичний підхід до навчання, в основі якого знаходиться
психологія творчості й формалізація творчої діяльності [10]. У педагогіці й методиці викладання
математики вчені звертають увагу на те, що евристичний підхід у старшому шкільному віці передбачає
окреслення евристики як комплексу засобів, які полегшують старшокласникам розумові операції в галузі
математики (Г. О. Балл); як прийомів розв’язання неалгоритмізованих задач (З. І. Слєпкань,
О. Б. Єпішева); як окремого класу розумових прийомів, застосовуваних старшокласниками при вивченні
предметів математичного циклу (Ю. Н. Кулюткін, Л. М. Фрідман) тощо. Деякі дослідники вважають
найбільш істотною відмінністю пізнавальної діяльності старшокласника переважаюче абстрактне
мислення (у підлітків – конкретно-образне), яке виявляє себе на всіх ділянках навчального ланцюга
''сприймання – осмислення і розуміння – узагальнення – закріплення – застосування на практиці'' [11]. У
процесі вивчення фізико-математичних дисциплін у старшокласників поглиблюється термінологічна
культура, зростає рівень теоретичних узагальнень. Зміст навчальних дисциплін набуває безпосереднього
життєвого смислу, оскільки від рівня їх засвоєння та зацікавленості у їх вивченні залежить подальше
навчання у різних типах навчальних закладів чи вибір професії. Про зростання рівня зацікавленості
старшокласників у вивченні профільних для подальшого навчання предметів свідчить їх бажання брати
участь у предметних олімпіадах, відвідувати додаткові заняття з певних дисциплін, навчатися у системі
довузівської підготовки.
Для старшокласників важливо, щоб при вивченні фізико-математичних дисциплін були встановлені
певні правила суб'єкт-суб'єктних відносин, а саме:
1) старшокласники мають перебувати у відкритому навчальному просторі, де цілі навчання повинні
бути осмисленими і зрозумілими;
2) між рівнем вимог із боку вчителя та рівнем пізнавальної активності і діяльності старшокласників
має бути логічна відповідність;
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3) рівень знань із фізико-математичних дисциплін повинен визначати і рівень складності завдань, які
пропонуються старшокласникам для вирішення;
4) критерії оцінювання знань із фізико-математичних дисциплін повинні бути узгоджені з вимогами
до рівня знань учнів старших класів;
5) процес вивчення фізико-математичних дисциплін має відбуватися на засадах суб'єкт-суб'єктної
педагогіки, з урахуванням рівня самостійності кожного старшокласника та рівня його зацікавленості
вивченням фізики чи математики.
Вікові особливості старшокласників детермінують розвиток у них навичок дослідницької діяльності в
галузі фізико-математичних дисциплін, а саме: здатності до аналізу та синтезу, узагальнення й
конкретизації, абстрагування й ідеалізації. Закладені у підлітковому віці, зазначені здатності
конкретизуються і стають більш глибокими під впливом зосередженості учнів на обраній галузі знання
[12]. Старшокласники надають перевагу навчальному процесу, в межах якого необхідно не просто
обґрунтовувати факти й твердження, а й доводити їх, тому фізико-математичний цикл стає ще більш
важливим. Цю тезу підтверджує також думка П. Блонського про те, що в підлітковому віці учень краще
запам’ятовує доведення, а ''в юнацькому віці вже помітно виступає критичне ставлення до
запропонованих доведень у прагненні до своїх доведень'' [13: 102].
На підставі фізико-математичної підготовки старшокласників до навчання в технічному університеті
може бути побудована успішна модель їх професійної орієнтації на навчання у вищому технічному
навчальному закладі, причому робота з вибору випускниками професій, пов’язаних із фізикоматематичною освітою, спрямовується у кількох напрямках:
1) професійного просвітництва – надання старшокласнику максимально значної за обсягом і змістом
інформації про місце і роль професій, які можуть бути ним отримані в технічному університеті;
2) професійної діагностики – виявлення схильностей учнів старших класів до оволодіння професіями,
пов’язаними з фізико-математичним циклом дисциплін;
3) професійного консультування – встановлення індивідуальної відповідності старшокласника
навчанню в технічному університеті на основі рівня його фізико-математичної підготовленості.
Висновок. Таким чином, у процесі вікових змін в старшому шкільному віці в особистості
закладаються необхідні передумови для успішної фізико-математичної освіти, які можуть стати
підґрунтям для ефективного навчання в технічному університеті. Ці передумови ґрунтуються на вікових
особливостях старшого шкільного віку. Перспектива подальших досліджень пов'язується нами з
виявленням основних критеріїв фізико-математичної освіченості старшокласників у системі підготовки
їх до навчання у технічному університеті.
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Муранова Н. П. Возрастные особенности старшеклассников как фактор их физикоматематической подготовки к обучению в техническом университете.
В статье представлены возрастные особенности учеников старшего школьного возраста с точки
зрения возрастной психологии и педагогики. Выявлены возрастные особенности старшеклассников,
которые являются фактором их физико-математического образования и подготовки к обучению в
техническом университете. Определена связь возрастных особенностей старшеклассников с
возможностями профориентационной работы в общеобразовательном учебном заведении. Сделан
вывод что, возрастные особенности старшеклассников детерминируют развитие у них навыков
исследовательской деятельности в области физико-математических дисциплин.
Muranova N. P. Age Peculiarities of Senior Pupils as a Factor of their Physico-Mathematical
Preparation for Studying at an Engineering University.
The paper deals with age peculiarities of senior students in terms of developmental and educational psychology.
Reasons are given for the age peculiarities of senior students as a factor of their physico-mathematical
background and preparation for studying at an engineering university. The relation between the age
peculiarities of senior pupils and the possibilities of vocational guidance at a comprehensive school is
established in the paper. It s concluded that senior pupils' age-related peculiarities determine the development of
habits concerning the research activity in the sphere of physico-mathematical disciplines.
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ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ШКІЛЬНИХ КУРСІВ ПРАВОЗНАВСТВА: ЗАГАЛЬНА
ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ
У статті подано визначення понятійного апарату правознавства як сукупності понять, що відображає
факти державно-правової дійсності як об’єктивно існуючі в їхніх істотних властивостях, зв’язках та
відношеннях, формується в учня у процесі його суб’єктивної пізнавальної діяльності, теоретичного
мислення, та є результатом узагальнення; міститься загальна характеристика понятійного апарату
шкільних курсів правознавства, розгорнута класифікація понять за такими критеріями, як: зміст,
ступінь узагальнення, ступінь відомості учням (новизни), структура, закріпленість у законодавстві,
значення; визначено особливості понятійного апарату правознавства, які впливають на обрання
методики його формування.
Постановка проблеми. Основоположним компонентом змісту шкільної правової освіти є знання.
Систематизована сукупність педагогічно адаптованих наукових знань про державу і право, накопичених
людством у процесі історичного розвитку, утворюють навчальний правознавчий матеріал, в якому,
виходячи з досягнень юридичної науки, пояснюються відповідні явища та поняття, обґрунтовується
діалектичний характер їх взаємозв’язку, державно-правові закономірності, тобто закономірності
виникнення, функціонування й розвитку держави і права.
Знання є формою існування й систематизації результатів пізнавальної діяльності людини. Пізнання
держави і права як предмета правознавства, опанування змістом шкільної правової освіти передбачає
засвоєння навчального правознавчого матеріалу, представленого на емпіричному й теоретичному рівнях.
Зміст правознавства на емпіричному рівні охоплює фактичний матеріал, що відображає ознаки і
властивості подій, явищ, процесів із зовнішньої сторони, тобто засвоєння фактичного матеріалу
відбувається шляхом емпіричного мислення. Воно є обов’язковим етапом пізнання, проте, має істотні
недоліки. Так, емпіричне мислення має справу із предметом у спокої, розчленовує, описує та класифікує
результати чуттєвого досвіду, проте, не проникає у суть явища, породжує певний догматизм і
негнучкість знань. На усунення цього недоліку й забезпечення цілісності та повноти процесу пізнання,
вказує С. Терно, спрямовується теоретичне мислення, яке розглядає явище у розвитку, русі, через
протиріччя, що визначає всезагальний спосіб існування явища, тобто його суть. Усвідомлення явища
(зокрема, державно-правового) у системі інших явищ здійснюється завдяки теоретичному узагальненню
[1: 7]. Отже, зміст правознавства на теоретичному рівні передбачає осмислення внутрішньої сутності
фактів, оволодіння системою наукових понять, висновків, зв’язків, державно-правових закономірностей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пізнання як процес, результатом якого є засвоєння знань
досліджувалося такими фахівцями у галузі педагогіки й дидактики, як: В. Бондар, Н. Волкова,
С. Гончаренко, І. Малафіїк, С. Пальчевський, О. Савченко, М. Фіцула та ін. Питання емпіричного й
теоретичного рівнів засвоєння учнями навчального історичного матеріалу, співвідношення фактичного й
теоретичного матеріалу в шкільних курсах історії вивчали К. Баханов, Є. Вяземський, О. Пометун,
О. Стрелова, М. Студенікін, С. Терно, Г. Фрейман та ін. Цінними для розкриття теми й досягнення мети
нашого наукового дослідження є праці В. Маньгори щодо методики формування знань про державу в
учнів основної школи на уроках історії та правознавства, В. Смірнової щодо інтегрованого підходу до
структурування змісту правових знань у професійно-педагогічному коледжі, Н. Ткачової щодо
педагогічних основ формування правосвідомості учнів у закладах професійно-технічної освіти.
Характеристика понять у правознавчих курсах, класифікація їх за певними критеріями міститься у
спільних працях С. Бобровник, В. Ваксман, Л. Грузінової, В. Дубровського, Л. Заблоцької, І. Зуб,
І. Музики, О. Наровлянського, С. Осмоловського, А. Ришелюк, О. Шмоткіна, І. Усенко, Г. Цвікальської.
Правові поняття як засіб виразу змісту права вивчала Т. Кашаніна. Проте, понятійний апарат
правознавчих курсів не був предметом окремого наукового дослідження, що й обумовило обрання теми.
Мета статті полягає в загальній характеристиці понятійного апарату шкільних курсів правознавства,
визначенні його особливостей, а також розробленні розширеної класифікації правових понять, що має
практичне значення, оскільки впливає на обрання методики формування кожного конкретного поняття.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як зазначалося вище, фактична інформація, тобто
інформація, засвоєна на емпіричному рівні пізнання, повинна пройти осмислення, критичне оцінювання,
свідому мисленнєву обробку, власну розумову інтерпретацію, що відбувається вже на теоретичному
рівні, на якому зміст освіти знаходить своє відображення в таких складових, як: поняття різної широти
узагальнення, суттєві причинно-наслідкові та інші зв’язки, тенденції суспільного розвитку (О. Пометун,
Г. Фрейман); поняття, судження, умовиводи, концепції, теорії (К. Баханов); поняття, суттєві причиннонаслідкові зв’язки, закономірності суспільного розвитку, теоретичні висновки, які містять оцінки фактів,
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узагальнену характеристику їх суттєвих ознак, причин, наслідків, значення, причому останній елемент
ґрунтується на трьох попередніх і є більш складним по відношенню до них (Є. Вяземський, О. Стрелова).
Як бачимо, теоретичний рівень пізнання правознавства передбачає осмислення внутрішньої сутності
фактів державно-правової дійсності, оволодіння системою наукових понять, усвідомлення державноправових закономірностей, зв’язків. Відтак, структурою теоретичного компонента навчального
правознавчого матеріалу охоплюються категорії, правові поняття, терміни, судження, умовиводи,
закономірності, причинно-наслідкові та інші зв’язки, тенденції, причому, основним з цих елементів є
поняття, лише оперуючи ними можна робити умовиводи, висновки, узагальнення, встановлювати
закономірності і зв’язки, аналізувати теорії і концепції.
Поняття – одна з форм мислення, в якій відображаються загальні істотні властивості предметів та
явищ об’єктивної дійсності, загальні взаємозв’язки між ними у вигляді ознак як цілісної сукупності, що
становлять зміст поняття (С. Гочаренко); усвідомлене, систематизоване знання про зв’язки, відношення,
суттєві ознаки явищ і процесів; одна з форм відображення світу в свідомості людини, за допомогою яких
засвоюється сутність явищ, процесів, узагальнюються їх суттєві сторони та ознаки (О. Пометун);
відображення подій, явищ і процесів у їхніх найістотніших зв’язках і відношеннях (К. Баханов);
узагальнене знання про предмет, засноване на розкритті більш-менш істотних об’єктивних ознак і
відносин (Т. Левченко). Історичні поняття – це більш високий ступінь організації історичних знань,
вищий рівень узагальнення, форма історичного мислення (С.Терно). Юридичне поняття як думка, що
відображає правові явища або відносини між ними у суттєвих ознаках, є підсумок, сума здобутих про
них об’єктивних наукових знань; передається відповідними термінами (''державний нормативний акт'',
''злочин'') й логічно характеризується з точки зору змісту (мислимі й суттєві ознаки правового явища) і
обсягу (сукупність мислимих за допомогою його правових явищ) [2: 36].
У викладених вище визначеннях реалізується підхід, відповідно до якого поняття утворюються
внаслідок узагальнення ознак та встановлення зв’язків, тобто у результаті синтезу, що на думку І. Канта,
є найголовнішим у творенні знання. Під синтезом філософ розумів приєднання різних уявлень одне до
одного і розуміння їх багатоманітності в єдиному акті пізнання, як те, що складається з елементів знання
і поєднує їх в певний зміст. Причому, джерелом синтезу вважав самого суб’єкта, самодіяльність його
душі. Він вказував на особливе місце зв’язку у пізнанні й зазначав, що зв’язок багатоманітності взагалі
ніколи не може бути сприйнятий нами через відчуття, і, отже, не може також міститися в чистій формі
чуттєвого споглядання, адже він є актом спонтанної здатності уявлення. Серед всіх уявлень зв’язок є
єдине, яке не дається об’єктом, а може бути створене тільки самим суб’єктом, бо воно є актом його
самодіяльності. Знання, за І. Кантом, підкреслює Г. Костроміна, продукуються, акумулюються самим
суб’єктом в його власній синтетичній пізнавальній діяльності, тобто створюються ним і є продуктом
суб’єктивної творчості [3]. Особисті знання є не лише результатом побаченого, почутого, прочитаного,
передусім, вони є ''власним винаходом'' у процесі навчання, вказує О. Проказа [4: 139]. Такий підхід
дозволяє тлумачити пізнання не лише як відображення, але і як активну суб’єктивну діяльність особи, у
процесі якої здійснюється засвоєння навчального матеріалу, а в результаті створюється образ, предмет
пізнання; як суб’єктивну форму діяльності щодо пізнавального освоєння суб’єктом об’єкту, що
актуалізує діяльнісний підхід у навчанні, передусім, у процесі засвоєння змісту шкільної правової освіти.
Понятійний апарат правознавства як сукупність понять відображає факти державно-правової
дійсності як об’єктивно існуючі у їхніх істотних властивостях (ознаках), зв’язках та відношеннях,
формується в учня у процесі його суб’єктивної пізнавальної діяльності (пізнання держави і права),
теоретичного мислення, та є результатом узагальнення, яке (за Т. Левченко) зводиться до відкидання
специфічних, особливих ознак і збереження тільки тих, що виявляються загальними для ряду одиничних
предметів. Поняття закріплюються у науковому терміні.
Роль і значення правових понять опосередковуються тим, що вони – осередок, ядро, кістяк юридичних
знань. Оволодіти основами юридичної науки, означає оволодіти системою її понять. У теоретичному
правознавчому матеріалі від понять варто відрізняти категорії. У філософії під категорією розуміють
загальне поняття, що відбиває найсуттєвіші закономірні зв’язки і відношення, які існують у реальній
дійсності [5: 314]; у юриспруденції – найбільш загальні, загальнотеоретичні поняття, в яких
віддзеркалюється правова дійсність, міститься теоретично узагальнена за змістом і коротка за формою
викладу відповідь на питання, чим є те або інше державно-правове явище, що характеризує державу і право
загалом. Серед них такі, як: держава і право, тип, функції, механізм, форми держави і права, правова
система, система права, система законодавства, норми, інститути, галузі, джерела права, предмет та метод
правового регулювання, суб’єктивне право і юридичний обов’язок, правові відносини, правопорушення,
законність, правопорядок, правосвідомість, правова культура, правова поведінка [6: 19].
Поняття у правознавчих курсах поділяють за такими критеріями, як: зміст, ступінь узагальнення
(загальності), ступінь відомості учням (новизни) (С. Бобровник, В. Ваксман, Л. Грузінова, В. Дубровський,
Л. Заблоцька, І. Зуб, І. Музика, О. Наровлянський, С. Осмоловський, А. Ришелюк, О. Шмоткін, І. Усенко,
Г. Цвікальська та ін.), зміст, структура, закріпленість у законодавстві (Н. Ткачова), значення.
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Класифікувати поняття за змістом є доцільним з огляду на те, що правознавчі курси насичено не
лише правовими, але й морально-етичними, філософськими, економічними, історичними, політичними
поняттями. Враховуючи це, вчитель повинен уміти відокремити правові поняття від інших й основну
увагу приділяти саме їх формуванню в учнів. Так, у процесі вивчення теми ''Поняття і загальна
характеристика права'' в 10-ому класі програмою передбачено порівняння й встановлення відмінностей
між правовими і морально-етичними нормами. Поняттям, яке необхідно сформувати в учнів, є ''правові
норми'', а не ''морально-етичні'', останнє виступає лише тлом (фоном) для формування правового поняття
– ''правові норми''. Відповідно до програми опанування змістом теми ''Особа, суспільство, держава''
передбачає аналіз понять ''людина'', ''індивід'', ''особистість'', ''особа'', ''громадянин''. Зрозуміло, що
пріоритетним з огляду правознавства є поняття ''громадянин'', воно тісно пов’язується з виробленням в
учнів понять ''держава'', ''правова держава'', ''громадянське суспільство''; є опорним при формуванні
понять ''громадянство'', ''правовий статус особи'', ''права'', ''свободи'', ''обов’язки'', ''демократія'', суб’єктів
різних видів правовідносин тощо, отже, пізнавальна діяльність щодо формування наведеного вище
переліку понять (людина, індивід, особистість, особа, громадянин) має концентруватися навколо поняття
громадянин й забезпечувати саме його формування в учня.
Класифікуючи поняття у правознавчих курсах за змістом, варто враховувати, що деякі з них є не лише
правовими й інтегрують відомості з різних навчальних предметів (наук). Такими поняттями є: податки,
бюджет, власність, підприємницька діяльність (правознавство, економіка), природні ресурси
(правознавство, географія), власники природних ресурсів (правознавство, економіка, географія) тощо. У
процесі формування таких понять доцільно визначати, передусім, правові аспекти їх змісту й на них
акцентувати увагу учнів, проте, широко використовувати міжпредметні зв’язки, забезпечувати інтеграцію
основ відповідних наук (сприяти формуванню цілісної наукової картини світу у свідомості учня).
За ступенем узагальнення (загальності) розрізняють окремі, загальні, найбільш загальні поняття.
Найбільш загальними є такі поняття, що наскрізно проходять через увесь матеріал курсу, наприклад,
поняття ''держава'', ''право'', ''правова держава'', ''громадянське суспільство'', ''свобода'', ''рівність'' тощо.
Ознаки й сутність загальних понять також розкриваються на достатньо ґрунтовному рівні, проте,
меншому за обсягом, навчальному матеріалі, наприклад, на матеріалі великого розділу або теми
програми, й формуються упродовж серії уроків. Так, поняття ''основних прав'', ''свобод'' та ''обов’язків''
громадянина виробляються на матеріалі відповідної теми, у той же час, учні оперують цими поняттями
під час вивчення більшості тем курсу. Найменш загальні (окремі) поняття розкриваються упродовж
кількох, або, навіть, одного уроку й забезпечують засвоєння матеріалу невеликої теми. І. Усенко до таких
відносить поняття спадщини, заповіту (Тема: ''Спадкове право''); кабінет міністрів, міністерства (Тема:
''Органи державної виконавчої влади в Україні''); дізнання, попереднє (досудове) слідство (Тема:
''Правоохоронні органи України'') тощо [7: 26].
У змісті курсу ''Права людини'' (10-11 класи) прикладами окремих понять є ''суверенність особи'',
''громадська думка'' (Тема: ''Громадянське суспільство та права людини''), ''оптація'', ''трансферт'',
''переселення'', ''репатріація'' (Тема: ''Право на громадянство''), ''геноцид'', ''апартеїд'' (Тема: ''Злочини
проти миру і людяності'') тощо; загальних – ''міжнародні стандарти у галузі прав людини'' (Розділ ІІІ.
Міжнародні стандарти та міжнародні механізми у забезпеченні прав людини; Розділ VІІІ. Міжнародні та
державні засоби захисту прав людини) [8: 29]. Найбільш загальними є ті ж самі поняття, які визначені
такими й у курсі ''Правознавство'', що підкреслює їх непересічне значення у вивченні правознавства як
навчального предмета загалом.
Розглянутий вище поділ за ступенем загальності перегукується з поділом за значенням і змістом
правового поняття. За останнім критерієм Н. Ткачова диференціює поняття на загальноправові теоретичні
й галузеві, серед яких визначальними є конституційні. Науковець підкреслює особливе значення перших,
характеризує їх як методологічну основу формування правових знань, вказує, що вони відіграють провідну
роль у засвоєнні правових знань [9: 17]. Виходячи з цього, розглядаємо загальноправові поняття як
найбільш загальні, найбільш значимі (важливі), основоположні. Як правило, це – категорії правознавства.
Загальні поняття – достатньо значимі (достатньо важливі), менш загальні – менш важливі.
За структурою Н. Ткачова розрізняє прості й складносистемні (складні) поняття. З’ясування структури
поняття є особливо важливим з огляду на визначення процедури його формування в учнів, її тривалості,
етапності, складності, використання певних прийомів та засобів. Складні поняття, що, як правило, є
найбільш загальними й важливими, вимагають особливої підготовки як вчителя, так і учнів, актуалізації
опорних знань та необхідної мотивації їх пізнавальної діяльності. Під складним поняттям розуміємо
системне, структуроване, цілісне утворення. В його основі – відповідне складне явище державно-правової
дійсності, частини якого – взаємопов’язані, проте, певною мірою самостійні (дискретні), виходячи з чого,
можуть вивчатися як відокремлені елементи й засвоюватися як менш складні поняття, але формування й
усвідомлення учнем самого складного поняття забезпечується лише шляхом усвідомлення ним
комплексності та єдності відповідного явища. Так, складне явище об’єктивної реальності, яким є форма
держави, представлене в правознавстві відповідним поняттям. Останнє за детального аналізу розкривається
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як складносистемне, включає такі поняття, як ''форма правління'', ''форма політико-правового режиму'',
''форма територіального устрою''. Форму держави загалом як поняття та явище можна охарактеризувати
лише шляхом розкриття всіх її складових. Отже, поняття ''форма держави'' є складним по відношенню до
перелічених понять, кожне з яких також є складним, оскільки включає структурні елементи. Формуючи
складносистемні поняття доцільно використовувати наочність, розробити структурно-логічну схему, яка б
відобразила його цілісність та єдність, взаємозв’язки між елементами та їх обумовленість.
Правові поняття поділяються на родові та видові. Цей поділ має принципове значення для з’ясування
найбільш суттєвих ознак поняття. Так, ''республіка'' є родовим поняттям по відношенню до понять
''парламентської'', ''президентської'' та ''змішаної'' республік; поняття ''нормативно-правовий акт'' – родове
до понять ''закон'' та ''підзаконний акт'', а ''закон'' – родове щодо видових понять ''основний закон'',
''конституційний'' та ''звичайний''; поняття ''злочин'' і ''проступок'' – видові до поняття ''правопорушення'',
''проступок'' – родове до видових понять ''цивільно-правовий проступок'', ''адміністративно-правовий
проступок'', ''дисциплінарний проступок''. Ознаки, притаманні родовим поняттям, є характерними для
всіх видових, проте, останні мають специфічні риси, що відрізняють їх одне від іншого.
Поділ правових понять на види за ступенем відомості учням на відомі, маловідомі й невідомі є не
менш важливим, ніж за попередніми критеріями, оскільки від ступеня відомості понять учням, вказує
І. Усенко, залежить зміст і тривалість роботи з ними. Так, маловідомі й невідомі поняття вимагають
більш ґрунтовної підготовки вчителя та учнів. Вчителю як організатору процесу формування
понятійного апарату варто виходити з того, що деякі поняття вже відомі учням з інших навчальних
предметів, що актуалізує використання міжпредметних зв’язків, передусім, з історією. Так, з історичних
курсів учням відомі поняття ''держава'', ''право'', ''конституція'', ''монархія'', ''республіка'', ''демократія'' та
ін., проте, формуючи їх як правові, необхідно вказувати на їх юридичні властивості, аналізувати,
спираючись на норми права, показувати нові зв’язки, що виникають у зв’язку з регламентацією цих явищ
правом та законодавством. Формування понять варто також здійснювати з урахуванням життєвого
досвіду учнів.
Зазначимо, що набуті раніше знання й особливо досвід учнів як основа вироблення правового поняття
можуть відігравати як позитивну, так і негативну роль, тобто, як полегшувати цей процес, так і
ускладнювати його. У практиці навчання виникають ситуації, коли нові наукові відомості (поняття) не
збігаються із засвоєними раніше, набутий досвід не узгоджується з положеннями нового навчального
матеріалу. Наприклад, майже всі учні мають уявлення про злочин, відповідне поняття є сформованим у них
на побутовому рівні, проте, у більшості воно асоціюється з вбивством, крадіжкою, пограбуванням, що не
розкриває його зміст повною мірою, обмежує бачення учнями такого складного суспільно-правового
явища, яким є злочинність та ускладнює вироблення відповідного поняття. У таких умовах необхідним є
переосмислення учнями їх знань і досвіду. Зміст роботи викладача по формуванню понять у даному
зв’язку, вказує Е. Акулкін, має бути спрямований на: зіставлення життєвих і наукових понять,
розмежування їх значень; спонукання учнів до спостереження всіляких фактів і явищ; пояснення відомих
життєвих фактів у світлі матеріалу, що вивчається; націлювання на встановлення причинно-наслідкових
зв’язків між різними явищами навколишнього життя; зіставлення фактів, наведених у підручнику, з
фактами, відомими учням внаслідок власних спостережень і дій; спонукання ілюструвати ті або інші
теоретичні положення відомими їм життєвими фактами; застосування знань під час практичної діяльності;
цілеспрямоване і систематичне сприйняття й осмислення учнями інформації з різних джерел [10: 105-106].
Поняття юридичної науки поділяються на такі, що визначені на рівні законодавства, зафіксовані в
ньому (злочин, кримінальна відповідальність, покарання, штрафні санкції, неустойка, шлюб, сім’я,
трудовий договір, контракт, інвестиції, вільна економічна зона), й законодавчо не визначені (держава,
громадянське суспільство, правопорушення, правовідносини, нормативно-правовий акт). Проте, всі
юридичні поняття у тій або іншій мірі пов’язані з нормами права, із законодавством, стверджує
В. Бабаєв, й незалежно від форми їх об’єктивізації (закріплені в законодавстві як спеціальні юридичні
терміни або ні), мають нормативний характер [11: 110], що в принципі виключає можливість
формулювання правових понять на власний розсуд (''своїми словами'').
У результаті аналізу навчальних програм шкільних курсів правознавства ми встановили особливості
його понятійного апарату, які впливають на обрання методики його формування в учнів. Так:
– правознавчі курси насичені правовими поняттями. Це пояснюється об’єктивними чинниками,
особливостями самої юриспруденції, що як соціогуманітарна наука містить багато теоретичного
матеріалу, отже, й понять як його структурних одиниць;
– поняття розподілені в навчальному правознавчому матеріалі недостатньо рівномірно; на вивчення
тем, у змісті яких багато нових понять, особливо важливих та загальних, доцільно відводити більше часу;
– багато правових понять є складносистемними, що ускладнює, пролонгує процес їх формування;
– шкільні курси правознавства включають поняття різного ступеня узагальнення, новизни, причому,
навіть у темах, в яких переважає фактичний матеріал, можуть міститися маловідомі учням поняття.
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Важлива особливість правових понять, передусім понять, визначених законодавчо, зумовлюється
специфікою самого предмета правознавства, яким є право, адже воно не дається один раз і назавжди, є
змінним. Мішель Монтень, один із засновників гуманістичної педагогіки, ще у ХVІ ст. вказував, ніщо
інше в нашому житті не зазнає таких численних змін, як закони і право, й тому навчання кого-небудь їх
мудрощам може перетворитися в складне завдання й, навіть таке, що неможливо виконати. Це означає,
що організація навчання правознавства у школі вимагає від учителя додаткової підготовки з метою
встановлення чинності норм права. У разі, якщо нормативно-правовий акт скасовано й у дію введено
новий, який регулює правові відносини, що вивчаються на уроці, отже, містить інші, відмінні від
попередніх, визначення понять, вчителю варто самостійно опрацювати їх та пояснити учням. Доцільним
тут є застосування прийому порівняння визначень понять у чинному законодавстві й такому, дія якого
припинена. У той же час, кожне правове поняття, вказує Н. Ткачова, володіє стабільністю, тільки йому
властивою сукупністю ознак, які є для нього єдиними та обов’язковими й не можуть бути змінені нi
якісно, ні кількісно. Науковець пояснює це тим, що поняття права, зведені в закон, мають форму
юридичного закону, чого не відбувається в жодній іншiй науці; до правових понять висуваються
підвищені вимоги наукової обґрунтованості й точності.
Визначення особливостей понятійного апарату правознавства як навчального предмету має практичне
значення, оскільки, як зазначалося вище, ці особливості зумовлюють обрання методики його
формування, а також висувають певні вимоги до підготовки вчителя. І. Усенко зазначає, що готуючись
до уроку, доцільно: відокремити правові поняття теми; визначити ступінь їх значення, загальності,
новизни тощо; з’ясувати попередні знання учнів, які можуть стати опорними під час формування нових
понять, можливо запропонувати учням для повторення певний раніше вивчений матеріал; скласти
таблицю, в якій у першій колонці будуть записані всі поняття теми, у другій – ступінь їх відомості, у
третій – ступінь загальності, у четвертій – зафіксувати попередні знання школярів, на які можна
спиратися, формуючи поняття; у п’ятій – завдання на повторення.
Висновки. У результаті проведеного дослідження ми встановили, що понятійний апарат
правознавства є сукупністю понять та відображає факти державно-правової дійсності як об’єктивно
існуючі в їхніх істотних властивостях (ознаках), зв’язках та відношеннях, формується в учня у процесі
його суб’єктивної пізнавальної діяльності (пізнання держави і права), теоретичного мислення, та є
результатом узагальнення. Правові поняття закріплюються у відповідному науковому терміні. Роль і
значення правових понять опосередковуються тим, що вони є осередком юридичних знань; результатом
узагальнення найважливіших ознак явищ, відбитих у праві, результатом пізнання шляхом проникнення в
глибину явища, його сутність. Як засвідчили результати аналізу шкільних програм, поняття у
правознавчих курсах поділяють за такими критеріями, як: зміст, ступінь узагальнення, ступінь відомості
учням (новизни), структура, закріпленість у законодавстві, значення. Нами визначено особливості
понятійного апарату правознавства, які впливають на обрання методики його формування.
Перспективними у напрямку дослідження є визначення етапів та правил формування правових
понять й розробка відповідних методично-дидактичних рекомендацій.
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Матеріал надійшов до редакції 10.02. 2012 р.
Рябовол Л. Т. Понятийный аппарат школьных курсов правоведения: общая характеристика и
особенности.
В статье подано определение понятийного апарата правознавства как совокупности понятий,
отражающих факты государственно-правовой действительности, объективно функционирующие в их
существенных свойствах, чертах и связях, формирующихся в результате субъективной познавательной
деятельности, теоретического мышления, есть результатом обобщения; содержится общая
характеристика понятийного аппарата школьных курсов правоведения, классификация понятий по
таким критериям, как: содержание, степень обобщения, новизны, структура, закрепление в
законодательстве, значение; установлены особенности понятийного аппарата правоведения, которые
влияют на выбор методики его формирования.
Ryabovol L .T. The Сonceptual Apparatus of Law School Courses: General Characteristics and Features.
The article defines the conceptual definition of law as a set of concepts that reflect the facts and legal state as an
objective reality existing in their essential properties, relations and attitudes, forming in the process of students'
subjective cognitive activity, theoretical thinking, and is the result of generalization; contains the general description
of the conceptual definition of law school courses, expanded concepts of classification by such criteria as the content,
degree of generalization, degree of information to students (novelty), structure, binding in law, value; features the
peculiarities of the conceptual apparatus of law that affect the choice of methodology of its formation.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ
ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ США
У статті розглянуто причини поширення інформаційно-комунікаційних технологій у ранній іншомовній
освіті в США. Розкрито сутність поняття "інформаційно-комунікаційні технології", визначено основні
засоби навчання, проаналізовано найбільш популярні інформаційно-комунікаційні технології у процесі
навчання іноземних мов в американській початковій школі, обґрунтовано доцільність їх використання.
Запропоновано рекомендації щодо можливого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій
для розвитку відповідної галузі в Україні, зокрема урізноманітнення технологій навчання, удосконалення
навчально-методичного забезпечення.
Світовий процес переходу до інформаційного суспільства, а також економічні, політичні та соціальні
зміни, що його супроводжують, прискорюють реформування системи освіти. Важливим педагогічним
завданням вважають збагачення та систематизацію змісту шкільної освіти через використання
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). В умовах потужної інформатизації шкільної освіти в
Україні дедалі гостріше постають проблеми удосконалення та розвитку методичних систем навчання
іноземних мов, зокрема в початковій школі, за рахунок включення до процесу навчання ІКТ. Поряд із
використанням із цією метою кращих надбань вітчизняної педагогічної науки доцільним видається
вивчення й осмислення відповідного зарубіжного досвіду.
Починаючи з середини ХХ ст. в країнах Заходу, зокрема й у США, позначилася стійка тенденція до
активного використання навчально-виховного та соціалізуючого потенціалу засобів масової інформації
та комунікації (ЗМІ) у шкільній освіті [1: 6]. Досягнення НТР посприяли стрімкому розвиткові ІКТ в
американській мовній освіті. Отже, актуальним на сьогодні є вивчення досвіду впровадження ІКТ у
процес раннього навчання іноземних мов у США, що може стати одним із шляхів розв’язання зазначених
вище завдань.
Значний інтерес у межах дослідження становлять праці з проблем освіти США: про організацію
освітнього процесу, форми й методи навчання в контексті сучасних тенденцій змісту освіти (А. Сбруєва,
О. Сухомлинська, Н. Теличко, М. Шутова); еволюцію теорії та практики навчання (Н. Пацевко,
І. Радіонова); сучасні педагогічні технології організації навчання (К. Волков, О. Лещинський,
О. Літвінов, Г. Іванчук, С. Шумаєва) тощо. Окрім того, в останні роки значна увага приділяється аналізу
сучасних зарубіжних підходів до викладання іноземних мов на різних ступенях освіти (О. Кузнецова,
Л. Гульпа, О. Мисечко, О. Першукова). Проблема ранньої іншомовної освіти і, зокрема використання
ІКТ, які є однією із важливих ланок у системі навчання іноземних мов у початковій школі (далі ІМПШ),
серед американських науковців є надзвичайно актуальною (Дж. Каммінз, А. Фітцпатрік, К. Далберг,
Х. Кертан, Н. Роудз, І. Пуфаль та інші).
Незважаючи на підвищений інтерес до ранньої іншомовної освіти в останні роки, аналіз сучасної
педагогічної літератури засвідчив, що організація системи навчання ІМПШ США не була предметом
спеціального науково-педагогічного дослідження в Україні. У пропонованій статті ми спробували
розглянути один із аспектів цієї проблеми, а саме – використання ІКТ як ефективний засіб оволодіння
іноземною мовою. Отже, мета статті – проаналізувати можливості використання ІКТ в ранній
іншомовній освіті США. Відповідно до мети ми поставили такі завдання: визначити найбільш популярні
ІКТ у галузі навчання ІМПШ США та запропонувати пропозиції щодо їх використання в Україні.
По-перше, варто зазначити, що упродовж останнього півстоліття в освіті США відбувався потужний
розвиток мас-медійних навчальних технологій, що супроводжувався активізацією наукових досліджень
із метою забезпечення теоретико-методологічного підґрунтя цього напряму педагогічної діяльності.
Американські вчені в співробітництві з колегами за кордоном досягли згоди щодо визначення й
тлумачення його ключових понять. Зокрема, розрізняють такі терміни: "технології навчання" (нові
наукові підходи до аналізу й організації навчального процесу), "технології в навчанні" (застосування в
навчальному процесі технічних засобів і засобів програмованого навчання), "мас-медійні навчальні
технології" (технології, що ґрунтуються на використанні в цілеспрямованому педагогічному процесі
ЗМІ), "педагогічні технології" (комплексний, інтегративний процес, що охоплює людей, ідеї, засоби та
способи організації педагогічної діяльності з метою досягнення виховних та дидактичних цілей і
реалізується за допомогою різноманітних технічних засобів та методичних прийомів) [1: 13].
У нашому дослідженні ми також орієнтувалися на "Новий словник методичних термінів і понять", у якому
термін "інформаційно-комунікаційні технології" визначається як "сукупність методів, процесів і програмнотехнічних засобів, інтегрованих із метою збирання, обробки, зберігання, розповсюдження, відображення та
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використання інформації, а саме: різноманітні програмно-апаратні засоби та прилади, що функціонують на
базі комп’ютерної техніки, а також сучасні засоби та системи інформаційного обміну" [2: 90].
Здійснений аналіз дозволяє констатувати, що у другій половині ХХ ст. було визнано за доцільне
дотримання принципу комплектності для кращого управління діяльністю вчителя та учнів у процесі
формування мовних навичок і розвитку мовленнєвих умінь. Як зазначають методисти (К. Далберг,
Х. Кертан, М. Розенбуш, Н. Бориско, С. Ніколаєва тощо), усі засоби навчання мають бути представлені в
навчально-методичному комплексі (НМК), за яким проводиться навчання іноземної мови в певному
класі. Отже, НМК у всій повноті його компонентів і є основним засобом навчання. Більшість сучасних
НМК є багатокомпонентними та розробляються для декількох рівнів. Основними складовими НМК є
підручник, робочий зошит, книжка для читання, книжка для вчителя, звуковий CD / DVD посібник, що
містить аудіо- й відеоматеріали, демонстраційний та роздавальний матеріал, комп’ютерні програми,
допоміжні онлайнові матеріали для учня й учителя (тести, плани-конспекти занять тощо) [2; 3].
Відповідно до статистичних даних, найбільш популярними засобами навчання ІМПШ є матеріали,
виготовлені вчителями (комплект тематичних розділів, плакати, роздавальний матеріал (копії із завданнями,
картки тощо), які використовуються в 94 % початкових шкіл США, де вивчаються іноземні мови; 94 % шкіл
використовують аудіовізуальні засоби навчання (фільми, слайди, відео- та аудіозаписи, CD тощо) і 85 % –
комерційні / друковані підручники та посібники тощо. Варто зазначити, що на уроці ІМПШ також
використовують різноманітні комп’ютерні навчальні ресурси (комп’ютерні програми, інтерактивне відео, CDROM тощо) (41 %), інтернет-ресурси (електрона пошта, веб-сайти тощо) (19 %) та інші новітні інформаційні
технічні засоби (супутникове телебачення, інтерактивне телебачення тощо) (10 %) [4: 45].
Так, сучасні американські школи вже багато років йдуть шляхом інформатизації іншомовної освіти, що
підтверджується даними ''Національного огляду навчання іноземних мов у дитячому садку – 12-му класі''
про те, що за 1997-2008 рр. кількість початкових шкіл, які використовують інноваційні ІКТ (наприклад,
комп’ютерні та інтернет-технології), значно зросла [5: 7]. Особливою популярністю під час вивчення
ІМПШ користуються сучасні аудіовізуальні засоби навчання. На думку американських учених Н. Роудз та
І. Пуфаль, близько 2 млн. учнів отримали певну іншомовну освіту саме завдяки таким технологіям
(наприклад, навчальним радіо- й телепрограмам, інтерактивним аудіо- та відеоконференціям тощо) [6].
Таким чином, американські вчені засвідчують використання в багатьох школах численних ІКТ на базі
технічних засобів навчання (радіо, телебачення, відео, комп’ютера та інтернету), які під впливом змін в
науково-технічному просторі швидко впроваджуються в систему навчання іноземних мов у школах
США. Кінець ХХ – початок ХХІ ст. позначений інтенсивним розвитком ІКТ у суспільстві загалом і в
шкільній освіті зокрема. Одним з умінь ХХІ ст. є здатність використовувати технології (proficiency in
using technology), яка має значний вплив на соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток
США [7] та виявляється в інформатизації американської системи освіти. Цей процес супроводжується
підключенням шкіл до локальної та глобальної інформаційних мереж, створенням електронних банків
інформації про навчальні заклади, розвитком інтерактивних, дистанційних, програмованих форм
навчання тощо [1: 13].
Як уже зазначалося, у сучасній школі новітні ІКТ стають постійним елементом навчання ІМПШ, тому
округи розширюють доступ молодших школярів до комп’ютера. Наприклад, початкова школа Ефесус
Роуд у місті Чейпел Хіл використовує інтерактивне спілкування з іншими програмами з французької
мови по всьому світу на сайті під назвою "Ethnokids" (www.ethnokids.net). Цей проект є результатом
спільної роботи вчителів та учнів у 14 школах 14 країн, включаючи Бельгію, В’єтнам, Гайану, Котд’Івуар тощо. Учні всіх шкіл-учасників роблять свій внесок у вигляді есе, малюнків, описів свят, домівок,
шкіл тільки французькою мовою. Учні в Портленді все більше використовують електронну пошту та
інші технічні можливості, що надає комп’ютер. Дистанційне вивчення рідкісних мов стало можливим у
Портленді та Гластонбері саме завдяки новітнім ІКТ [8].
Так, у педагогічній і методичній літературі наводиться перелік їх функцій на уроці іноземної мови,
зокрема: презентація, сприйняття та аналіз інформації; забезпечення багаторазових тренувань у різних
видах мовленнєвої діяльності та зворотного зв’язку; створення власних завдань за допомогою
програмного забезпечення; оцінювання умінь і навичок учнів; доступ до довідкової інформації;
публікація власних розробок тощо [9: 23-26].
Отже, комп’ютер є поліфункціональним технічним засобом, що виконує комплекс дидактичних
функцій. Виконання цих функцій передбачає відповідне програмне забезпечення, за допомогою якого
здійснюється процес навчання: CD, Web-сайти, навчальні мультимедійні програми, електронні ігри
тощо. Наприклад, спираючись на інформацію офіційного сайту Центру прикладної лінгвістики (the
Center for Applied Linguistics) (http://www.cal.org/), зазначимо, що існує "Національне он-лайноцінювання раннього навчання мови" (National Online Early Language Learning Assessment).
Головною проблемою дослідження ІКТ, які використовуються в іншомовній освіті, є відсутність бази
даних із їх повним переліком та оцінкою ефективності. Відгуки незалежних користувачів та експертів
представлені на сайті "Огляд програмного забезпечення для дітей" (The Children’s Software Review)
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(http://www.childrenssoftware.com), що не тільки представляє відповідні матеріали, але й визначає їх
рейтинг. Відповідно до даних цього сайту, для підтримки навчального процесу на уроці ІМПШ
використовуються більше шістдесяти окремих виробів, розроблення яких активізувалося після 1997 р.
Більшість із них є навчальними програмами на базі CD-ROM або WWW для навчання європейських мов:
французької, іспанської та німецької (наприклад, серія "Instant Immersion" пропонує вивчення окремих
європейських мов, а "Mia’s Language Adventure: The Kidnap Caper" призначена для навчання іспанської,
французької та розвитку логіки). Майже половина (42,2 %) запропонованої продукції була оцінена
користувачами на "відмінно". Проте, як зазначають американські дослідники, успіх застосування навіть
ефективних ІКТ у програмах ІМПШ залежить від професійної майстерності вчителя, котрий інтегрує
технічні засоби в процес навчання іноземних мов [10]. Саме тому особливого значення набуває
готовність учителя до організації іншомовної освіти з використанням ІКТ.
На особливу увагу заслуговує досвід використання майбутніми вчителями іноземних мов технічних
засобів навчання, у тому числі ІКТ (електронних щоденників (blogs), електронних портфелів (e-portfolio)
тощо), які є могутнім інструментом організації інноваційної діяльності вчителя в умовах інформаційного
суспільства. Як зазначають вітчизняні науковці [11: 116], дослідження можливостей ІКТ ґрунтується на
визнанні того, що людське пізнання й поведінка можуть репродукуватися логічними й лінгвістичними
засобами комп’ютера. Використання ІКТ є тим інноваційним простором, у якому вчитель може
реалізувати свою інноваційну діяльність у нових педагогічних умовах (наприклад, він отримує
можливість постійного оновлення навчального матеріалу завдяки використанню автентичних інтернетресурсів тощо). Наприклад, у США особливою популярністю користуються он-лайн відеоматеріали, в
яких представлено навчальні заняття або їх фрагменти на різних освітніх ступенях із коментарями
вчителів та учнів (наприклад, відеобібліотека практики навчання іноземних мов (Teaching Foreign
Languages K-12: A Library of Classroom Practices); зустрічі вчителів-практиків і науковців; практичні
майстерні, присвячені питанням навчання іноземних мов, як-от: практична майстерня з питань
викладання іноземних мов (Teaching Foreign Languages K-12 Workshop), збірка он-лайн мультимедійних
практичних майстерень для вчителів рідкісних іноземних мов (STARTALK Multimedia Teacher Workshop
Collection) тощо. Крім того, створення таких матеріалів сприяє вдосконаленню процесу навчання
майбутніх учителів ІМПШ та їхньому подальшому професійному розвитку.
Незважаючи на існування досить давньої традиції обов’язкового навчання іноземної мови у
вітчизняній шкільній освіті, не можна говорити про підготовленість більшості українських громадян до
спілкування в сучасному багатомовному й багатокультурному світі. Зважаючи на це, подаємо пропозиції
щодо перспективного вдосконалення ранньої іншомовної освіти вітчизняних учнів з урахуванням
відповідного американського досвіду використання ІКТ за такими напрямами: урізноманітнення
технологій навчання (активніше використання ІКТ: аудіо- та відеоматеріалів, комп’ютерних програм,
інтернет-сайтів, що, зокрема, дозволить самостійно працювати над вивченням предмета в домашніх
умовах); удосконалення навчально-методичного забезпечення (створення відеоматеріалів, у яких
представлено робочі заняття, зустрічі вчителів-практиків і науковців; мультимедійних практичних
майстерень для вчителів ІМПШ; розширення мережі професійного спілкування, зокрема інтерактивного
засобами Інтернету, для обговорення ідей, обміну досвідом навчання мов через професійні організації,
Інтернет-форуми, електронні щоденники тощо; розроблення онлайнових матеріалів та інноваційних
проектів (наприклад, оцінювання, мультимедійних практичних майстерень, національного реєстру програм
раннього навчання іноземних мов, зокрема авторських програм).
Узагальнюючи, доходимо висновку, що сучасні американські школи вже багато років йдуть шляхом
інформатизації освіти, тому поширення використання ІКТ, які відіграють важливу роль у системі
технічних засобів навчання, є ознакою сучасної ранньої іншомовної освіти. Нові проекти, які
фінансуються державою, окремими штатами та школами, демонструють значні успіхи у використанні
новітніх інформаційних технологій для удосконалення процесу навчання ІМПШ, підготовки та
професійного розвитку вчителів та можуть бути ефективно адаптовані до умов вітчизняного
загальноосвітнього навчального закладу.
Перспективи подальшого дослідження проблеми ми вбачаємо в аналізі використання
інформаційних технологій в процесі дистанційного навчання іноземних мов та вивчення можливостей
застосування американського досвіду.
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Смелянская В. В. Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении
иностранным языкам в начальной школе США.
В статье рассматриваются причины распространения информационно-коммуникационных технологий
в раннем иноязычном образовании в США. Раскрыта сущность понятия "информационно143
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коммуникационные технологии", определены основные средства обучения, проанализированы наиболее
популярные информационно-коммуникационные технологии в процессе обучения иностранным языкам в
американской начальной школе, обоснована целесообразность их использования. Предложены
рекомендации по возможному применению информационно-коммуникационных технологий для развития
соответствующей отрасли в Украине, в частности разнообразия технологий обучения,
усовершенствования учебно-методического обеспечения.
Smelians'ka V. V. Information Technologies in Elementary Foreign Language Education in the USA.
The article determines the reasons for the expansion of information technologies for elementary foreign
language learners and teachers in the USA. The essence of the notion "information technologies" is revealed, the
language instructional materials are defined and the most popular information technologies in teaching foreign
languages in American elementary schools are analyzed, the expedience of their implementation is justified.
Some possible ways to inculcate information technologies for the elementary foreign language educational
development in Ukraine, particularly for the diversity of instructional techniques and improvement of the
educational support, are elaborated in the article.

144

УДК 372.4+7:615
О. В. Сорока,
кандидат педагогічних наук, доцент
(Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка)
АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ФАКТОР ЗБАГАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Статтю присвячено вивченню особливостей арт-терапевтичної роботи з молодшими школярами.
Розкрито зміст і суть поняття ''арт-терапія'', визначено її можливості. Представлено поетапну
структуру проведення арт-терапевтичного заняття з дітьми. Охарактеризовано умови щодо
підбору прийомів створення художніх зображень. Описано арт-терапевтичні техніки для дітей
молодшого шкільного віку. Визначено, що практикоорієнтований характер арт-терапії, що об'єднує
потенціал мистецтва, педагогіки і психології, повною мірою відбиває тенденцію до інтеграції знань,
властивій сучасній гуманітарній науці, що може стати продуктивним у справі модернізації
підготовки вчителя початкової школи.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи
практичними завданнями. Педагогічною наукою (Н. Кузьміна, С. Сисоєва, В. Сластьонін, Р. Хмелюк) і
практикою (Л. Дашевська, С. Логачевська, М. Чумарна) доведено, що творча особистість учителя є
найважливішою передумовою розвитку творчих можливостей учнів. Принципового значення набуває
наявність необхідного і достатнього творчого потенціалу у майбутнього вчителя початкової школи.
У діяльності вчителя творчість – це завжди пошук, пов’язаний з нестандартними ситуаціями,
спрямований на реалізацію індивідуальних особливостей і можливостей як учителя, так і вихованця.
Сутнісна характеристика професійної творчості проявляється як потреба в новизні, у готовності до
перетворюючої діяльності.
Важливу роль у творчому розвитку особистості відіграє мистецтво. Його використання в процесі
навчання створює можливості для гармонізації емоційних і логічних компонентів діяльності учнів,
реалізації творчого потенціалу.
Серед інших видів мистецтв саме образотворче мистецтво справляє на людину чи не найефективнішу
дію, бо завдяки своїй універсальності плідно розвиває її емоційно-чуттєву сферу, поглиблює знання,
інтенсифікує візуальний і сенсорний досвід, формує загальну та естетичну культуру тощо.
Згідно Є. Бондаревській і С. Кульневичу, ''застосування незвичайного для шкільної практики терміна
''терапія'' не суперечить, а відповідає головній ідеї гуманістичної педагогіки – розвитку творчого потенціалу
особистості'' [1: 451].
''Отже, виникає потреба в пошуку, адаптації та розробці нових педагогічних технологій, які мають
неклінічну спрямованість, доступні для освоєння вчителю, цікаві й ефективні в роботі з дітьми. Названим
умовам відповідає арт-терапія, що відповідає всезростаючій потребі сучасної людини в м'якому,
екологічному підході щодо її проблем, неуспішності або неповної самореалізації'' [2: 5].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Педагогічні аспекти використання образотворчого
мистецтва з метою прицільного впливу на особистість учня були предметом дослідницької уваги як
теоретиків (Ю. Борєв, Є. Ільїн, О. Олексюк, Б. Юсов та ін.), так і практиків (І. Волков, І. Глінська,
Г. Кершенштейнер, Б. Неменський, В. Сухомлинський та ін.).
Останнім часом стали з'являтися публікації, в яких позначені актуальність розробки нового –
терапевтичного напряму в теорії і практиці освіти [3; 4].
Значну увагу приділено можливостям арт-терапії в освіті з метою супроводу та підтримки розвитку
дітей [5-7]. У зарубіжних публікаціях переважає психотерапевтична і корекційна спрямованість арттерапевтичної роботи переважно прикладного характеру [8-10].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Водночас, недостатньо вивченими
залишаються питання, що розкривають особливості використання арт-терапії вчителем початкової
школи у роботі з молодшими школярами.
Формулювання цілей статті. Дослідити проблему збагачення творчості вчителя початкової школи
за допомогою арт-терапії.
Постановка задань: розкрити змісь і суть поняття ''арт-терапія''; охарактеризувати можливості арттерапії; представити арт-терапевтичні техніки для роботи з молодшими школярами.
Виклад основного матеріалу. З’ясуванням соціально-естетичної сутності мистецтва займаються різні
галузі людинознавства: філософія, мистецтвознавство, психологія, педагогіка і низка інших наук. З
філософської точки зору мистецтво являє собою специфічну форму суспільної свідомості і людської
діяльності, що представляє собою творчий відбиток дійсності в художніх способах.
Естетика розглядає мистецтво як вид духовної діяльності людей, який формує і розвиває в останніх
здатність творчо перетворювати навколишній світ і самого себе за законами краси, реалізуючи
універсальні потреби людини в сприйнятті дійсності в розвинутих формах чуттєвості.
© Сорока О. В., 2012
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У психологічній науці мистецтво визначається як форма духовно-практичної діяльності, в якій
розвиваються й освоюються загальні людські здатності, змістові аспекти діяльності та нові форми
спілкування, що і дозволяє розглядати його в якості засобу розвитку мовної комунікації.
У свою чергу, педагогіка вбачає у мистецтві найважливіший засіб розвитку і виховання особистості.
У процесі взаємодії людини з мистецтвом відбувається її залучення до цінностей культури і суспільства.
Крім того, мистецтво виступає засобом соціалізації й одночасно індивідуалізації особистості.
При всьому різноманітті трактувань поняття ''мистецтво'', можна простежити безперечну подібність у
тлумаченні його сутності, функцій і ролі в житті людини. В остаточному підсумку воно виступає
цілісним феноменом культури, якому властива поліфункціональність, що впливає на формування в
людині світовідчуття, світосприймання і світовідношення.
Кожному виду мистецтва властива певна специфіка, своя неповторна мова. Головна відзнака
образотворчого мистецтва полягає в тому, що воно безпосередньо зображує подобу самих предметів і
явищ у їхньому чуттєвому бутті, думки ж і переживання автора передаються сприймаючому
опосередковано, через цю почуттєву сферу [11]. Живопис обдаровує глядача красномовством ліній,
виразністю світла і тіні, багатством колориту, можливістю наочно показати красу і нескінченне
різноманіття навколишньої дійсності. Образотворче мистецтво належить до невиконавчих видів, воно
найчастіше не потребує посередника між автором і глядачем. Головним предметом пізнання в живописі
виступає людина з її внутрішнім світом, її відношенням до суспільства і природи, до дійсності взагалі.
При цьому живопису властиві образність, асоціативність і емоційна забарвленість.
Систематичне спілкування з образотворчим мистецтвом збагачує естетичний і художній досвід як
учителя, так і учнів, розкриваючи творчу уяву і формуючи образне мислення, яке є основою не тільки
художньої, але і будь-якої творчості.
Ми погоджуємося з думкою Л. Лєбєдєвої, яка стверджує, що використання мистецтва в якості
терапевтичного чинника найбільше доступно для педагога, тим більше, що спеціальних медичних знань
при цьому не потрібно.
''Технологія терапевтичного малювання дозволяє створити особливі умови, відмінні від звичайних умов
початкової школи, в яких найбільшою мірою проявляється індивідуальність особистості кожного учня,
отримується позитивний досвід соціальної взаємодії, розвиваються вміння слухати і розуміти інших,
співчувати і співпереживати, щиро допомагати один одному, знаходити конструктивні способи вирішення
труднощів і розв’язання конфліктів, приймати відповідальні рішення'' [12: 6].
Одні автори розглядають арт-терапію як особливу форму психотерапії за допомогою візуального,
пластичного мистецтва, де акцент робиться на взаємодії між психотерапевтом і клієнтом з лікувальними
цілями, інші – як альтернативну практику з акцентом на творчу діяльність, гармонізацію та загальне
оздоровлення особистості. Сучасні дослідники (А. Сізова, В. Коропуліна, М. Смірнова), розглядаючи
корекційні можливості арт-терапії, визначають її як спосіб і технологію реабілітації осіб з обмеженими
можливостями засобами мистецтва та художньої діяльності, що базуються на здатності людини до образного
сприйняття оточення і впорядкування своїх зв'язків з ним в будь-якій художній, символічній формі.
Згідно низки зарубіжних досліджень, арт-терапія починалася як робота з психічно хворими в
лікарняних умовах [2; 13]. Пацієнти, цікавлячись творами один одного, ставали більш
комунікабельними. Основний лікувально-корекційний ефект досягався за рахунок ''відволікання'' від
переживань і проблем, пов'язаних з хворобою. Цей різновид терапії практикувався арт-педагогами та
художниками в медичних установах і отримав назву терапії відволікаючими враженнями за допомогою
образотворчого мистецтва, літератури, музики [12].
Інший різновид – терапія зайнятістю – сформувалася в межах студійних занять, які проводилися з
метою навчання хворих в соматичних або психіатричних стаціонарах.
Застосування художньої діяльності і творчості в роботі з людьми, які мають проблеми зі здоров'ям,
утворили так званий соціальний напрям у сфері прикладного мистецтва, який розвивався фахівцями, які
не мали спеціальної медичної і психологічної підготовки.
Наступний напрям арт-терапії – медичний або психотерапевтичний – навпаки, побудований на
тісному психотерапевтичному контакті і, безсумнівно, передбачає грунтовні знання відповідних галузей
медицини та психоаналізу [12]. Автори такого розуміння арт-терапії (М. Наумбург та її послідовники)
віддають перевагу терапевтичним цілям порівняно з творчими.
Арт-терапія – це терапія засобами мистецтва, що включає в себе такі окремі терапевтичні технології,
як образотворчу терапію, казкотерапію, ігрову терапію, пісочну терапію, музичну терапію тощо. Часто ці
технології інтегровані і взаємодоповнюють одна одну.
''У педагогічній інтерпретації ''арт-терапія'' розуміється як турбота про емоційне самопочуття і
психологічне здоров'я особистості, групи, колективу засобами художньої діяльності (спонтанний
малюнок у поєднанні з іншими видами творчості)'' [12: 25].
Творчий розвиток молодших школярів вiдбувається через навчальну дiяльнiсть i завдяки їй. Навчання
виступає як одна з форм прояву розвитку особистостi дитини. При цьому творча навчальна дiяльнiсть
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учнiв буде виступати своєрiдною формою прояву i одним із вирiшальних факторiв розвитку та
формування творчої особистостi учнiв. Дiйсно, в процесi навчальної дiяльностi вони виконують
передбаченi творчi завдання, сприяючи розвитку творчих якостей, що врешті-решт забезпечують
успiшну творчу дiяльнiсть.
Ймовірно й те, що навчання не лише сприяє розвитку творчої особистостi дитини, а й певною мiрою
залежить вiд нього. Спираючись на досягнення в творчому розвитку учнiв, воно включає їх у виконання
нових, складнiших творчих завдань. При цьому треба враховувати, що вiк учнiв накладає певнi
обмеження на їх пiзнавальнi можливостi, якi залежать не лише вiд попередньо набутих знань, а й вiд
рiвня сформованостi пiзнавальних дiй i операцiй, пов'язаних з ними психiчних властивостей, а також вiд
особливостей їхньої працездатностi.
Творча активність пов’язана з процесами рефлексії, які виявляються у школярів в осмисленні
власного відношення до творів образотворчого мистецтва. В даному випадку мова йде про пасивну арттерапію. Саме перегляд різних картин і скульптур, які можна з успіхом використовувати на уроках
читання, природознавства може викликати сильні емоційні переживання.
При активній арт-терапії ефективним засобом роботи з молодшими школярами може бути малювання або
ліплення, при цьому творчий акт розглядається як основний лікувальний фактор. Можливе використання
одночасно першого і другого напрямів у використанні арт-терапії в умовах початкової школи.
Образотворча діяльність дозволяє дітям відчути і зрозуміти себе, вільно висловити свої думки і
відчуття, бути собою, звільнюючись від негативних емоцій і переживань.
Окрім цього, малювання розвиває чуттєво-рухову координацію, оскільки вимагає узгодженої участі
багатьох психічних функцій. У процесі малювання активізується конкретно-образне мислення, пов'язане,
в основному, з роботою правої півкулі, і абстрактно-логічне, за яке відповідає ліва півкуля. Будучи
безпосередньо пов'язаним із найважливішими функціями (зір, рухова координація, мова, мислення),
малювання не просто сприяє розвитку кожної з цих функцій, але і зв'язує їх між собою.
Розвиток творчих можливостей учнів молодшого шкільного віку значною мiрою визначається рiвнем
творчої дiяльностi вчителя. Саме тому проблема формування творчої особистостi дитини пов'язана з
вирiшенням проблеми пiдготовки вчителя до творчої педагогiчної дiяльностi. За таких умов при пiдготовцi
педагогiчних кадрiв до творчої професiйної дiяльностi зосереджується увага на розвитку в майбутнього
вчителя здiбностей до самоаналiзу й самооцiнки, вмiнь включатися у творчу взаємодiю з учнями.
Спробуємо охарактеризувати організацію арт-терапевтичних занять в умовах навчального процесу
початкової школи. Передусім, необхідно пояснити дітям і їхнім батькам переваги і можливості арттерапії, адже частіше за все ці заняття сприймаються як корекційні для ''проблемних дітей''.
Л. Лєбєдєва наголошує, що система арт-терапевтичних занять містить широкі можливості, а саме:
– виховні – використовуючи групові форми роботи, вчитель будує взаємодію в дитячому колективі
таким чином, щоб учні навчалися коректному спілкуванню, співчуттю, взаєморозумінню, взаємоповазі
та взаємопідтримці, що, в свою чергу, позитивно впливатиме на формування міцного, дружнього
колективу, забезпечуватиме орієнтацію в системі моральних норм та сприятиме формуванню у дітей
морально-етичних цінностей;
– корекційні – достатньо успішно коректується образ ''Я'', який раніше міг бути деформованим,
покращується самооцінка, зникають неадекватні форми поведінки, налагоджуються способи взаємодії з
іншими людьми. Позитивні результати можуть бути досягнуті в роботі з деякими відхиленнями у
розвитку емоційної та вольової сфери дитини, оскільки арт-терапевтичні техніки застосовуються для
корекції тривожності, агресивності, страхів, сором'язливості та гіперактивності молодших школярів. Діти
вчаться вербалізації емоційних переживань, відкритості у спілкуванні, спонтанності. Загалом
відбувається особистісний та творчий розвиток дитини, отримується новий досвід, формуються вміння
та навички емоційно-вольової саморегуляції;
– психотерапевтичні – ''лікувального'' ефекту можна досягнути завдяки тому, що у процесі творчої
діяльності створюється атмосфера емоційної теплоти, доброзичливості, емпатійного спілкування,
визнання цінності особистості іншої людини, її почуттів та переживань. Відчуття психологічного
комфорту, захищеності, радості та успіху мобілізує цілющий потенціал емоцій;
– діагностичні – арт-терапія дозволяє отримати унікальні відомості про індивідуальні особливості
розвитку учнів, їх психічний та емоційний стан. Це коректний спосіб спостереження за дитиною під час
навчальної та позакласної діяльності, що дає змогу краще дізнатися про її інтереси, цінності, побачити
внутрішній світ, відчути її неповторність та особистісну своєрідність, виявити її проблеми. У процесі
занять легко проявляється характер міжособистісних стосунків і реальне становище кожного учня у
колективі, розкриваються деякі закономірності найближчого соціального оточення;
– розвивальні – завдяки використанню різноманітних форм художньої експресії виникають умови, за
яких кожна дитина переживає відчуття успіху, оскільки побічним результатом арт-терапії зазвичай є
задоволення, що виникає в результаті виявлення прихованих талантів. Це не лише розвиває художні
здібності, але й підвищує самооцінку дітей, сприяє укріпленню віри у власні сили [12].
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Арт-терапевтичні заняття у початковій школі можна проводити індивідуально, в парах, у маленькій групі
або в цілому класі. Останній варіант є найбільш прийнятним, на нашу думку, особливо якщо ці заняття буде
проводити вчитель початкових класів з метою більш глибшого вивчення внутрішнього світу своїх вихованців
та формування міцного, дружнього дитячого колективу в результаті спільної творчої діяльності.
Необхідними матеріалами для організації та проведення занять є: олівці, фломастери, кольорова
крейда, пастель, акварель, гуаш; пензлі різних розмірів, палітра, баночки з водою, губки; папір різного
формату, кольору та відтінку, щільності та текстури; картон, фольга, клей, скоч, ножиці, нитки, мотузки,
клаптики тканини тощо.
Необхідно зазначити, що вибір матеріалів у кожної дитини індивідуальний. Як показує практика,
молодші школярі частіше вибирають фарби. Проте, вчителю необхідно мати в своєму арсеналі різні
матеріали. Підвести дитину до маніпуляцій з фарбами можна кількома способами, а саме:
– дати інструкцію: якщо встановлені довірчі відносини з учителем, дитині легше прийняти
інструкцію "малювати кольором: плямами, мазками, лініями, бризками тощо'';
– показати малюнки інших дітей, якщо психотерапевтичний контакт тільки встановлюється і дитина
відчуває тривожність і невпевненість. Можна зробити спеціальну добірку малюнків, виконаних іншими
дітьми в абстрактній манері;
– вчитель починає малювати, тим самим він ніби ''заражає'' дитину. Цей варіант прийнятний, коли у
дитини виникли проблеми спонтанності реакцій, обумовлені раннім навчанням, гіперсоціалізацією;
– вчитель підбирає завдання, що передбачають ''вільну'' манеру дій з матеріалами, наприклад, будьякий варіант техніки монотипії або малювання на мокрому папері.
Окрім вибору матеріалів, для успішного проведення арт-терапевтичних занять з молодшими
школярами необхідно створити умови щодо підбору технік і прийомів створення зображень.
1) Техніки і прийоми повинні підбиратися за принципом простоти і ефектності. Дитина не повинна
відчувати труднощі при створенні зображення за допомогою запропонованої техніки. Будь-які зусилля в
ході роботи повинні бути цікаві, оригінальні і приємні дітям. Арт-терапія передбачає створення
безпечних умов, що сприяють самовираженню і спонтанній активності.
2) Цікавими та привабливими мають бути і процес створення художніх зображень, і результат.
Обидві складові в рівній мірі цінні для дитини, і це відповідає природі дитячого малювання, є його
особливістю.
Образотворчі техніки і прийоми повинні бути нетрадиційними. По-перше, нові образотворчі техніки
мотивують діяльність, спрямовують і утримують увагу. По-друге, має значення отримання дитиною
незвичайного досвіду, в результаті чого знижується контроль з боку свідомості, слабшають механізми
захисту. У такому зображенні набагато більше свободи самовираження, а значить – неусвідомленої
інформації. Молодші школярі полюбляють створювати зображення незвичним способом, наприклад, за
допомогою сухого листя або ниток.
Незважаючи на вибір матеріалів і дотримання вищеназваних умов, у структурі кожного арттерапевтичного заняття з молодшими школярами повинні чітко прослідковуватися етапи:
– Перший етап – ''налаштування на творчість''. Завдання цього етапу – підготовити учасників до
спонтанної художньої діяльності і внутрішньогрупової комунікації. При цьому можна використовувати
ігри, рухові і танцювальні вправи, нескладні образотворчі прийоми. Наприклад, різні варіанти техніки
''карлючки'', ''закритих очей'', ''автографи'', ''естафета ліній'' тощо. При виконанні цих вправ відбувається
зниження контролю з боку свідомості і настає релаксація.
– Другий етап – актуалізація візуальних, аудіальних, кінестетичних відчуттів. На цьому етапі можна
використовувати малюнок у сполученні з елементами музичної і танцювальної терапії. Для арттерапевтичних занять краще підбирати мелодійні композиції без тексту. Можна сполучати арт- і
танцювально-рухову терапію.
– Третій етап – індивідуальна образотворча діяльність, що надає можливості для дослідження власних
проблем і переживань. Прийнято вважати, що всі види підсвідомих процесів, у тому числі страхи,
сновидіння, внутрішні конфлікти, ранні дитячі спогади, відображуються в образотворчій продукції при
спонтанній творчості. Більше того, заняття візуальним мистецтвом, на думку англійського арт-терапевта
С. Скейфі, сприяють розкриттю внутрішніх сил людини. Таким чином, людина невербальною мовою
повідомляє про свої проблеми і почуття, вчиться розуміти й аналізувати свої емоції. На цьому етапі
важливий процес спонтанної творчості, емоційний стан дитини, її внутрішній світ, пошук адекватних
засобів самовираження. Окрім цього, цей етап передбачає непряму діагностику. Так, деякі додаткові
відомості про автора можна отримати при інтерпретації малюнків відповідно до критеріїв відомих
проективних методик.
– Четвертий етап – активізація вербальної і невербальної комунікації. Завдання цього етапу полягає у
створенні умов для внутрішньогрупової комунікації. Кожному учаснику пропонується показати свою
роботу і розповісти про неї. Ступінь відкритості і відвертості самопрезентації залежить від рівня довіри до
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групи, до вчителя, а також від особистісних характеристик дитини. Іноді діти можуть відмовлятися від
обговорення. Тоді можна запропонувати їм скласти історію про свій малюнок і придумати для нього назву.
– П’ятий етап – колективна робота в малих групах. Діти придумують сюжет і програють невеликі
спектаклі. Переклад травмуючих переживань у комічну форму призводить до катарсису, звільнення від
неприємних відчуттів і емоцій.
– Шостий етап – рефлексивний аналіз, що припускає рефлексивний аналіз у безпечній обстановці.
Необхідна присутність елементів спонтанної ''взаємотерапії'' у вигляді доброзичливих висловлювань,
позитивного програмування, підтримки. Атмосфера емоційної теплоти, емпатії, турботи дозволяє
кожному учаснику відчути приємні відчуття. На завершення заняття необхідно всім дітям подякувати і
похвалити їх [14].
Варто зазначити, що під час проведення арт-терапевтичних занять важливим є творчий акт та
особливості внутрішнього світу ''творця'', що виявляються у результаті втілення цього акту.
Зупинимося детальніше на арт-терапевтичних техніках, які може використовувати вчитель
початкових класів у роботі з молодшими школярами.
Техніка ''Ляпання''. В буквальному розумінні ''ляпати'' означає ''бруднити, плямувати''. В умовах арттерапевтичного заняття, мова йде про спонтанні малюнки молодших школярів, виконаних в абстрактній
манері, що мають схожість з малюнками дообразотворчого періоду. Техніка ''Ляпання'' характеризується
неструктурованістю зображень, відсутністю сюжету, поєднанням абстрактних форм і колірних плям.
Найбільш насиченими та емоційно яскравими є гуашові або акварельні зображення. Фарби ініціюють
спонтанність, допомагають більш відкрито проявляти різноманітні емоції, досліджувати власні
переживання. За зовнішнім виглядом ''Ляпання'' часом виглядають як деструктивні дії з фарбами,
крейдою або іншими матеріалами. У запропонованій техніці немає категорій ''правильно-неправильно'',
''добре-погано''. Відсутність критеріїв оцінки виключає і саму оцінку.
Часто в ході виконання цієї техніки діти відмовляються від пензликів, губок і починають малювати
пальцями і долонями. Новизна ''ляпання'', незвичайність, і в той же час, природність, спорідненість
дитячій природі сприяють тому, що дитина ''забуває'' про соціальні заборони і табу. ''Ляпання'' можуть
проходити не тільки у вигляді розфарбовування і розмазування, але і можуть стати частиною
образотворчих технік, наприклад, монотипії або акватуші.
Техніка ''акватуш'' проста, незвичайна і близька до дитячих ігор з водою. Першим шаром на аркуш
паперу великими мазками наноситься гуашовий малюнок. Після його підсихання другим шаром весь
аркуш покривається чорною тушшю (остання висихає швидко, якщо її шар не занадто товстий). Потім
малюнок опускається у воду. У воді гуаш майже змивається, а туш – лише частково. В результаті на
чорному тлі залишається тонований малюнок з розмитими контурами. За допомогою акватуші
гіперактивні діти отримують задоволення від поетапної діяльності з віддаленим результатом, а молодші
школярі, які відчувають негативізм, отримують спонукальний мотив для включення у творчу діяльність.
Техніка ''Штрихування, карлючки''. Штрихування – це графічне зображення, що створюється без фарб
за допомогою олівців та крейди. Під штрихуванням і карлючками в нашому випадку розуміється
хаотичне або ритмічне нанесення тонких ліній на поверхню паперу, стіни або столу. Лінії можуть
виглядати нерозбірливими, неохайними, невправними, або, навпаки, вивіреними і точними. З окремих
карлючок можна створювати цікаві образи.
Штрихування і карлючки допомагають розрухати дитину, дають відчути натиск олівця або крейди,
знімаючи напругу перед малюванням. Прості у виконанні штрихування, займають небагато часу, тому
саме їх можна використовувати на початку арт-терапевтичного заняття на етапі розігріву.
Штрихування і ''ляпання'' малюються в певному ритмі, який благотворно впливає на емоційну сферу
молодших школярів.
Техніка ''монотипія'' – базова графічна техніка, яку виконують гуашевими фарбами на гладкій
поверхні – склі, пластмасовій дошці, плівці, товстому глянцевому папері. Матеріал, на який наноситься
фарба, не повинен пропускати воду. Зверху накладається аркуш паперу і притискається до поверхні.
Виходить відбиток у дзеркальному відображенні. Він може бути менш чітким порівняно з оригіналом,
більш розпливчастим, можуть змішуватися різні фарби. Назва ''монотипія'' походить від грецького слова
''monos'' – ''один'', так як відбиток в цій техніці виходить тільки один. Якщо хочеться щось змінити або
покращити, потрібно виготовити новий ''оригінал'', тобто намалювати все заново.
Традиційна техніка друкованого художнього зображення в арт-терапевтичній роботі з молодшими
школярами може бути модифікована. Так, на одному і тому ж аркуші можна зробити кілька відбитків.
Якщо після отримання відбитка дитина продовжить малювати на тій же основі і повторно притисне
аркуш з відбитком, малюнок зміниться, надихаючи автора на нову творчість. Дії можна повторювати до
тих пір, поки процедура буде приносити задоволення, або ж до отримання найбільш привабливого
результату. При бажанні можливо ''промалювати'' готовий відбиток – домалювати або приклеїти зверху
потрібні елементи для завершення образу.
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''Кляксографія'' – один із варіантів монотипії. Аркуш паперу згинається навпіл, і знову розкладається
на столі. З одного боку від згину наносяться плями фарби (хаотично або у вигляді конкретного
зображення). Можна нанести фарбу безпосередньо біля лінії згину, або в іншій частині половини аркуша
– від цього буде залежати, змішаються оригінал і майбутній відбиток в одне ціле або між ними буде
відстань, як між двома різними зображеннями. Потім аркуш знову згинається і щільно притискається
долонею. Фарба симетрично друкується на іншій половині аркуша.
Красиві незвичайні відбитки виходять за допомогою ниток. Якщо нитку довжиною 30-40 см.
опустити в фарбу, потім викласти на аркуші, залишивши лише кінчик, накрити зверху іншим аркушем, і
придавивши його рукою, витягнути нитку з-поміж двох аркушів, то на обох поверхнях залишаться
незвичайні відбитки.
Запропоновані техніки можуть бути використані у навчально-виховному процесі початкової школи.
Для цього може бути виділено один розвантажувальний урок, коли учні посеред тижня відчувають
втому; замість класної години, особливо, якщо арт-терапевтична техніка спрямована на розвиток
творчого потенціалу і художніх навичок молодших школярів; на інтегрованих уроках, наприклад
читання і образотворчого мистецтва.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
Практикоорієнтований характер арт-терапії, що об'єднує потенціал мистецтва, педагогіки і психології,
повною мірою відбиває тенденцію до інтеграції знань, властивій сучасній гуманітарній науці, що може
стати продуктивним у справі модернізації підготовки творчого вчителя початкової школи. На наш
погляд, потребує подальшого дослідження проблема розробки арт-терапевтичних технологій для роботи
з молодшими школярами.
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Сорока О. В. Арт-терапия как фактор обогащения творчества учителя начальной школы.
Статья посвящена изучению особенностей арт-терапевтической работы с младшими школьниками.
Раскрыты содержание и сущность понятия ''арт-терапия'', определены ее возможности.
Представлена поэтапная структура проведения арт-терапевтического занятия с детьми.
Охарактеризованы условия по подбору приемов создания художественных изображений. Описаны арттерапевтические техники для детей младшего школьного возраста. Определено, что практикоориентированный характер арт-терапии, который объединяет потенциал искусства, педагогики и
психологии, в полной степени отображает тенденцию к интеграции знаний, которая свойственна
современной гуманитарной науке, что может стать продуктивным в деле модернизации подготовки
творческого учителя начальной школы.
Soroka O. V. Art-Therapy as a Factor of a Primary School Teacher's Creativity Enrichment Factor.
The article is devoted to the study of the art-therapeutic work peculiarities with the younger pupils. The contents
and essence of the notion ''art therapy'' are disclosed, its possibilities are determined. The stage structure of the
art therapeutic lesson with children is presented. The conditions on the selection of the procedures dealing with
the creation of artistic scetches are characterized. It is determined that the pracrice-oriented character of art
therapy, uniting the potential of art, pedagogy and psychology, on the whole reflects the tendency to the
knowledge integration, referring to the modern humane science that can be productive in the case of creative
primary school teacher's preparation modernization.
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К. О. Мулик,
аспірант
(Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського)
РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ РОЗВИТКУ ЕКСПРЕСИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
У статтi розглянуто проективну модель реалізації педагогiчних умов, які сприяють розвитку
експресивних здiбностей у майбутнiх учителів суспiльно-гуманiтарних дисциплін. Також описано
другий етап дослідницько-експериментальної роботи щодо формування даних здібностей. Дано
визначення проективної моделі розвитку експресивних здібностей і розглянуто її структуру.
Виділено педагогічні умови розвитку експресивних здібностей: забезпечення взаємозв'язку активних
учбових технологій в процесі професійної підготовки; поєднання всіх видів практичної діяльності
студентів; використання методу драматизації та залучення студентів до театральної діяльності
в процесі професійної підготовки.
Постановка загальної проблеми у загальному вигляді. Формування педагогічних здібностей у
майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін є однією із важливих педагогічних проблем, яка
повинна вирішуватись під час професійної підготовки. Оскільки експресивні здібності є однією із підгруп
педагогічних здібностей, процес їх формування здійснюється з урахуванням загальних психологопедагогічних положень, що характеризують процес формування загально педагогічних здібностей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що питання професійної підготовки вчителів
розглядалося багатьма науковцями (В. О. Сластьонін, В. О. Сухомлинський, З. Н. Курлянд, А. М. Богуш,
О. Я. Чебикін, Б. М. Теплов, В. О. Крутецький та ін.). Методологічні і методичні основи формування
педагогічних здібностей описуються в працях психологів і педагогів (С. Л. Рубінштейн, Н. В. Кузьміна,
З. Н. Курлянд,
Р. І. Хмелюк,
Є. С. Барбіна,
С. В. Яремчук,
О. М. Щербаков,
О. В. Мудрік,
О. В. Петровський, М. Н. Скаткін, І. А. Зязюн та ін.). Аналіз дисертаційних досліджень, проведених в
останні роки, (І. П. Аннєнкова, Т. В. Коноваленко, В. А. Кручек, М. М. Ісаєнко, Ж. В. Ковалів та ін.)
показав, що формування експресивних здібностей майбутніх учителів гуманітарних дисциплін не було
предметом спеціального наукового дослідження.
Мета статті полягає у визначенні проективної моделі реалізації педагогiчних умов розвитку
експресивних здібностей майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін.
Виклад основного матеріалу дослідження. Науковий метод моделювання відомий вже давно. Під
моделюванням у педагогіці розуміється дослідження педагогічних та психолого-педагогічних процесів і
станів за допомогою ідеальних моделей [1]. Структура моделі має менше елементів, ніж сам реальний
об’єкт. З. Н. Курлянд під ''моделлю'' розуміє систему знаків, яка відтворює деякі істотні властивості
системи оригіналу [2; 3]. Н. Бордовська та А. Реан [4] розглядають моделювання як процес побудови і
дослідження моделей.
Модель ( від лат. modulus – зображення) – схема, графік будь-якого об’єкта, процесу або явища, що
використовується як спрощена його зміна [1]. Водночас, моделювання – це дослідження будь-яких явищ,
процесів чи системи об’єктів шляхом побудови та вивчення їх складових. Використовуються моделі для
визначення або уточнення характеристик і раціоналізації побудови об’єктів.
Відтак, модель, відображаючи або відтворюючи об’єкт дослідження, здатна заміщати його так, що її
вивчення, дає нам нову інформацію про цей об’єкт. Часткова подібність дає можливість використовувати
модель як представника досліджуваної системи. Відносна простота моделі порівняно із реальним
процесом робить цю заміну наочною і дає можливість виокремити та вивчити найістотніші взаємозв’язки
і взаємозалежності, які існують у цьому процесі.
Узагальнюючи визначення вчених про модель, ми виявили, що вона має таки ознаки: модель –
система, умовно уявлена; віддзеркалює об’єкт дослідження; її вивчення дає нову інформацію про об’єкт.
Проективна модель розвитку експресивних здібностей має таку структуру: мета, компоненти, педагогічні
умови, рівні, засоби реалізації та результат. Мета – це розвиток експресивних здібностей у майбутніх учителів
суспільно-гуманітарних дисциплін у процесі навчання у педагогічному закладі. Це може бути досягнуто за
рахунок розвитку компонентів експресивних здібностей : організаційного, проектувального, артистичного.
Відбувається реалізація педагогічних умов розвитку цих здібностей: забезпечення взаємозв'язку і
взаємодоповнюваності активних навчальних технологій, що мають педагогічну спрямованість, в процесі
професійної підготовки; поєднання навчально-пізнавальної, навчально-практичної і самостійної практичної
діяльності студентів в процесі професійної підготовки; використання методу драматизації та залучання до
театральної діяльності в процесі професійної підготовки.
На другому етапі дослідницько-експериментальної роботи ми провели формувальний експеримент,
метою якого була перевірка ефективності визначених педагогічних умов формування експресивних
здібностей у майбутніх вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін.
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Для проведення експериментальної роботи ми умовно поділили студентів на контрольну і
експериментальну групи. Організація навчання в експериментальній групі відрізнялася від навчання в
контрольній:
– в експериментальній групі була поставлена мета – формування експресивних здібностей;
– у даній групі були визначені нами педагогічні умови для ефективного формування експресивних
здібностей.
Засобами реалізації згаданих умов виступив: спецкурс ''Розвиток експресивних здібностей у
майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін''.
Спецкурс був призначений для студентів суспільно-гуманітарних факультетів вищих педагогічних
закладів. Мета курсу : сформувати у студентів основні поняття про сутність експресивних здібностей,
визначити їхню роль у професійній діяльності вчителя суспільно-гуманітарних дисциплін, розвинути ці
здібності у студентів в процесі їх професійної підготовки на достатньому рівні. Завдання курсу :
ознайомити студентів їз структурою експресивних здібностей, показати їхню значущість у майбутній
професійній діяльності, формувати та розвивати ці здібності. Принципи: системність та послідовність
викладення матеріалу, науковість змісту, доступність, особистісно-орієнтований підхід до студентів,
емоційність навчання. Методи : бесіди, тестування, створення навчальних ситуацій, опора на життєвий
досвід студентів, переконання в значущості навчання. Форми : включення в мотивацію навчальної
діяльності проблемних ситуацій, елементів ігрової театральної педагогіки, пізнавальні ігри, вправи,
самостійна та групова робота студентів.
У спецкурсі були представлені вправи, ігри, які мали допомогти навчитися оперувати комплексом
невербальних проявів, орієнтуватися в обстановці, управляти своєю поведінкою, регулювати емоційні
стани, ефективно використовувати виразні засоби в процесі спілкування, розвинути здатність виразити
та передати необхідні думки за допомогою міміки та пантоміміки.
Представлені в спецкурсі вправи та ігри було згруповано в такі блоки:
– вправи спрямовані на вироблення способів регуляції своєї поведінки і емоційних станів та розвиток
уміння контролювати вираз своїх емоцій, зберігати незворушність;
– ігри та вправи на розвиток здатності передати думку та емоції за допомогою мовлення;
– ігри та вправи на розвиток здатності передати думку та емоції за допомогою міміки та пантоміміки;
– вправи та ігри, спрямовані на формування педагогічного артистизму.
Всі вправи та ігри мали за мету формування та розвиток уміння контролювати власну позу і міміку,
передавати інформацію за допомогою невербальних засобів спілкування, розвиток артистизму, навчали
умінню контролювати своє мовлення, викладати свою точку зору не тільки простими словами, але і за
допомогою складніших, розгорнених фраз.
Після кожної вправи або гри студенти обов’язково мали обговорювати наскільки складно було виконувати
дану вправу. Якщо вона викликала складнощі, то чим саме вони були обумовлені; в яких ситуаціях і для чого
важливо вміти контролювати свої вислови, емоції, міміку, позу; в яких ситуаціях має сенс удаватися до
складних, розгорнених висловів, а коли, навпаки, краще говорити максимально коротко і просто.
Очікуваний результат: рівень сформованості експресивних здібностей у майбутніх учителів
суспільно-гуманітарних дисциплін.
Пропонований спецкурс був розрахований на 36 аудиторних годин та 18 годин самостійної роботи.
На кожному занятті комплексно впроваджувалися визначені педагогічні умови.
Зміст процесу формування експресивних здібностей peaлізувався за допомогою різних форм і методів
навчання. Провідними при цьому були нетрадиційні (індивідуальні, групові, колективні) форми
навчання. При виборі таких форм навчання ми керувалися тим, що традиційні форми навчання мають
обмежені можливості в зміні позиції студента. Нетрадиційні ж форми навчання ставлять студента в різні
позиції: режисера, вчителя, консультанта, художника, дитини, однокурсника, організатора тощо. Така
різноманітна навчальна діяльність вимагає самостійної роботи студентів. На заняттях, спрямованих на
формування експресивних здібностей у майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін, ми
застосовували наступні форми та методи навчання: лекція удвох, семінар-гра, семінар-тренінг, аналіз
роботи педагогів-майстрів, бесіди, дискусії, спостереження, вирішення педагогічних завдань і ситуацій,
пізнавальні ігри, вправи, використання відеометоду тощо.
Інформованість студентів про характеристики експресивних здібностей, їх сутність, зміст їх
структурних компонентів були основою для організації навчального спілкування.
Під час нашої експериментальної роботи в межах рішення задачі формування експресивних
здібностей у студентів ми розвивали в них розуміння того, що особистість учня виховується через
особистість вчителя.
В аспекті проблеми формування експресивних здібностей метою одного з лекційних занять було
вивчення досвіду як зарубіжних педагогів, так і вітчизняних з питання формування педагогічних
здібностей. Виходячи з нашого дослідження, ми спробували проаналізувати точку зору педагогів про
педагогічні здібності, зокрема експресивні, та педагогічний артистизм.
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Ми звертали увагу студентів на ті або ті якості педагогів різних епох. Так, наприклад, на лекції ми
розповіли студентам про Сократа, який володів великим даром красномовства, він міг розбурхати,
зацікавити, захопити розум багатьох людей. Говорили про ідеї Квінтіліана про ораторське мистецтво,
зробили акцент на тому, що Д. Локк серед усіх методів виховання і навчання дуже високо цінував гру як
основний метод для розвитку інтересу до навчання тощо. Звернули увагу на наукову діяльність сучасних
вчених, (В. О. Крутецького, З. Н. Курлянд та ін.), які виділяли експресивні здібності в окрему групу
педагогічних здібностей. Ми прагнули, щоб:
– студенти осмислювали уявлення педагогів минулого з позиції сучасного знання про педагога, про
експресивні здібності;
– повідомлення і виступи студентів в дискусії здійснювалися з позиції вчителя-практика, в діяльності
якого виявляються дані здібності;
– студенти виявляли в педагогічних переконаннях педагогів минулого зміст експресивних здібностей
та педагогічний артистизм.
Ми говорили про те, що учні при взаємодії з викладачем реагують на образ педагога, сприймаючи або
відхиляючи ті якості, які він проявляє під час педагогічного спілкування. Ми ставили перед собою
завдання показати майбутнім учителям місце і роль експресивних здібностей в образі самого педагога.
Увага студентів фокусувалася на педагогічних переконаннях педагогів минулого, осмислення яких стали
основою для становлення наукових уявлень студентів про експресивні здібності та їх роль. На перший погляд,
дані мислителі, педагоги не торкалися питання саме цих здібностей і не приділяли достатню увагу їх
формуванню. З одного боку, відсутність таких знань викликає певні труднощі при їх формуванні; з іншого
боку, вивчаючи досвід педагогів минулого, студенти поступово проникали в творчу лабораторію педагогів,
що зробило можливим виокремлювати складові експресивних здібностей. Так, вивчаючи погляди на
особистість вчителя Ж-Ж. Руссо, студенти виявили, що відомий педагог протиставляв авторитаризм і
привчання обережному впливу на особистість учня з метою виховання і навчання. Студентам було
поставлено питання: "Що мав на увазі педагог під словами "обережний вплив"? У своїх відповідях вони
зазначали, що вчитель, передусім, повинен поважати особистість кожної дитини, обережно відноситися до її
душі, має стати для учнів помічником. Студенти стверджували, що між педагогом і учнем, передусім,
повинен бути контакт, заснований на емпатії, любові і терпінні. Ми поставили студентам питання: "Якими
якостями повинен володіти педагог?" Студенти відповідали: товариськість, комунікативність, стриманість,
уміння знайти підхід до кожного учня, здатність встановлювати контакт з учнями. Ми акцентували увагу на
тому, що якості, які назвали студенти, характеризують експресивні здібності педагога.
Під час аналізу поглядів щодо важливих педагогічних здібностей великого мислителя Л. М. Толстого
увага студентів звертається на ідею про те, що велике значення при вихованні і навчанні дітей має приклад
вчителя. Ми запитували студентів: "Чим ця ідея така важлива в освіті і вихованні?" Студенти
стверджували, що образ вчителя грає дуже важливу роль в навчанні і вихованні учня. Вчитель своїм
відношенням і настроєм повинен стати прикладом для всіх учнів, він повинен надихати і спонукати учнів.
Після таких роздумів і висловів ми знову ставили питання студентам: "А чи так важливий образ педагога,
може досить просто бути грамотним фахівцем в області навчального предмету?" Студенти, відповідаючи
на поставлене питання, не заперечували того, що вчитель повинен бути грамотним фахівцем і добре знати
свій предмет, але на цьому процес навчання і тим більше виховання не завершується. Педагог повинен
володіти й іншими якостями, а саме: володіти різними засобами впливу на учнів; контролювати себе;
відчувати настрій учнів; вміти емоційно викладати матеріал; активно використовувати невербальні засоби
спілкування тощо. На поставлене запитання: "Компоненти яких педагогічних здібностей ви зараз описали?"
Студенти відповідають, що це компоненти експресивних здібностей.
Питання виховання через образ вчителя також висвітлено М. О. Добролюбовим: "Головну роль у
вихованні і навчанні грає вчитель. Предмет і завдання педагогічної праці дуже складні та відповідальні.
Виконати ці завдання по-справжньому зможе тільки гарний вчитель" [5].
Варто зазначити, що в процесі висловів студентів з теми лекції ми використовували не тільки метод
бесіди, але й метод дискусії. Сенс дискусії полягав в обміні поглядами з конкретної проблеми. Серед
головних функцій даного методу було не тільки стимулювання пізнавального інтересу, але і контрольнокоректувальної функції. За допомогою дискусії ми діагностували особливості характеру, темпераменту,
пам'яті, мислення, коректували недоліки поведінки і спілкування студентів між собою. Цей метод
ефективно розвивав самоконтроль, сприяв оволодінню студентами засобами впливу, вмінням правильно
виражати свої думки, ідеї.
Так, наприклад, ми запропонували студентам подискутувати з приводу міркувань М. О. Добролюбова
про те, який педагог є "гарним". У результаті дискусії студенти розділилися на дві групи: одна група
студентів стверджувала, що такий вчитель має гарні та розгалужені знання (загальні і спеціальні), інша
група студентів стверджувала, що такий вчитель повинен володіти, передусім, загальнолюдськими
якостями. Ми контролювали хід дискусії, направляли студентів до правильного висновку, ставлячи
питання: "Що мають на увазі студенти під поняттям "гарні та розгалужені знання?" Якими якостями
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повинен володіти вчитель, щоб оволодіти такими знаннями? Які якості є загальнолюдськими? Що для
вчителя і його педагогічної діяльності буде важливіше: розгалужені знання або загальнолюдські якості?"
Студенти по закінченню дискусії зробили висновок: "Вчитель володіє як знаннями, так і
загальнолюдськими якостями, вчитель є тим, ким хоче зробити свого вихованця''. Ми запитували
студентів: "Якими якостями повинен володіти вчитель для досягнення професійної педагогічної
діяльності?" Студенти відповідали: "Вчитель повинен бути ерудованим, добре знати свій предмет, уміти
захопити і зацікавити учнів своїм предметом, уміти знаходити різні засоби спілкування, вміти
контролювати себе." Студенти зробили висновок, що самоконтроль, комунікативність, артистизм,
здатність відчувати учня – все це компоненти експресивних здібностей.
Тему "Роль еспресивних здібностей в професійній педагогічній діяльності" ми розпочали з лекційного
заняття, яке проводилося в нетрадиційній формі навчання – "лекція удвох" проблемного характеру –
спільно з викладачем навчального предмету "Педагогічна майстерність". Під час проведення лекції удвох
викладач повідомляв найбільш важливі положення про особистість вчителя, ставив питання,
формулював проблеми, розкривав значення педагогічних здібностей. Ми приводили вислови різних
педагогів-майстрів про ці здібності. Висловлюючи свою думку, ми спонукали студентів до вираження
оцінних думок про професійні вміння вчителя.
На лекції студенти прийшли до думки, що існують такі професійні педагогічні здібності, якими
повинен оволодіти вчитель: уміння організувати навчальний процес, встановлювати контакт з учнями,
уміння впливати на них, здатність орієнтуватися в обстановці, уміння контролювати свій внутрішній
стан, здатність емоційно виражати необхідні думки, відчуття не тільки засобами виразного мовлення, а й
за допомогою невербальних проявів. Студенти говорили про те, що насправді не приділяли великого
значення даним якостям педагога і основними вважали ерудованість та знання свого предмету.
Так, метою одного з лекційних занять було розкриття сутності та структури змісту експресивних
здібностей та їх значення у професійній педагогічній діяльності. Під час проведення заняття
повідомлялись найбільш важливі факти про психологічні особливості експресивної поведінки педагога,
значущість використання педагогом інтонації, міміки, пантоміміки для того, щоб створити у слухача
образ про себе. Ми акцентували, що образність, оперування мовленнєвими формами, використання
приказок, фразеологізмів допомагають яскраво і лаконічно виразити думку та почуття у процесі розвитку
експресивних здібностей майбутнього вчителя. Ми звертали увагу студентів на важливе значення, що
мають постановка голосу, відпрацювання дикції, виразність та емоційність мовлення, його культура.
Експресивність усного слова зумовлена комплексом невербальних проявів – інтонаційних, мімічних,
пантомімічних. Дуже важливий був такий особистісний, емоційний компонент педагогічного
артистизму, як здатність до саморегуляції, володіння своїм настроєм.
Під час лекції ми ставили питання, формулювали проблеми, розкривали значення експресивних
здібностей. Ми наводили вислови різних педагогів-майстрів про педагогічні здібності, експресію,
схожість акторської професії та професії вчителя. Висловлюючи свою думку, ми спонукали студентів до
висловлення оцінних думок про особистісні якості вчителя, значущість експресивних здібностей у
професійній педагогічній діяльності. Обґрунтовуючи свої вислови, студенти говорили про те, що
сучасним учням нецікавий вчитель, який не вміє встановлювати контакт з ними, що сам процес навчання
нудний, якщо вчитель нездатний впливати на учня. Після таких міркувань ми звертали увагу студентів
на роль експресивних здібностей у навчальному процесі. Так, наприклад, студентам була запропонована
ситуація: два вчителі працювали в паралельних класах. Один прагнув щонайшвидше передати зміст теми
уроку, не приділяючи уваги учням тощо. Інший вчитель був емоційно відкритий і уважний до учнів,
використовував для передачі нових знань ігрову форму навчання, наводив різні вирази, приказки,
намагався встановити контакт з учнями, застосовуючи різні невербальні засоби комунікації.
У процесі роздумів студентів про зміст діяльності двох учителів ми підводили студентів до розуміння
ролі компонентів експресивних здібностей в навчанні учнів. Продовжуючи наші міркування, ми
поставили студентам питання: "В чому полягає сутність експресивних здібностей?" Спочатку студентам
важко було одразу відповісти на це питання. Ми запропонували їм описати портрет експресивного,
артистичного вчителя. Одні описували такого вчителя як привабливу, цікаву особистість. Інші говорили
про те, що такий педагог повинен бути автором уроку творчості, встановити контакт з учнями,
зацікавити їх. У описі студентки А. Кузнецової такий педагог є ''родзинкою'' в будь-якому колективі
педагогів і дітей, він активно використовує вербальні та невербальні засоби навчального спілкування, він
має приємний тембр голосу, охайний зовнішній вигляд, його заняття завжди цікаві та емоційні, і
водночас, такий педагог стриманий і ніколи не виказує свій поганий настрій.
Узагальнюючи відповіді студентів, піддаючи їх теоретичному аналізу, ми відтворили образ
експресивного, артистичного педагога. Це педагог, який створює сприятливий психологічний клімат,
відчуває стан учня, вміє встановити контакт з учнями, вміє зацікавити і захопити учнів, робить процес
навчання більш емоційним, цікавим.
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З метою систематизації засвоєних студентами знань про експресивні здібності та їх прояв у
педагогічній діяльності, нами був розроблений проблемний семінар "Імідж вчителя''. Основні завдання
цього семінару були: усвідомлення студентами важливості особистісних якостей у вирішенні різних
педагогічних проблем; орієнтація майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін на
самовиховання в області формування свого іміджу, стилю в педагогічній діяльності. На відміну від
звичайних семінарських занять проблемний семінар був направлений на конкретне і глибоке занурення
студентів в проблеми, пов'язані з розвитком експресивних здібностей (здатність ''відчувати'' учня,
здатність орієнтуватися в обстановці, відкритість, оволодіння засобами впливу на учнів тощо).
Семінар дозволив студентам зануритися в насущні проблеми сучасної освіти, в світ творчості і
самовиховання. До проблемного семінару студенти, разом із традиційною підготовкою, готували
проблемні запитання для аудиторії, підбирали різні педагогічні ситуації і завдання, виступали з доповідями,
брали участь в іграх, в дискусіях. Так, в ході заняття ми торкнулись питання "іміджу" педагога. Ми задали
студентам питання: "Чи існує поняття "імідж педагога"?" Під час відповідей виникла дискусія, в результаті
якої вся аудиторія розділилася на дві частини: "існує" і "не існує". Частина студентів дотримувалась думки
про те, що імідж педагога – це стереотип, який вироблявся століттями і ув'язнений в образі вчителя.
Вчитель зобов'язаний передати знання учневі, сформувати в ньому певні вміння і навички, виховати в
ньому особистість, яку вимагає суспільство. Говорили про те, що імідж педагога складається із знання
свого навчального предмету, ерудиції, моральності. Інша група студентів відстоювала протилежну думку:
епоха диктує нам свої вимоги до особистості, а, отже, формувати особистість повинна людина, яка йде в
ногу з часом. Сучасний вчитель ставить перед собою інші цілі і завдання, ніж педагоги минулого. Він має
бути грамотним у багатьох сферах, таких як педагогіка, історія, психологія, бути мобільним, гуманним,
оптимістичним, відкритим, емоційним. Також сучасний вчитель повинен приділяти увагу і зовнішнім
якостям, вміти притягувати увагу аудиторії різними виразними засобами (вербальними та невербальними).
Висновки. Таким чином, створена проективна модель повністю відображає шлях реалізації
визначених педагогічних умов формування експресивних здібностей майбутніх учителів суспільногуманітарних дисциплін. Перспективу подальших досліджень ми бачимо в розробці повного спецкурсу
"Розвиток експресивних здібностей у майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін".
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Мулык Е. А. Процес реализации педагогических условий развития экспрессивных способностей
будущих учителей общественно-гуманитарных дисциплин.
В статье рассматривается проектная модель реализации педагогических условий, которые
способствуют развитию экспрессивных способностей у будущих учителей общественно-гуманитарных
дисциплин. Также описывается второй этап исследовательско-экспериментальной работы
относительно формирования данных способностей. Даётся определение проектной модели развития
экспрессивных способностей и рассматривается её структура. Выделены педагогические условия
развития экспрессивных способностей: обеспечение взаимосвязи активных учебных технологий в
процессе профессиональной подготовки; сочетание всех видов практической деятельности студентов;
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использование метода драматизации и приобщения студентов к театральной деятельности в процессе
профессиональной подготовки.
Mulyk K. O. Pedagogical Conditions Realization of Future Social and Humanitarian Teachers' Expressive
Capabilities Development.
The article considers the project model of pedagogical conditions realization, promoting to the future social and
humanitarian teachers' expressive capabilities development. The second stage of the research experimental
work, directed on the formation of these capabilities, is described. The definition of the project model of the
expressive capabilities development is given as well as its structure is envisaged. The pedagogical conditions of
the expressive capabilities development are pointed out: the assurance connection of the active educational
technologies in the process of the professional preparation; the combination of all the kinds of the students'
practical activity; the usage of the dramatization method and the students' exposure to the theatrical activity in
the process of the theatrical preparation.
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ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
УДК 802.5:413.164
В. Л. Вигівський,
кандидат філологічних наук, старший викладач
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
ЕВФЕМІЗАЦІЯ ПРЯМОГО НАЙМЕНУВАННЯ ЯЗ ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ МОВЛЕННЄВОГО
ВПЛИВУ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ЛЕКСИКИ)
У статті розглянуто структурно-семантичні особливості та механізми реалізації прагматичного
ефекту евфемізації як засобу номінативного варіювання. Проаналізовано мотиваційну базу утворення
евфемізмів як механізму стимуляції чи нейтралізації ситуативних реакцій у монологічному та
діалогічному мовленні військовослужбовців. Контекстуальна репрезентація евфемізмів ілюструє
соціально-психологічні мотиви та комунікативні умови їх функціонування.
З точки зору функціональної лінгвістичної парадигми, мова – це знакова система засобів ''регуляції
соціальної поведінки, мовленнєвого впливу з метою досягнення очікуваного результату'' [1: 64].
Функціональний ресурс мови уможливлює її використання не тільки як систему комунікації, але й як
засіб задоволення потреби мовця ''накладати на речі своє ''тавро'' [2]. Мотивацією виникнення такої
потреби є наявність суперечностей між реальним і належним, дійсним і бажаним, потенційно вигідним в
умовах існуючої кон’юктури і неприйнятним з огляду на актуальний стан речей.
Свого роду компенсаторним механізмом об’єктивації таких соціально-психологічних суперечностей,
а також прагматичним засобом їх подолання слугують евфемізми та дисфемізми, які залежно від цільової
установки спрямовані на актуалізацію позитивного чи негативного висвітлення денотата і відповідного
впливу на індивідуальну або колективну свідомість.
Якщо виходити з припущення, що в самій дії глибоко закладено потяг до завершеності, то будь-який
крок на життєвому шляху реалізує прагнення цілісності, а компенсація як психологічний механізм має на
меті виправляти недоліки, досягти вищого рівня розвитку [3]. У цьому відношенні, евфемізацію варто
розглядати як один із різновидів мовного функціонування творчого характеру, що компенсує негативний
вплив складних перипетій зовнішнього світу, виступаючи лінгвістичним засобом захисту, урівноваженості,
пристосування у системі людина – земля – суспільство. Евфемізація як мовний механізм перейменування
відповідає запитам відбору, засвоєння, переробки та передачі соціальної інформації мовцем залежно від
його особистісних, групових, ситуативних чи загальнокультурних потреб.
Діалектика процесу евфемістичного найменування проявляється в тому, що результуюча номінація, з
одного боку, вуалює сутність явища, а з іншого, сприймається носіями мови як позначення того ж самого
референта [4: 188].
Враховуючи специфічну рефлексію ціннісних орієнтирів соціокультурного середовища етносу,
метою статті є виявлення семантичних, структурних та прагматичних особливостей утворення і
функціонування евфемізмів як одиниць непрямої номінації в офіційному й неофіційному спілкуванні
англомовних військовослужбовців.
Навмисне використання евфемізмів урядовими і військовими чиновниками у приватних розмовах, що
дає їм змогу, коли це є необхідним, заперечувати будь-яку причетність чи обізнаність стосовно тієї чи
іншої секретної справи, отримало кодифіковану назву deniability. Наприклад, радник з національної
безпеки може звернутися до директора ЦРУ: ''We’ve got a problem with Josef Monya leading the rebel force
in Serbia. Can you take care of it for us?''. Результатом такої розмови може бути убивство згаданого
ватажка повстанців, проте радник з нацбезпеки цілком ймовірно може заявити, що він не мав наміру
замовляти убивство. Можливість такого заперечення чи спростування завдяки евфемізації небажаних
щодо публічного розголосу фрагментів діалогу дозволяє причетним особам уникнути відповідальності та
судового переслідування [5: 195].
Замішання або конфлікт, що може бути наслідком публічного викриття спірних, сумнівних або
незаконних дій позначається евфемізмом flap potential (e.g.,''What’s the flap potential of us tapping the
ambassador’s telephone?''). Приклади подій минулих років з відносно високим ''flap potential'': справа
''Іран-контра'' – незаконне постачання зброї заручникам; публічне розкриття фактів щодо залучення
американських громадян та військового персоналу до експериментів, пов’язаних з результатами впливу
радіації на людський організм без надання їм повних даних відносно наслідків таких тестів;
розголошення інформації стосовно зради високопоставленого агента ЦРУ Олдріджа Джеймса, котрий
видав Росії методи роботи та систему зв’язків розвідувальних служб США [5: 256].
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Формально-структурна типологія евфемістичних замін опирається на кількісне співвідношення
вихідних та результуючих найменувань [4: 193; 6]:
1) розгортання: слово – словосполучення (assassination – wet work / target of opportunity; torture – physical
persuasion / tough questioning; bombing – air campaign; humans – soft targets; retreat – retrograde maneuvers;
2) згортання: словосполучення – слово (attacking with heavy metal – incursion; kill a friendly soldier
(now extended to enemies as well) – frag; hiring mercenaries – greenbacking; lay waste to – pacify;
3) еквівалентна заміна: кількість складових одиниць не змінюється (shell shock – operational
exhaustion; civilian deaths – collateral damage; non-nuclear weaponry – conventional weapon; spying –
monitoring; kill – waste / wax.
Прагматичний ефект евфемізації реалізується наступними засобами:
1. Редукція семи вихідного найменування, яка може мотивувати реакцію негативної оцінки: traumatic
amputation – dismemberment of a leg or arm caused by violent means (вилучення семи ''насильницький
засіб''); assertive disarmament – destruction of the enemy’s fire power (вилучення сем ''руйнування'',
''убивство'', ''поранення'' та ін.); collateral bombing – civilian deaths during bombing raids (редукція сем
''смерть'', ''людина''), denying the enemy – bombing military targets in the hearts of cities (редукція сем
''убивство'', ''бомбардування'', ''цивільне населення'' та ін.); friendly fire – death caused to one’s own troops
(редукція сем ''смерть'', ''війська''); all out strategic exchange – nuclear war (вилучення сем ''руйнування'',
''убивство'', ''ядерна війна'' та ін.); pacification mission – the napalming of peasant villages (редукція сем
''убивство'', ''скидання напалму'', ''цивільне населення'' та ін.); caught in cross fire – innocents shot dead by
soldiers (вилучення семи ''невинні жертви'').
2. Усунення конотації негативної оцінки однослівних вихідних номінацій чи компонентів складених
прямих найменувань шляхом їх заміщення лексичними одиницями оптимального мовленнєвого впливу:
neutralize – kill, action – war, kinetic military action – war, regime change – the overthrowing of government,
inactivated combatant – corpse.
Категоричність висловлення може знижуватися завдяки применшенню ступеня ознаки: incontinent
ordnance – mistaken shelling of one’s own troops, very seriously ill – a person who is so seriously wounded or
ill that death is imminent, concerned local citizens – nationalist sectarian killers (in Iraq).
3. Використання методу описового перифразу. Він уможливлює, з одного боку, заміни, різного
ступеня еквівалентності за об’ємом значення, а з іншого боку, заміни, що утруднюють розшифровку
вихідної номінації за рахунок певної стилістичної маркованості [4: 196]: close order drills – military
marching, strategic movement to the rear / adjustment of the front – retreat, enhanced coercive interrogation
technique – special methods of questioning, applied to illegal combatants, corporeal entry element – bullet,
alternative terminal velocity inhibitor – backup parachute.
Окрім безпосереднього спілкування військовослужбовців, постійним простором активного
функціонування евфемістичних найменувань є англомовні тексти військової тематики. Контекстуальна
репрезентація евфемізмів сприяє адекватному виокремленню як соціально-психологічних мотивів їх
актуалізації, так і наслідків мовленнєвого впливу на адресата.
Суб’єктивні реакції на об’єктивні умови реального життя проявляються на рівнях міжособистісної і
публічної комунікації. Оптимізація дій щодо виконання бойових, навчальних чи службових завдань
вимагає, з одного боку, зменшення психологічного напруження, обумовленого поточною ситуацією, а з
іншого, відповідної координації дій, що часто є запорукою не тільки професійного успіху, але й
збереження життя. Використання евфемізмів як знаків номінативного варіювання у позначенні денотатів
– потенційних об’єктів вторинної номінації, певною мірою визначає вербальну поведінку комунікантів
та виступає засобом морально-психологічного впливу.
Як свідчать сучасні англомовні тексти військової тематики та матеріали інтернет-блогів [7-9], насамперед,
об’єктом евфемізації у ситуаціях офіційного і неофіційного спілкування військових службовців є поняття,
пов’язані з процесом і результатами підготовки та проведення бойових операцій, а потім вже ті, що
опосередковано репрезентують їх професійну діяльність. Найчастотніше евфемізуються наступні денотати:
смерть / загибель / убивство
''He shouldn’t have felt guilty in any sense whatsoever'', said Hugo Farmer. ''It was just one of those things,
the luck of the draw'' (P. Bishop).
Ten or fifteen more paces, I reckoned, and there would be an explosion of movement from in front of and
behind me – and then, either a reunion with our lost blokes or two more statistics (A. McNab).
That seemed to be the case. Intelligence revealed that the Taliban had left many friends behind (P. Bishop).
At about 1400 Mark realized that he was in deep trouble. ''We’ll have to get going in a minute'', he blurted. I
am starting to go down here (A. McNab).
Наступні контексти містять дисфемістичні імена позначуваних понять цієї групи. Актуалізація
номінативного варіювання специфічних за своїм змістом сигніфікатів утворює одиниці з високим
ступенем експресивності. Іменна рефлексія природи вимагає найменування речей найрізноманітнішого
смислового змісту. Динаміка розвитку цього процесу ускладнюється взаємодією лінгвістичного та
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екстралінгвістичного чинників. Результатом цієї взаємодії є свідома стимуляція або нейтралізація
відповідних реакцій. У складному контексті людських відносин смерть, в тому числі і насильницька, це
не тільки природний феномен, але й явище соціального і морального порядку, яке має своєрідну
культуру знакової ідентифікації. Вербальні знаки цього лексико-семантичного поля виступають як
лінгвістичні форми, що у своєму змістовому плані поєднують раціональне примирення з фактом смерті
та спричинений нею страх. Природні реакції людини (особливо післястресові) на щось неминуче,
невідворотне – сміх, іронія, сарказм. Звідси, помітна експресивна забарвленість лексики відповідного
тематичного спрямування:
It was, as Danny Groves wrote, ''probably the first time in two months that anyone has been allowed to walk
up to the base without being pumped full of lead'' (P. Bishop).
Once the claymore (anti-personnel mine) is in position, all you have to do is put a det on the det cord and
Bob used to be your uncle (A. McNab).
A soldier was shot four times and still kept charging forwards. When he finally took the position and had
time to assess his injuries he keeled over (Id.).
''Your country is killing thousands of people every night and it is time for you to die'', – he said. I was sure he
was right and I was going to be topped (Id.).
He had just confirmed my worst fears. They would give us both a good kicking then take us off and slot us (Id.).
As the boy shouted Mark gave him the good news. His body disintegrated in front of his eyes (P. Bishop).
I signalled to Mark: if they don’t see us, let them go on; if they do, they get it. But they got so close there was
no way they were going to avoid us, so we dropped them (A. McNab).
бойові дії (процес та наслідки)
He also emphasized that this kinetic operation should be balanced by a peaceful initiative – rebuilding the
bomb-blasted mosque (P. Bishop).
It was the first time Hollingshead had been on the receiving end of an RPG. ''They made the loudest bang I
have ever had', – he said (Id.) – (''бути об’єктом обстрілу з гранатомету'').
If we weren’t back by then it would be because we’d had a drama – we’d got lost, got an injury, or had a
contact, they were to wait at the LUP until 21.00 the following night ( A. McNab).
Most of the engagements ended with the drone of an approaching aircraft and the seismic thump of a huge
bomb. The defenders took great pains to avoid collateral damage and to comply with the rules (P. Bishop) –
(''поранені серед цивільного населення, а також руйнування будинків та інших об’єктів, спричинених
вогнем власних військ'').
We were woken early again at 7.30 with our usual whoosh! Bang! RPG alarm clock. Sangar 4 opened up
and we began … to engage with the 81, neutralizing a few enemy positions (Id.).
''Some people have to have their nose rubbed in the dog pile before they are willing to believe the manure
actually stinks. Chris ''Meatwad'' Matthews needs a one-way ticket to Fallujah'' [9] – (''небезпечне завдання'').
If the two characters were ours, there was a chance of them taking us for Iraqis in the sudden attack and
we’d have a nasty blue on blue. It happened in the Falklands, when a Regiment patrol got into a contact with a
Special Boat Squadron patrol. I smelled petrol and smoke, and pork – the smell of burning bodies (McNab).
тілесні тортури
Then came the physical stuff. It started with a poke in my ribs, a testing prod at the new commodity in town.
The poke became a shove, then a slap, then a punch and the crowd started pulling my hair (McNab).
For a second or two it looked as though I was going to be right. I wasn’t being filled in any more, which I
thought was rather nice. Then two lads jumped in the back and thumped their boots hard up and down all over
my body (Id.).
I was helped back into the chair and somebody deadlegged me. I screamed. Even as a schoolboy I used to hate
dead legs – and they were just the variety that was delivered with the knee. This was a full-blooded kick (Id.).
If it was my son who had been killed, and I was in the same room as the perpetrator, he’d have been
honking good style by now (Id.).
стосунки у колективі військовослужбовців
The Last Supper is quite a big thing before you go out on a job. Everybody turns up and takes the piss.
''Next time I see you I’ll be looking down as I’m filling you in,'' somebody said, going through the motion of
shovelling earth on your grave.
''Nice knowing you, wanker,'' – somebody else said. ''What sort of bike you got at home then? Anyone here to
witness he’s going to give me his bike if he gets topped?'' (McNab).
Вищевикладений приклад є фрагментом діалогу, в якому виділені евфемізми вживаються у
іронічному контексті з елементами чорного гумору. При цьому, один із учасників таких проводів на
вкрай небезпечну бойову операцію у глибокому тилу ворога підкреслює, що така практика вербальних
стосунків є досить поширеною і прийнятною у армійському середовищі.
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D Squadron had got to Saudi before us, and down at the stores there had been a nasty outbreak of Shiny Kit
Syndrome. They had snaffled everything in sight, and there was no point in us going and asking them nicely if
we could please have our ball back (McNab).
У даному випадку, об’єкт евфемізації – часті крадіжки як особистого майна, так і предметів
військового спорядження. Мотивацією таких вчинків є, з одного боку, їхня привабливість, а з іншого,
високий ризик загибелі їх власника в умовах інтенсивних бойових операцій.
Своєрідним різновидом перейменувань є евфемізми-скорочення. Наведемо приклад, коли у контексті
однієї розмови вживаються вульгаризми та їх узуально альтернативна евфемістична абревіація, за
допомоги якої військовослужбовці підрозділів спеціального призначення висловлюють своє зневажливе
ставлення до штабістів-тиловиків:
But this being what we called a remf (rear echelon mother-fucker) establishment and early in the morning,
there was a strong smell of soap, shaving foam, toothpaste and aftershave.
''Morning, remfs!'' – Vince greeted them with his Swindon accent and a broad green. ''You’re fucking shit,
you are.''
''Fucking shit yourself,'' – a spook replied. Could you do our job?''
''Not really,'' – Vince said. But you’re still a remf.'' (McNab).
Також, вартий уваги є ще один лексико-граматичний феномен – згадана абревіатура набуває певних
властивостей граматичної парадигми іменника – спроможність вживатися з означеним і неозначеним
артиклем, набирати граматичних закінчень однини і множини, виконувати у реченні певну синтаксичну
функцію.
Відповідна контекстуальна репрезентація дозволяє сприймати зневажливе ім’я чи вислів як евфемізм
– висловлення жарту, симпатії, співчуття:
He was a major, an aviator in the US Marine Corps. Poor bastard, he had been shot down on what he was able to
tell us was the last day of the ground war. He had a bad parachute landing that left him hanging in a tree (McNab).
Численність прикладів евфемізації прямих найменувань як комунікативного типу мислення, пошуку
альтернативних джерел самовираження і прагматичного впливу у процесі спілкування є свідченням того,
що це явище є невід’ємною складовою соціального та психологічного цілого, яким є людина.
Складність і розгалуженість цього феномену обумовлена множинністю внутрішніх та зовнішніх
впливів з боку соціуму, індивідуальних запитів, особливостей ситуативних змін, непередбаченістю подій
людського життя, професійними потребами та іншими чинниками. Звідси, багатофункціональність
використання мовних засобів у різноманітних сферах людської життєдіяльності.
З огляду на вищевикладене, вважається перспективним вивчення функціонально-стилістичних
властивостей евфемістичних номінацій та особливостей їх дискурсивних реалізацій, необхідне для
розширення уявлення про соціально-професійну стратифікацію мови як засобу вираження і засобу
спілкування.
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Выговский В. Л. Эвфемизация прямого наименования как средство реализации речевого влияния.
В статье рассматриваются структурно-семантические особенности и механизмы реализации
прагматического эффекта эвфемизации как средства номинативного варьирования. Проанализирована
мотивационная база образования эвфемизмов как механизма стимуляции или нейтрализации
ситуативных реакций в монологической и диалогической речи военнослужащих. Контекстуальная
репрезентация эвфемизмов иллюстрирует социально-психологические мотивы и коммуникативные
условия их функционирования.
Vygivskyi V. L. The Euphemization of Direct Nomination as a Means of Speech Influence Realization.
The article considers the structural and semantic peculiarities and mechanisms of the euphemization pragmatic
effect realization as a means of nominative modification. Also, under analysis is a motivational basis of forming
euphemisms as a mechanism of either stimulation or neutralization of situational reactions in the servicemen’s
monologue and dialogue speech. The contextual representation of euphemisms illustrates the sociopsychological motives and communicative conditions of their functioning.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКИХ ПРЕТЕРИТО-ПРЕЗЕНТНИХ ДІЄСЛІВ
У статті розглянуто специфіку функціонування давньоанглійських претерито-презентних дієслів, які
виступають у позиції першої частини складеного дієслівного присудка. Відмічаються різні етапи
становлення семантико-функціонального типу і розвитку модального компонента в семантичній
структурі цих дієслів. У деяких дієслів домінує модальний компонент значення, деякі при домінантності
модального значення зберігають конкретне лексичне значення як реліктове і периферійне, а деякі
функціонують у двох базових синтаксичних варіантах і виявляють різний характер валентності.
На тлі історико-генетичної спільності за морфологічними особливостями давньогерманські
претерито-презенси традиційно об’єднуються в окрему морфологічну групу дієслів і відзначаються
специфічним характером лексичного значення [1: 145]. Однак, уже в період найдавніших зафіксованих
давньогерманських пам’яток спостерігається семантико-функціональне розмежування усередині цієї
групи дієслів, яке має вияв через різні засоби вираження синтагматичних відносин і різний характер
синтагматичного функціонування [2]. За семантико-функціональною ознакою давньоанглійські
претерито-презентні дієслова розпадаються на дві групи. До першої можна віднести дієслова, які
зберігають конкретне лексичне значення статальності чи акціональності дії, функціонують у позиції
простого дієслівного присудка і реалізуються як дієслова з облігаторною, рідше факультативною,
валентністю, виявляють як інтранзитивний, так і транзитивний характер дієслівного керування [3]. До
другої групи можна віднести дієслова, в семантичній структурі яких стає можливим розвиток
модального компонента на основі зміни базових синтагматичних характеристик: ці дієслова можуть
функціонувати в позиції першої частини складеного дієслівного присудка. Такі претерито-презенси
синтагматично реалізуються як дієслова з облігаторною сполучуваністю з інфінітивом, який може бути
представлений експліцитно, рідше імпліцитно, і втрачають частково чи повністю здатність до
дієслівного керування. Метою цієї статті є аналіз основних семантико-функціональних характеристик
давньоанглійських претерито-презентних дієслів, які можуть функціонувати в позиції першої частини
складеного дієслівного присудка, і виявлення синтагматичного контексту, який обумовлює реалізацію
різних компонентів їх семантичної структури. У ході дослідження було проаналізовано понад 500
випадків вживання цих дієслів у пам’ятках давньоанглійської прози і поезії.
У позиції першої частини складеного дієслівного присудка в давньоанглійській мові можуть
функціонувати наступні претерито-презенси, які додатково відрізняються один від одного індивідуальним
характером функціонування: durran (dear), mōtan (mōt), sculan (sceal), magan (mæg), cunnan (can), þurfan
(þearf). Можливість такого особливого типу синтагматичного функціонування тісно пов’язана з ранніми
змінами в характері дієслівного керування цих дієслів і обумовлюється процесом вербалізації
віддієслівного іменника та генезою інфінітива. Це також пов’язано з послабленням їх номінативної
здатності, з втратою, повністю чи частково, конкретного лексичного значення і становленням модальних
значень як компонента їх семантичної структури. За ознакою семантично обумовленої здатності мати
валентне розширення такі претерито-презенси як magan, durran, mōtan, sculan можуть бути віднесені до
домінантного типу одновалентних при реалізації у неповних реченнях або двовалентних при реалізації у
повних реченнях. Ці дієслова характеризуються облігаторною сполучуваністю з інфінітивом, який може
бути репрезентований експліцитно чи імпліцитно в разі валентної чи авалентної реалізації. При сполученні
з інфінітивом у претерито-презенса розвиваються різні модальні відтінки значення, тому що змістовий
центр предиката переміщується до інфінітива, що полегшує процес розвитку у претерито-презенса
модального значення. З точки зору діахронічної перспективи ці дієслова змінили характер сполучення з
залежним об’єктним актантом і почали закріплюватися у новому синтаксичному контексті у
синтагматичному зв’язку з інфінітивом, а зміна функціонального змісту дієслова трапляється у певному
синтаксичному оточенні і зумовлюється зміною характера валентності [4:72]: ne mōt ic dōn þæt ic wille?
(Ælfric’s Homilies, 5: 66, l.169) невже не можу я робити те, що хочу?; þonne mōt hine se hlāford gefrēogean
(Ine’s Laws, 5: 54, l.82-83) тоді хазяїн мусить відпустити його на волю; ac hīe ne dorston þǽron cuman
(Orosius, 5: 18, l.28) але вони не наважилися туди поплисти; ne dorste ic hira ǽnigum sceððan (The Dream of
the Rood, 5: 155, l. 47) та не наважився я нікому з них заподіяти шкоду; þone ilcan ende þe Æþered his
cumpæder healdan sceolde (The Anglo-Saxon Chronicle, 5: 36, l.72) ту саму територію, яку Атеред, його
хрещений батько, повинен був захищати. Hē sceal habban gebedmen ond fyrdmen ond weorcmen (Boethius, 5:
16, l.12-13) Він повинен мати священиків, воїнів і робітників; siððan hīe sunnan leoht gesēon ne meahton
(Beowulf, 6: l.648) до тих пір, поки вони не могли бачити світло сонця; Ēastewerd hit mæg bīon syxtig mīla
brād (Orosius, 5: 19, l.65) на схід вона (земля) може простягатися на шістдесят миль.
© Євченко В. В., 2012
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Досить часто в давньоанглійських текстах зустрічається редукція інфінітивної частини складеного
дієслівного присудка при одновалентній реалізації у повних реченнях, рідше авалентній у неповних
реченнях. Таке випущення інфінітивної частини присудка можна розглядати як анафоричний еліпсис,
оскільки референція претерито-презенса до дії, до якої додається модальне забарвлення, зберігається й
простежується із змісту всього висловлювання. У такому разі ці дієслова виявляють найбільш чітко
виражений ступінь структурної синтагматико-функціональної самодостатності, яка можлива для них у
позиції частини складеного присудка, але залишаються засобом вираження ''внутрішньої модальності'' [7:
226] Đonne smolte blǽwð sūðan and westan wind under wolcnum, þonne weaxeð hraðe feldes blōstman, fægen
þæt hī mōton (Boethius, 8: 123, l.8-10) коли ніжно віє південно-західний вітер під небом, тоді швидко
зростають польові квіти, радісні, що вони можуть; Eard gīt ne const, frēcne stōwe, ðǽr þū findan miht
sinnigne secg: sēc, gif þū dyrre! (Beowulf, 6: l.1377-1379) Країну ти не знаєш, небезпечне місце, де ти
знайдеш найбільш грішного демона, піди, якщо ти наважишся; Þā hæfdon þā wēlisce menn gewroht ǽnne
castel on Herefordscīre on Swegenes eorles folgoðe, and wrohten ǽlc þāra harme and bismere þæs cynges
mannan þǽr ābutan þe hī mihton (The Anglo-Saxon Chronicle, 5: 98, l.27-29) Тоді побудували ці іноземці
один замок у Херефордшірі в провінції ерла Свегена і завдали збитків та образу людям цього короля
навколо, де вони могли; Þā ascode se bisceop hwā sceolde andswerian for his mōdor. Þā andsweorode Þurcil
Hwīta and sǽde þæt hē sceolde, gif hē ðā talu cūðe (Charters, 5: 57, l.10-12) Тоді спитав єпископ, хто буде
відповідати за його матір. Тоді Туркіл Хвит відповів, що він повинен [був], якщо він ту історію знав.
Найбільш притаманний такий тип синтагматичного функціонування дієсловам magan і sculan.
Дієслово sculan у разі його еліптично-анафоричного вживання в підрядних реченнях зі сполучником swā
swā набуває клішеподібного прагматико-функціонального статусу і часто зустрічається в текстах
релігійного спрямування, наприклад у проповідях Вульфстана: ne ūre ǽnig his līf fadode swā swā hē
sceolde, ne gehādode regollīce, ne lǽwede lahlīce (Wulfstan’s Address to the English, 5: 88, l.60-61) ніхто з
нас не влаштував своє життя, як він зобов’язаний (повинен) [був], ні в релігійних колах за церковними
канонами, ні в миру за світськими законами.
Периферійними варто вважати вживання дієслів magan, sculan, коли змістова частина присудка, яка
становить дієслово bēon, може тільки імплікуватися в контексті висловлювання: þæt on ān scip mæge ān
þūsend manna (Orosius, 5: 25, l.65) що один корабель уміщає тисячу людей. Hige sceal þē hearda, heorte þē
cēnre, mōd sceal þē māre, þē ūre mægen lýtlað (The Battle of Maldon, 5: 126, l.312-315) Розум повинен
[бути] твердішим, серце більш хоробрим, дух більшим, тому що сила наша зменшується. Таке
синтагматичне функціонування дієслова sculan може мати комунікативно-прагматичну характеристику і
є типовим для гномічних поем: Ellen sceal on eorle; ecg sceal wið helme hilde gebīdan. Hafuc sceal on glōfe
wilde gewunian; wulf sceal on bearowe, earm ānhaga; eofor sceal on holte tōðmægenes trum (Gnomic Verses, 5:
174-175, l. 16-20) Мужність повинна [бути] у воїна, меч з шоломом повинен зазнати війни. Дикий яструб
повинен залишатися на руковиці; вовк повинен [бути] у гаю, жалюгідний одинак; кабан, сильний
міцними іклами, повинен [бути] у лісі.
Згідно з думкою Г. Суіта та Ф. Вісера, типовими є синтагматичні реалізації дієслів magan, sculan з
обставинним поширенням, представленим прийменником tō чи прислівником із значенням напрямку
руху [5: 222; 9: 163-165]. У такому разі синтагматико-функціональною характеристикою претеритопрезенсів є імпліковане облігаторне сполучення з інфінітивом дієслова, семантично лімітованим
поняттям ''направлення, напрямок руху''. Зустрічається також вживання дієслова mōtan в аналогічному
синтагматичному контексті: Ne þearf hē hopian nō, þýstrum forðylmed, þæt hē ðonan mōte of ðām wyrmsele,
ac ðýr wunian sceal āwa tō alder būtan ende forð in ðām healstran hām hyhtwynna lēas (Judith, 5: 140, l.117121) Не слід йому, обійнятому темрявою, мати надію, що він зміг би звідти [піти] із зали, повної гадюк,
але повинен жити там вічно, до кінця, у цьому темному домі без радощів; þrēo āsǽton on ðā healfe þæs
dēopes ðe ðā Deniscan scipu āsetten wǽron, ond þā ōðru eall on ōþre healfe, þæt hira ne mehte nān tō ōðrum
(The Anglo-Saxon Chronicle, 5: 40, l.185-187) троє розташувалися на тому березі протоки, де датчани
свої кораблі поставили, а всі інші – на іншому березі, так що ніхто з них не міг [дістатися] один до
одного; …and utan gelōme understandan þone miclan dōm þe wē ealle tō sculon, and beorgan ūs georne wið
þone weallendan brine helle wītes,…(Wulfstan’s Address to the English, 5: 92-93, l. 197-198) давайте часто
будемо думати про великий день останнього суду, куди ми всі повинні [рушити], і будемо добро
захищатися від огню тортур, який бурлить у пеклі.
Семантичний статус претерито-презенса magan як дієслова з лексичним значенням ''внутрішньої
модальності'' при анафоричному еліпсисі може підкреслюватися в умовах його паралельного вживання з
дієсловом willan: gelīce þām dwǽsan þe for heora prýtan lēwe nellað beorgan ǽr hý nā ne magan, þēh hý eal
willan ( Wulfstan’s Address to the English, 5: 91, l.156-157) подібно дурням, які не хочуть захищатися від
ображення їх гордості до того часу, поки вони зовсім не можуть, але всі хочуть. Дієслово sculan при
анафоричному еліпсисі може зберігати додатковий відтінок футуральності, що свідчить про стабільність
розвитку у нього цього значення: ic him æfter sceal (Beowulf, 6: l. 2817) я піду (повинен піти) за ними.
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Оказіональними залишаються синтагматико-функціональні реалізації з транзитивним чи
інтранзитивним характером керування залежним об’єктним актантом, які можна розглядати як архаїчний
тип. У такому разі у семантичній структурі можна бачити залишкові реліктові значення ''брати у борг'' у
sculan і ''бути спроможним'' у magan. Ān him sceolde týn þūsend punda. Se hlāford forgeaf him þone gylt
(Matthew, 10: 843) Один був йому винен 10 тисяч фунтів. Цей господар пробачив йому цю провину; Hwæt,
eorðe mæg wið ealra wihta gehwilce, and wið andan, and wið ǽminde, and wið þā micelan mannes tungan
(Charms, 5: 100, l.4-6) Що земля буде спроможною (сильною) вистояти проти всіх істот, проти
злостивості та невдячності і проти заклинань багатьох людей.
Отже, з точки зору діахронічної перспективи можна вважати, що претерито-презенси mōtan, durran,
magan, sculan змінили характер сполучення із залежним актантом і почали функціонально
закріплюватися у синтагматичному зв’язку з інфінітивом, експліцитно чи імпліцитно представленому у
синтаксичному контексті. Семантичний статус цих претерито-презенсів може бути визначений як дієслів
з модальним лексичним значенням (термін В. М. Жирмунського [11: 107], на основі якого починають
розвиватися граматикалізовані модальні значення, коли претерито-презенс не вказує на дію, але додає
модальне забарвлення до характеру її виконання.
Претерито-презенси cunnan і þurfan варто розглядати окремо, оскільки ці дієслова можуть
реалізуватися у двох базових синтаксичних варіантах (термін Г. Г. Почепцова) [12]: у позиції простого
дієслівного присудка і в позиції першої частини складеного дієслівного присудка. Залежно від типу
синтагматичного функціонування реалізуються різні компоненти їх семантичної структури [13: 67; 139].
У позиції простого дієслівного присудка ці дієслова характеризуються як повнозначні дієслова з
конкретним лексичним значенням, для яких типовою є різноманітність валентних характеристик, що
розкривається при реалізації суб’єктної, об’єктної чи обставинної валентності, яка презентується в
основному через облігаторну спрямованість. У дієслова cunnan залежний актант репрезентується
акузативом, рідше предикативною одиницею, що свідчить про можливість транзитивного характеру його
функціонування. Дієслову þurfan властива варіативність дієслівного керування, коли залежний об’єктний
актант представлений генітивом чи акузативом, що може бути проявом загальної тенденції, яка
відмічається дослідниками для давньоанглійської мови, до заміщення родового відмінка із значенням
часткового охоплення об’єкта додатком у знахідному відмінку [14: 79]. Уживання генітива підкреслює
інтранзитивний характер дієслівного керування, посилюючи значення дії, яка зосереджується у суб’єкті,
у той час як акузатив, який виражає предмет, на який спрямована дія, підкреслює транзитивний характер
об’єктних відносин. Розвитку транзитивного керування й таким чином розвитку варіативності
дієслівного керування сприяє поширення омонімії відмінкових форм, яка слугує одним із факторів
нейтралізації, згладжування різниці між парадигматичними значеннями давньоанглійських відмінків чи
сприяє їх транспозиції, і має наслідком руйнування семантичної структури відмінків. Обидва претеритопрезенси мають різновалентні реалізації з наявністю чи відсутністю суб’єктного актанта. Eard gif ne
const, frecne stowe (Beowulf, 6: l.1377-1388) Землю ще не знаєш, небезпечне місце; ðēah þe hī hine ðā gyt ne
cūþon (Ælfric’s Homilies, 5: 73, l. 107-108) хоча вони його ще тоді не знали; for þan þe hē wel cūþe Scyttysc
(Ælfric’s Lives of Saints, 5: 79, l.53-54); тому що він добре знав шотландську мову; Wāt sē þe cunnað hū
slīpen bið sorg tō gefēran þām þe him lýt hafað lēofra geholena (The Wanderer, 5: 161, l.29-30) Знаю, що ви
знаєте, як смуток буває жорстоким про соратника, того кого нечисленні мають; Nealles Hetware
hrēmge þorfton fēðewiges (Beowulf, 6: l. 2363-2364) Зовсім не потребували хетвари звеличення перемоги;
Ne þearf hē nānes þinges būton ðæs, ðe hē on him selfum hæfð (Boethius, 10: 1076) Не має він нужди ні в
чому, крім того, що він на собі має.
Синтагматичною особливістю дієслова cunnan можна вважати можливість подвійного керування, тобто
наявність двох залежних об’єктних актантів: в акузативі, який підкреслює транзитивний характер об’єктної
направленості, і вираженого прийменниковим зворотом із значенням об’єкта-адресата: and se Penda ne cūðe be
Crīste nān þincg (Ælfric’s Lives of Saints, 5: 81, l.122-123) і цей Пенда нічого не знав про Христа. Cunnan з
конкретним лексичним значенням може зустрічатися в одновалентних чи двовалентних реалізаціях, іноді з
обставинним поширенням, без залежного субстантивного актанта, але з референцією до нього через
відносний займенник в підрядних означальних реченнях. Ic sceal forð sprecan gen ymbe Grendel, þæt ðu geare
cunne (Beowulf, 6: l. 2071) Я повинен далі ще розповісти про Гренделя, якого ти добре знаєш. Is þes ænga styde
ungelīc swiðe þām ōðrum þe wē ǽr cūðon (Genesis B., 5: 131, l. 356-358) Чи сильно несхоже це вузьке місце на
інші, що ми раніше знали? Статус cunnan як дієслова повної номінації також підтверджується можливістю
його вживання як другого компонента складеного дієслівного присудка: eom nū her cumen on ceolþele, ond nū
cunnan scealt hū ymb mōdlufan mīnes frēan on hyge hycge (The Husband's Message, l. 9-12) я тільки що сюди
приплив, а ти мусиш знати, як піклуватися про прихильність мого лорда.
У позиції першої частини складеного дієслівного присудка дієслова cunnan і þurfan характеризуються
як дієслова з облігаторною сполучуваністю з інфінітивом. У такому разі реалізується компонент їх
семантичної структури з модальним значенням. Cunnan передає значення можливості чи здатності
виконання дії, а þurfan додає значення необхідності, зобов’язання чи обов’язковості виконання дії: ond
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ðēah monige cūðon Englisc gewrīt ārǽdan (Cura Pastoralis, 5: 7, l.68) і хоча багато хто міг читати
англійські писемні твори; þæt þū him ondrǽdan ne þearft (Beowulf, l.1674) що тобі не треба було його
боятися. У текстах також зустрічаються випадки ізольованого вживання дієслова cunnan з модальним
значенням при анафоричному еліпсисі як наслідок редукції словосполучення з інфінітивом: and þæs wē
habbað ealle þurh Godes yrre bysmor gelōme, gecnāwe sē þe cunne (Wulfstan's Address to the English, 5: 87,
l.45-47) і тому ми часто маємо через гнів Господа всю ганьбу, хай зрозуміє той, хто може.
Для дієслова cunnan сполучуваність з інфінітивом, як засвідчує матеріал дослідження, ще не є
домінантним типом семантико-функціональної реалізації, в той час як для þurfan, навпаки, ця реалізація є
більш характерною. Ця різниця може вказувати на різні етапи розвитку нового семантикофункціонального типу в діахронічній перспективі.
Отже, синтагматико-функціональна специфіка дієслів cunnan і þurfan полягає у функціональному
роздвоєнні, у подвійному характері синтагматичного функціонування, в якому виявляється складність їх
семантичної структури. Ці специфічні умови та особливості синтагматичного функціонування можна
розглядати як індикатор реалізації семантичних компонентів їх смислової структури. Зміни характеру
синтагматичного функціонування дієслова cunnan показують напрямок еволюції його семантичної структури
та загальну тенденцію розвитку його синтагматичного типу. Семантико-функціональний статус цього
дієслова відображає проміжний, перехідний етап розвитку: від дієслова повної номінації до дієслова з
модальним лексичним значенням і свідчить про початок формування у нього модального семантичного
компонента як складової частини семантичної структури на основі конкретного лексичного значення.
Таким чином, варто зазначити, що загальна тенденція розвитку претерито-презентних дієслів magan,
sculan, mōtan, durran, cunnan, þurfan виявляється в становленні у них особливого типу синтагматичного
функціонування як у дієслів зі сполучуваністю з інфінітивом і поступовим розвитком модальних значень у
їх семантичній структурі. У давньоанглійському періоді розвитку мови спостерігається розшарування
семантичної структури, яке в різній мірі характерне для кожного з дієслів, що функціонують у позиції
першої частини складеного дієслівного присудка. У деяких дієслів домінує модальний компонент значення,
деякі дієслова при домінантності модального значення зберігають конкретне лексичне значення як
реліктове і периферійне, а деякі функціонують у двох базових синтаксичних варіантах і виявляють різний
характер валентності. Різні форми презентації облігаторної валентності, неоднорідність синтагматичних
реалізацій підкреслюють неоднаковість їх семантико-синтагматичного статусу і свідчать про розмежування
усередині групи претерито-презентних дієслів. Усе це можна вважати проявом загальної тенденції
синтагматико-функціональних змін і семантичних трансформацій усередині групи, які мають наслідком її
розпад, втрату претерито-презенсами, незважаючи на їх морфологічні особливості, їх ізольованого
історико-генетичного статусу і розвиток у напрямку семантико-функціональної спеціалізації.
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Евченко В. В. Некоторые особенности развития семантико-функциональных характеристик
древнеанглийских претерито-презентных глаголов.
В статье рассматривается специфика функционирования древнеанглийских претерито-презентных
глаголов, которые выступают в позиции первого элемента составного глагольного сказуемого.
Отмечаются разные этапы становления их семантико-функционального типа и развития модального
компонента в семантической структуре. У некоторых глаголов доминирует модальный компонент
значения, некоторые при доминантности модального значения сохраняют конкретное лексическое
значение как реликтовое и периферийное, а некоторые функционируют в двух синтаксических
вариантах и проявляют разный характер валентности.
Yevchenko V. V. Some Specific Features of the Semantic and Functional Development of Old English
Preterite-Present Verbs.
The article focuses on the specific character of the syntagmatic functioning of the Old English preterite-present
verbs which function as the first part of the compound verbal modal predicate. The article highlights different
stages of the evolution of the modal component in their semantic structure and the development of their semantic
and functional type. Some verbs are characterized by the dominant modal component of their meaning, some
verbs with the dominant modal component of their meaning preserve lexical meaning as archaic and peripheral.
Some verbs function in two main syntactical variants and show an individual character of valence.
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ЯВИЩЕ ЕВФЕМІЇ В АНТРОПОСЕМІЧНІЙ КОНЦЕПТУАЛЬНІЙ СФЕРІ
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ, ФРАНЦУЗЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ)
У статті висвітлено питання, пов’язані з функціонуванням евфемізмів в антропосемічній
концептуальній сфері, шляхом визначення факторів, що обумовлюють поновлення евфемістичного
простору новими одиницями. Виокремлено та описано механізми евфемістичної вербалізації
антропосемічних концептів у різносистемних мовах (англійській, французькій, українській і російській),
а також проаналізовано основні функції антропосемічних евфемізмів у різних сферах комунікації.
Проблеми антропосемічної евфемії як комплексного системно-комунікативного явища розглядалися
різними дослідниками як у нашій країні, так і за кордоном. Лексикографічні проблеми англомовної евфемії
знаходились у центрі уваги таких дослідників, як Б. Холдер [1], Дж. Німан [2], Х. Роусон [3], що призвело
до появи відповідних словників евфемізмів. Соціолінгвістичні аспекти евфемії було розглянуто в студіях Л.
Вісон [4], Ю. Зацного [5], А. Кацева [6], А. Остроух [7]. Семантичні особливості евфемізмів були об’єктом
дослідження Н. Потапової [8], М. Царьової [9] тощо. Чисельні публікації українських науковців, таких як
І. Борисенко, В. Великорода, О. Гармаш, О. Селіванова, В. Тхір, О. Манютіна, свідчать про поглиблений
науковий інтерес щодо вивчення питання функціонування евфемізмів у різних типах дискурсу.
Актуальність дослідження визначається гострою необхідністю вивчення антропосемічної евфемії, а
також проблем лінгвосемантичних механізмів антропосемічної евфемії та питань впливу різних чинників
на рівень активності евфемістичних процесів з урахуванням новітніх тенденцій і реалій сьогодення.
Мета дослідження – вивчення процесів евфемії та функціонування евфемізмів антропосемічної
лінгвоконцептуальної сфери в різних комунікативних ситуаціях.
Автором виокремлено та описано механізми евфемістичної вербалізації антропосемічних концептів у
різносистемних мовах та встановлено основні функції антропосемічних евфемізмів у різних сферах
комунікації.
У дослідженні було використано співвідносний і дистрибутивний методи, які застосовувалися для
визначення місця евфемізмів у синонімічних рядах та виявлення їх конотативної суті.
Автором розглянуто антропосемічні евфемізми (найбільш невивчену сферу евфемії), надано їхні
кількісно-якісні характеристики, описано широко вживані способи утворення евфемізмів у чотирьох
зазначених мовах, визначено лінгвоконцептуальні сфери найактивнішої евфемізації.
Дослідження показало, що сфера анатомічних особливостей і фізіологічних процесів через
відсутність в них естетичної складової залишається сферою активної евфемізації, незважаючи на
тенденції до універсальної відкритості всіх ланок життя, у тому числі інтимно-фізіологічної. В основі
евфемізації лежить прагнення до максимальної десексуалізації найменувань (наприклад, у російській
мові: "больной подагрой" замість "больной сифилисом") або його дефізіологізації (наприклад, в
англійській мові: "having (a) Malta dog" у значенні "suffering from diarrhea") за рахунок переходу
небажаних або табуйованих сем до імплікаціоналу значення.
На основі аналізу лінгвістичних словників було визначено, що евфемізації підлягають усі
кваліфікатори й номінанти антропометричного та анатомічного характеру, які відображають ті
особливості, що не відповідають сучасному еталону краси й естетичному стандарту. Особливо активно
процеси евфемізації охоплюють мікрополя "надлишкова вага" (в англ. мові: "calorie counter" та ін.);
"низькорослість" (в англ. мові (20 одиниць): "vertically challenged"); "відсутність волосяного покрову на
голові" (у французькій мові (17 одиниць): "qui n`a pas de gazon sur la terrasse"; "qui n`a plus de fil sur sa
boutine"; "qui n`a plus de mousse sur le caillou"); "дефекти перцепції" і, передусім, мікрогруп ''глухота" (в
англ. мові: "aurally challenged") та "сліпота" (в англійській мові (7 одиниць): "optically challenged"; в укр.
мові (1 одиниця): "із проблемами зору").
Аналіз матеріалу засвідчив, що евфемізації підлягають багато слів і виразів, які вказують на
відхилення психічного характеру (ідіотизм, шизофренія тощо) з використанням різноманітних
механізмів евфемізації, наприклад, в англ. мові (36 одиниць): "not very clever" (літота); в укр. мові (9
одиниць): "які відрізняються рефлексією творчої особистості" (детермінологізація); у франц. мові (10
одиниць): "qui a une santé" (антифразис) та ін.
Узагальнення словникових даних та матеріалу з текстів художньої літератури дало змогу дійти
висновку, що у всіх аналізованих мовах спостерігається достатньо велика кількість евфемізмів, які
пов’язані з нетрадиційною сексуальною орієнтацією і різними сексуальними збоченнями.
Особливо багато евфемізмів, які вказують на сексуальні відхилення, було зафіксовано в англ. мові
(більше 60 одиниць), зокрема: "aesthete"; "funny"; "Uranian" та ін. (для порівняння: в укр. мові − 6
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одиниць; у франц. та рос. мовах − 3 і 7 одиниць відповідно). Однак, варто зазначити, що спостерігається
багато периферійних елементів з недостатнім ступенем герметичності небажаних змістів ("having
unnatural acts"; "having the English disease"; "engaged in doubtful sexuality" та ін.).
Найактивнішій евфемізації підлягають лексеми і лексикалізовані словосполучення, які вказують на
хворих важкими або невиліковними хворобами (рак, СНІД та ін.). Так, у російській мові "раковый
больной" за допомогою генералізації перетворюється в "человека с опухолью". Аналогічний спосіб
евфемізації застосовується в інших мовах, наприклад, в англійській: "a person having a growth"; в
українській мові "людина, яка має пухлину" тощо.
Активна евфемізація відбувається і в мікрогрупі "венеричні захворювання", передусім, в мікропідгрупі
"хворий на сифіліс" (наприклад, в англ. мові (19 одиниць): "having a disease of love"); в укр. мові (5
одиниць): "безносий"; у франц. мові (2 одиниці): "qui a mal de Naples" та ін.).
На основі аналізу словників схарактеризовано евфемістичні найменування, які, вуалюючи різноманітні
фізичні недоліки й психічні відхилення, не дозволяють розглядати носія цих недоліків як убогу особистість, а
змушують оцінювати його як людину з особливими специфічними якостями. Завдяки цим евфемізмам
особистість не десоціалізується, не відчужується від інших людей, а розглядається як рівноправний член
суспільства. Евфемія в цій сфері допомагає актуалізувати одну з найважливіших ідеологем, на якій
ґрунтується політкоректність, − ''багатство в різноманітності''. Домінуючими у цих випадках є семи
"особливий", "специфічний", які витісняють семи "дефект", "недолік", "відхилення".
Внаслідок дослідження зроблено висновок, що в мовах тих країн, де суспільство вимогливо ставиться
до політкоректності, вважаючи її одним з індикаторів демократизації всіх сфер життя (англійська,
французька мови), спостерігається більш високий ступінь евфемізації у сфері психофізіологічних
характеристик особистості, ніж у мовах (українська, російська), що функціонують у країнах із менш
розвиненою системою демократичних інститутів, де принципи загальної рівності людей і розвиток
можливостей ще не став імперативом.
У макрополі ''Смерть'' в якості евфемістичних синонімів антецедента "померлий" в усіх аналізованих
мовах характерним є використання елементів, які взяті з фідеїстичної донорської області (біблейські
алюзії). У російській мові (5 елементів) можна знайти, наприклад, "призванный Богом"; у франц. мові (23
одиниці) – "qui a rendu son âme a Dieu"; в англ. мові (40 одиниць) – "gathered to God" та ін. У
французькій та англійській мовах мають місце також евфемізми-алюзії на міфологічні сюжети: "qui a bu
le Styx"; "who passed to the other side of the Styx".
Одним із головних асоціатів у всіх мовах є "перехід до іншого світу", де життя не закінчується, а
продовжується, хоча й в іншій якості: у рос. мові: "ушедший в мир иной"; в англ. мові: "who entered the
next world". У французькій мові спостерігається багато метафоричних утворень, які мають не піднесену,
а профанну, приземлену, основу, зокрема пов’язану з фінансовою діяльністю та діловодством: "deposé
son bilan", "deposé son mandat", "qui a avalé son bulletin de naissance" та ін.
У макрополі "Вік" евфемія, передусім, стосується елементів мікрополя "Старість". У всіх аналізованих
мовах слова і вирази з такими негативними семами, як "наближення смерті", "немічність", "психічні
відхилення", при евфемізації витісняються словами і виразами, де на перший план висуваються меліоративні
семи "досвід", "мудрість", "розсудливість". Наприклад, в англійській мові можна знайти евфемістичний
кваліфікатор "wise"; у французькій мові – "experimenté"; в українській – "з великим досвідом".
Практично у всіх досліджуваних мовах спостерігаються евфемізми, які утворені в результаті зсуву
(переміщення) за віковою шкалою у бік зменшення віку, наприклад, замість слів та словосполучень з
експлікованою семою ''старий'' використовуються вирази із семою "середнього віку" ( в англ. мові (20
одиниць): "of middle age"; у франц. мові (14 одиниць): "dans son midi"; в укр. мові (13 одиниць):
"середнього віку"; в рос. мові (8 одиниць): "среднего возраста").
Стійким асоціатом у мікрополі "Старість" у всіх мовах є меліоратив з базовою семою "золотий" (
наприклад, в укр. мові: "що переживає свій золотий вік"; у рос. мові: "переживающий золотую пору
своей жизни"; у франц. мові: "en âge d`or"; в англ. мові: "golden-ager").
Під час евфемізації у сфері соціальних характеристик відбувається витіснення сем, які підкреслюють
низький соціальний статус особистості. Забороненими тут є семи "бідний", "безробітний", "звільнений", а
також слова з актуалізованими семами, що вказують на підневільний стан людини (прислуга, servant).
У процесі евфемізації у мікрополі "Безробіття" на перше місце часто виходять слова і вирази з
актуалізованими семами "свобода вибору" та "відпочинку" (в укр. мові (15 одиниць): "вільний"; в англ.
мові (47 одиниць): "free"; "having leisurely time"), які вуалюють соціальні вади суспільства й покликані
перекласти відповідальність з держави на самого потерпілого. В основі цілої низки периферійних
метафоричних і метонімічних евфемізмів лежить концепт "падіння", "рух донизу". Наприклад, у франц.
мові (8 одиниць): "mis a pied"; в укр. мові: "який вилетів із сідла".
У деяких евфемізмах цього мікрополя підкреслюється саме тимчасовий характер негараздів, які
пов’язані з втратою роботи (наприклад, в англ. мові: "between jobs", в укр. мові: "у резерві", у рос. мові
(13 одиниць): "в поисках более интересной работы" та ін.).
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У процесі евфемізації у сфері низького соціального стану у всіх аналізованих мовах широко
використовуються так звані престижні слова, які дозволяють вербально підняти цей стан. В англійській
мові такими маркерами престижності є слова "engineer"; "officer"; "operator" (наприклад, "animal welfare
officer" в значенні "dog-catcher"; "waste-reduction engineer" в значенні "garbage man" та ін.).
В українській та російській мовах в якості престижних слів нерідко виступають відповідно "майстер" та
"мастер" ("мастер машинного доения" замість "доярка" чи "майстер салону краси" замість "перукар").
У французькій мові ці ж функції часто виконують титули і дворянські звання. Наприклад,
"тюремник" перетворюється в "compte de canton", а домашня робітниця – "marquise de la fourchette".
Евфемізації підлягають слова й вирази, що вказують на підневільний стан людини (наприклад,
''домробітниця'' в укр. мові: ''помічниця'', у рос. мові: ''помощница'', в англ. мові: ''domestic lady'').
Було виявлено, що одну з найбільш поширених евфемістичних зон в усіх мовах утворюють
евфемістичні синоніми синонімічного ряду (СР) із домінантою "повія". Особливо багато їх в англійській
мові (більше 80 одиниць) і у французькій мові (біля 40 одиниць). У російській (19 одиниць) та
українській мовах (13 одиниць) їх нараховується менше, але відповідні ряди активно поповнюються усе
новими елементами (у рос. мові: "маргаритка"; "букетик" [10]; в укр. мові: "дівчина, яка відробляє
костюми від Валентино" [11] та ін.
Дослідження показало, що в процесі евфемізації номінантів і кваліфікаторів декласованих і
злочинних елементів забороненими є слова та вирази, де актуалізуються семи "злочинець", "незаконний",
"корумпований". Часто вони заміняються словами і виразами, які знімають відповідальність за ці
протизаконні дії з особи, яка їх вчинила (наприклад, в англ. мові: "socially disoriented person" замість
"criminal"), а також слова й вирази, що надають протиправним діям зовнішній законний характер (в англ.
мові: "tax collector" в значенні "extortionist"; у франц. мові: "qui fait son bis(e)ness(e)" у значенні "filon"; в
укр. мові: "посередник" у значенні "хабарник"; у рос. мові: "человек, занимающийся благотворительной
деятельностью" в значенні "взяткодатель" та ін.). Перегини в плані дотримання політкоректності іноді
призводять до появи абсурдних евфемізмів, наприклад, в англійській мові застосовується евфемістичний
вираз "a person of alternative honesty", що означає "a thief".
У процесі евфемізації номінантів і кваліфікаторів з мікрополя "Нелегальна діяльність" забороненими
є слова, в яких наявні експліковані семи "шпигунська діяльність", "незаконна діяльність", "диверсія".
У всіх аналізованих мовах евфемізація в цьому мікрополі здійснюється, головним чином, за рахунок
генералізації (в англ. мові: "operative worker", у рос. мові "агент", в укр. мові "робітник служби
супроводження" та ін.).
Водночас, було визначено, що існують і специфічні для певних соціокультур слова й вирази. Так,
якщо епонім "Джеймс Бонд" зрозумілий у багатьох країнах світу, то епонім "Штірліц", добре відомий
носіям української та російської мов, які проживають на території колишнього СРСР, є мало зрозумілим
або взагалі незрозумілим для носіїв англійської й французької мов, оскільки вони погано знайомі з
радянською літературою і радянським кінематографом.
Англомовний метонімічний евфемізм "a plumber", що зародився в США, практично немає аналогів в
інших мовах, оскільки пов’язаний з Уотергейтською справою: співробітники спецслужб
Республіканської партії переховувались у приміщенні для водопровідників перед нелегальним
проникненням на територію штаб-квартири демократів.
Загалом аналіз показав, що процеси евфемізації у сфері антропосемічних концептів відбуваються
дуже активно, що призводить до збагачення вказаних мов новими словами та виразами, а також до
подальшого розвитку полісемії вже існуючих лексичних одиниць.
Дослідження показало, що як засіб, що забезпечує успіх мовного спілкування, евфемія виконує низку
функцій, найважливішими з яких є фатична функція (контактоустановлююча); функція блокування
конфліктогенної ситуації і функція збереження іміджу – свого або співрозмовника, а також третіх осіб.
Евфемія також виконує функцію створення іронічного ефекту, етично-мітигаційну, іделогічно-дійову та
рекламну функції. З метою забезпечення успішної комунікації адресанту необхідно встановити контакт
із адресатом. В умовах конкретної комунікації евфемія виконує фатичну функцію (наприклад,
використання "престижних слів" або меліоративних кваліфікаторів з тією метою, щоб ілокутивна сила
промови була достатньою для досягнення перлокутивного ефекту виконання прохання). Дуже важлива
функція, що забезпечує успішну комунікацію, − функція збереження "обличчя" як власного, так і
"обличчя" співрозмовника або третьої особи (наприклад, підвищення самооцінки співрозмовника за
допомогою акту "комунікації-заспокоєння").
Було виявлено, що поява в дискурсі евфемізмів може бути зумовлена двома чинниками: внутрішньою
мотивацією та зовнішнім стимулом. У першому випадку евфемізми можуть з’являтися у мовленні
співрозмовника, не маючи зовнішнього впливу репліки-стимулу. Комунікант буде намагатися зберегти
власний імідж або підняти престиж іншої особи, керуючись власними міркуваннями. З іншого боку,
евфемізми можуть з’являтися у мовленні співрозмовника в результаті імпульсу від репліки-стимулу
іншого комуніканта. У цьому випадку евфемізми використовуються з метою підвищення самооцінки
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співрозмовника, захисту від нападів з боку комуніканта. Спілкування комунікантів, таким чином, на
певному етапі має характер діалогу-спору. За наявності спроб блокувати конфліктну ситуацію діалог
може перейти з діалогу-спору до форми діалогу-унісону із використанням різних засобів мітигації,
зокрема евфемізмів. Більше того, саме евфемізми стануть основою подібного діалогу-унісону. Таким
чином, евфемізми виконують функцію засобу примирення, зняття конфліктогенної ситуації.
Одержані результати дослідження дали змогу зробити наступні висновки. Головним імпульсом появи
активної евфемізації в антропосемічній сфері є наявність значної кількості лексико-семантичних лакун,
створених у результаті появи цілої низки небажаних або заборонених слів, табуювання яких зумовлене
етичними чи іншими конвенціями прагматичного характеру, що склалися під час виникнення
комунікативних схем (фреймів), які передбачають наявність мітигаційних компонентів.
У процесі евфемізації застосовуються різні лінгвосемантичні механізми. У всіх чотирьох
аналізованих мовах найчастіше використовуються прийоми генералізації, метафоризації і метонімізації у
різних модифікаціях. Водночас, кожна мова відрізняється і своїми особливостями. Передусім, це
стосується французької мови (тут спостерігається більше, ніж в інших мовах, використання
міфологічних алюзій; використання престижних слів із сфери дворянських титулів, підвищена
евфемістична активність окремих мікрополів).
Евфемізми не є розрізненими, хаотичними мовними утвореннями. Вони вступають у системні
відношення з іншими одиницями, у тому числі, з тими, які репрезентують той самий концепт, зокрема
вони входять до СР різних лінгвоконцептуальних рівнів, утворюючи в них свою евфемістичну зону (ЕЗ).
Елементи ЕЗ одного синонімічного ряду знаходяться не тільки в еквонімічних відношеннях, але й
можуть мати градуальні кореляції, а також відрізнятися у стилістичному плані.
У чотирьох проаналізованих мовах є як загальні сфери підвищеної евфемістичної активності
(наприклад, мікрополе "Представники непрестижних професій"), так і специфічні для конкретної мови.
Якщо в англійській, російській і українській мовах ці сфери часто збігаються, то у французькій мові
спостерігаються свої особливості (наприклад, підвищена евфемізація у мікрополі ''відсутність
волосяного покрову на голові'').
У конкретних комунікативних ситуаціях антропосемічні евфемізми виконують різні функції,
найважливішими з яких є функція фатична (контактоустановлююча); функція збереження обличчя
(іміджу); функція блокування конфліктогенної ситуації; функція створення іронічного ефекту;
ідеологічно-дієва функція; етично-мітигаційна та рекламна функція.
Перспектива подальших досліджень за обраною темою полягає у вивченні особливостей
виникнення комунікативних схем (фреймів), які передбачають наявність мітигаційних компонентів.
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Кантур К. А. Явление эвфемии в антропосемичной концептуальной сфере
(на материале английского, французского, украинского и русского языков).
Статья освещает вопросы, связанные с функционированием эвфемизмов в антропосемичной
концептуальной сфере, путём определения факторов, которые обуславливают обновление
эвфемистического пространства новыми единицами. Выделены и описаны механизмы эвфемистической
вербализации антропосемичных концептов в разносистемных языках (английском, французском,
украинском и русском), а также проанализированы основные функции антропосемичных эвфемизмов в
разных сферах коммуникации.
Kantur K. O. The Phenomenon of Euphemia in Anthroposemic Conceptual Sphere
(on the Material of English, French, Ukrainian and Russian Languages).
The article deals with the questions of euphemisms functioning in the anthroposemantic conceptual sphere by
identifying the factors, which stipulate the enrichment of the euphemistic field with new items. The mechanisms
of euphemistic verbalization of anthroposemic concepts in the unrelated languages (English, French, Ukrainian
and Russian) are singled out and described as well as the main functions of anthroposemic euphemisms in
different spheres of communication are analyzed.
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ВІДМІННОСТІ ЗАПЕРЕЧНОЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ПОДІЙ В АНГЛОМОВНОМУ
ГАЗЕТНОМУ НОВИННОМУ Й АНАЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСАХ
У статті запропоновано лінгвокогнітивну інтерпретацію відмінностей заперечної репрезентації подій
в англомовному газетному новинному й аналітичному дискурсах. Виявлено, що в газетних новинах
заперечення представляють розгортання подій або факт їх здійснення, а в аналітичних текстах увага
адресата фокусується на тому, що відбулося, або рефокусується з однієї точки зору на іншу. Заперечна
концептуалізація подій має сенсомоторне підґрунтя та відбувається за участю ментальних операцій з
образ-схемами, а саме установлення відношень між учасниками подій у новинах та їх витіснення або
збереження в аналітичних статтях.
У світлі сучасних лінгвокогнітивних тенденцій до пошуку сенсомоторних витоків мови [1: 19; 2: 62;
3: 193; 4] актуальним є вивчення заперечення як когнітивно-дискурсивного утворення, яке є одним із
способів концептуалізації світу [5: 1], тобто осягнення втіленим розумом людини навколишнього
середовища [6: 14; 7: 431]. Заперечне осмислення дійсності виявляється у зміні міжреферентних
відношень, репрезентованих образ-схемами. Ці елементарні ментальні структури сенсомоторного
походження слугують засобом розуміння та конструювання дійсності [8: 359; 9: XIV, XIX; 10: 4], що
здійснюється в ході безпосередньої взаємодії з нею, а також опосередковується різними видами дискурсу.
Будова орієнтаційного простору сучасного англомовного медіа-дискурсу репрезентована мережею
топологічних, перцептивних, просторово-моторних і динамічних відношень, утворених однойменними
групами образ-схем [11: 38]. Образ-схемні механізми функціонування заперечення в сучасному
англомовному газетному дискурсі вже були предметом окремого вивчення [5].
Метою цієї статті є розкриття відмінностей заперечної концептуалізації в англомовному газетному
новинному й аналітичному дискурсах. Зазначена мета передбачає вирішення таких завдань: 1)
установити структуру заперечної концептуалізації події та визначити відмінності в її репрезентації в
текстах новин і аналітичних статей; 2) виявити лінгвокогнітивні образ-схемні операції, які
застосовуються для заперечної концептуалізації в новинних і аналітичних текстах; 3) показати
різноспрямованість заперечної концептуалізації в газетних новинах і аналітичних статтях.
Структурними елементами заперечної концептуалізації події є твірні й похідні міжреферентні
відношення, які утворюють опозитивну пару, а також трансформація цих відношень. Твірні відношення
позначаються присудками в акціональних висловленнях з експліцитним запереченням not та підметами в
буттєвих структурах із запереченням no. У разі вживання імпліцитних заперечень як-то deny, reject,
refuse, ban, fail тощо твірні відношення між референтами позначаються додатками або окремими
висловленнями, а трансформація подається згорнуто в словникових дефініціях цих одиниць. Похідні
міжреферентні відношення позначаються імпліцитними запереченнями. У ході трансформації твірних
міжреферентних відношень у похідні відбувається зміна, яка становить сутність заперечної
концептуалізації події. Переважання експліцитних або імпліцитних заперечень у текстах новин вказує на
розподіл структурних елементів заперечної концептуалізації в композиційно-смисловій структурі текстів
новин, що формується у свідомості читача й накладає обмеження на осмислення події. Відмінності в
репрезентації події в новинах і аналітичних статтях визначаються різним призначенням цих текстів.
У текстах новин, основним призначенням яких є інформування [12: 95], заперечна концептуалізація
події структурується усіма указаними елементами, що забезпечує установлення нових відношень між
референтами шляхом їх накладання на вже відомі читачеві. Експлікація запереченням not трансформації
твірних відношень в заголовку й інших блоках тексту вказує на початок установлення похідних
відношень, їх конкретизацію, а також на змінність і неоднозначність дій учасників події, забезпечуючи
поступовість сприйняття події читачем. Уживання імпліцитних заперечень у більшості композиційносмислових елементів тексту зосереджує увагу читача на встановлених похідних відношеннях і дозволяє
швидко сприйняти факти, позбавлені будь-яких ознак перебігу події. Ознакою новин також є повна
розгорнута репрезентація події із обов’язковим зазначенням референтів, яким відповідають учасники
події, та напряму діяльності. Заперечна концептуалізація більшості подій, висвітлених у новинах,
визначається відношеннями, які ґрунтуються на силових образ-схемах ПРОТИДІЯ, ПЕРЕШКОДА,
ПОЗБАВЛЕННЯ МОЖЛИВОСТІ, ПРИМУШЕННЯ, які складаються з джерела, цілі та вектора [9: 42]. У
текстах новин джерело й ціль визначає учасників подій, а вектор – напрям діяльності.
Особливості заперечної репрезентації події в новинах розглянемо на прикладі тексту під заголовком
NATO denies Libyan accusation (The International Herald Tribune, 21.06.2011):
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(1) The Libyan government said that a NATO airstrike west of Tripoli early Monday on a large family compound
belonging to a close associate of Col. Muammar el-Qaddafi killed at least 15 people, including three children.
(2) A NATO official in Naples said the alliance had not conducted any strikes in that area in the previous 24
hours.
(3) Colonel Qaddafi’s government has repeatedly accused NATO of targeting civilians in an attempt to rally
support against the alliance’s intervention in the country’s civil war.
(11) NATO, which has a mandate to protect Libyan civilians, has rejected the Libyan government’s
allegations that it targets civilians.
Осмислення наведеного повідомлення визначається відношеннями ПРОТИДІЇ, що встановлюються за
допомогою однойменної образ-схеми, сформованої під впливом досвіду зіткнення двох центрів сили,
внаслідок чого жодна з них не може рухатися далі [9: 46]. У запропонованому прикладі напрям сили
позначається запереченнями denies у заголовку, not у складі присудка had not conducted у блоці коментарів
(2) і rejected у блоці головної події (11). Двома центрами сили, її джерелом і ціллю, виступають НАТО
(NATO) й уряд Лівії (the Libyan government). Заперечні одиниці denies і rejected представляють похідні
відношення ПРОТИДІЇ, що полягають в спростуванні НАТО звинувачень уряду Лівії як результат
трансформації твірних відношень, позначених додатком Libyan accusation в заголовку й конкретизованих і
аргументованих у вступі (1), блоках коментарів (2, 3-6) і фону (7, 8-10). Семантика ПРОТИДІЇ заперечень
denies і rejected ''to say that something is not true or that you do not believe in something'' і її згорнуте
представлення в словникових дефініціях цих одиниць спонукає читача повірити у неправдивість
звинувачень Лівії, що зберігає авторитет НАТО на світовій арені. Із вживанням експліцитного заперечення
not в блоці коментарів конкретизується трансформація УСУНЕННЯ ПРОТИДІЇ в ПРОТИДІЮ, а саме
деталізуються твірні відношення УСУНЕННЯ ПРОТИДІЇ (the alliance had conducted any strikes), які
виступають ціллю новоутворених відношень ПРОТИДІЇ, джерело (a NATO official in Naples) ПРОТИДІЇ, а
також указуються просторово-часові координати (in Naples, in the previous 24 hours) події.
На відміну від новин, де заперечна концептуалізація полягає у встановленні відношень між учасниками
події, в аналітичних статтях вона спрямовується на витіснення і збереження зазначених відношень. Така
неоднаковість пояснюється конструюванням аналітичними текстами подій на вищому рівні абстракції, що
досягається поглибленою когнітивною обробкою первинних даних, які акумулюються й структуруються в
новинах [13: 83]. Заперечне витіснення відношень між учасниками подій ґрунтується на усуненні
складників образ-схем, які представляють такі відношення й активуються одиницями, що знаходяться в
сфері дії експліцитного заперечення. Концепція заперечення як сигналу витіснення інформації
започаткована Е. Бенвеністом [14: 124] і розвинута в сучасних когнітивних дослідженнях [15: 335; 16; 17:
1057]. В останніх заперечення розглядається як засіб переміщення уваги читача зі стану справ, указаного в
контексті, на протилежний. В аналітичних текстах за допомогою заперечної операції витіснення
досягається рефокусуванням уваги адресата на точку зору, відмінну від сформованої під впливом новин.
Рефокусування як різновид заперечної концептуалізації події структурується твірними відношеннями та
їхнім витісненням, а похідні відношення встановлюються в ході подальшого осмислення події або
ігноруються. Метою рефокусування є виявлення проблем, вказівка на стан їхнього вирішення, бажаність
або небажаність змін, а також корекція хибних уявлень адресата.
Проілюструємо реалізацію заперечного рефокусування в аналітичному газетному тексті під
заголовком Drones alone are not the answer (The New York Times, 14.08.2011):
(1) OVER the past two years, America has narrowed its goals in Afghanistan and Pakistan to a singleminded focus on eliminating Al Qaeda.
(2) In Pakistan, no issue is more controversial than American drone attacks in Pakistani territory along the
Afghan border. The Obama administration contends that using drones to kill 10 or 20 more Qaeda leaders
would eliminate the organization. This is wishful thinking.
(3) Drone strikes are no longer the most effective strategy for eliminating Al Qaeda’s ability to attack us.
(4) But the important question today is whether continued unilateral drone attacks will substantially reduce
Al Qaeda’s capabilities. They will not.
(5) Instead, we must work with Pakistan’s government as an equal partner to achieve our common goals.
(10) Washington should support a new security campaign that includes jointly controlled drone strikes and
combines the capabilities of both countries.
(11) We can help Pakistan with logistics, transport and intelligence; Pakistan can help us by deploying
security forces and improving local government on the ground. Drone strikes targeting Qaeda leaders and other
terrorists would be conducted by mutual agreement.
(12) A cooperative campaign against common enemies offers them the best chance of controlling American
actions in their country.
(13) If we are ever to reduce Al Qaeda from a threat to a nuisance, it will be by working with Pakistan, not
by continuing unilateral drone attacks.
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У запропонованому тексті увага адресата рефокусується з точки зору американської адміністрації
Барака Обами, переконаної в доцільності використання безпілотних літаків для знищення угрупування
Аль-Каїди, на їхню неефективність і нездатність гарантувати безпеку. Рефокусування втілюється в
композиційно-смисловій структурі наведеного тексту, елементи якої розташовуються в такій
послідовності: 1) формулювання позиції автора (теза в заголовку); 2) постановка проблеми (теза у
вступній частині); 3) формулювання позиції автора (теза у вступній частині); 4) конкретизація позиції
автора (аргументація в основній частині); 5) заключне формулювання позиції автора. Передумовою
рефокусування є зосередження уваги читача в заголовку (Drones alone are the answer) і вступній частині
(using drones to kill 10 or 20 more Qaeda leaders would eliminate the organization) на використанні
безпілотних літаків (using drones) у боротьбі з Аль-Каїдою. Рефокусування ґрунтується на образ-схемі
ПРОТИДІЯ, яка визначає спростування панівної в Америці точки зору про ефективність безпілотних
літаків. Рефокусування досягається вживанням заперечних одиниць not, wishful thinking, no longer, які
вказують на витіснення безпілотних літаків як джерела ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ, що становить
твірні відношення, з поля зору адресата. Витіснення відношень ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ
репрезентується запереченнями в заголовку (Drones alone are not the answer), основній (This is wishful
thinking. Drone strikes are no longer the most effective strategy for eliminating Al Qaeda’s ability to attack us.) і
заключній частинах тексту (not by continuing unilateral drone attacks), де формулюється позиція автора.
Витіснення твірних відношень сприяє утворенню похідних, які полягають у співпраці Америки з
Пакистаном, що виступає джерелом ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ (Instead, we must work with
Pakistan’s government as an equal partner to achieve our common goals. Washington should support a new
security campaign that includes jointly controlled drone strikes and combines the capabilities of both countries),
і є найкращою альтернативою у вирішенні спільної проблеми.
Збереження утворених під впливом новин відношень між учасниками подій ґрунтується на висуненні в
центр уваги адресата елементів образ-схем, які представляють відповідні відношення й активуються
імпліцитними запереченнями. Ці одиниці репрезентують похідні відношення, які є результатом зміни
твірних відношень, оскільки виявлення власне зміни потребує аналізу словникової дефініції заперечення. У
сучасних лінгвокогнітивних дослідженнях зазначається, що заперечні одиниці реалізують операцію
збереження (retention) інформації, перешкоджаючи витісненню значення зі сфери їхньої дії [18: 991-992].
Урахування ролі образ-схем у здійсненні заперечного збереження відношень між учасниками подій
дозволяє виявити сенсомоторні механізми цієї операції, а дослідження особливостей її дії в газетному
дискурсі розкриває її функціонування в конкретній комунікативній ситуації. В аналітичних текстах з
допомогою цієї операції здійснюється фокусування уваги адресата на події, котра вже давно потребує
зовнішнього втручання й набула статусу проблеми, що очікує свого вирішення. Для фокусування уваги на
проблемі вживаються імпліцитні заперечення зі значенням нездатності (failure, failing, losing, collapse) й
перешкоди (obstacles, denying, halting, blocking, deterring, delay). Заперечне фокусування вказує на
проблемний характер представленої в заголовку аналітичного тексту події, зберігає пов’язані з нею
уявлення адресата, щоб переконати його в необхідності їхньої зміни. Заперечне фокусування на проблемі
визначає композиційно-смислову структуру аналітичних текстів: 1) постановка проблеми (заголовок і
вступ); 2) конкретизація проблеми (аргументи в основній частині); 3) вирішення проблеми (заключний
абзац).
Простежимо здійснення заперечного фокусування в аналітичному газетному тексті редакторського
коментаря під заголовком Blocking Mexican Trucks (The New York Times, 11.09.2007):
(1) One way the 1994 North American Free Trade Agreement was supposed to encourage free and efficient
trade was by allowing long-haul trucks from Canada, Mexico and the United States to deliver goods throughout
the three countries. Unfortunately, more than a decade later the Teamsters union, the Sierra Club and their
allies in Congress are still working to keep Mexican trucks out.
(2) The Teamsters and their environmental allies claim that the trucks aren’t safe and are dirty. A new pilot
program, however, would require that any Mexican trucks approved for entry into the United States be inspected
for safety every three months.
(3) That’s not enough to satisfy the Teamsters, which, we suspect, are just trying to stave off the competition.
(4) That stubbornness is counterproductive. Keeping Mexican trucks out only keeps transport costs higher,
harming American businesses and consumers. It sends Mexico the message that the United States doesn’t stand
by its commitments.
(5) Last week, the Department of Transportation gave the first Mexican trucking company permission to
operate under a one-year pilot program that would allow roughly 500 trucks from 100 Mexican carriers onto
American highways. Congress seems determined to block that progress. Today, the Senate is scheduled to vote
on an amendment, filed by Senator Byron Dorgan, Democrat of North Dakota, that would deny financing for the
pilot program next year. The House has already approved the cutoff.
(6) Guaranteeing highway safety does not require undermining the nation’s free trade agreements or its
relationship with Mexico. It is time for Congress to let Mexican trucks through.
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У наведеному тексті редакторського коментаря увага адресата фокусується на проблемі вільної та
прибуткової торгівлі (free and efficient trade), виявом якої є блокування вантажівок з Мексики (Blocking
Mexican Trucks). Фокусування досягається висуненням у центр уваги адресата відношень ПЕРЕШКОДИ,
представлених імпліцитними заперечними одиницями blocking, to keep out, to stave off the competition, to
block that progress, to deny financing, cutoff в заголовку, вступі, де окреслюється проблема, а також в
основній частині тексту, де наводяться аргументи, які свідчать про існування проблеми й переконують в
необхідності її вирішення. Перелічені заперечні одиниці фокусують увагу адресата на проблемі
блокування вантажівок з Мексики (Mexican trucks), представляючи їх та дії, пов’язані з дозволом на їх
пересування (to stave off the competition, to deny financing for the pilot program) як ціль ПЕРЕШКОДИ.
Фокусування на проблемі підсилюється репрезентацією очікуваного вирішення, що ґрунтується на образсхемній опозиції ПЕРЕШКОДА – УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОДИ. Вектор першої позначається запереченнями, а
другої стверджувальними одиницями allowing та let.
Таким чином, в газетних новинах і аналітичних статтях заперечення представляють події на різних
рівнях абстракції, що залежить від призначення цих текстів інформувати читача або здійснювати вплив на
нього й спонукати до дії. У текстах новин заперечна концептуалізація події полягає у встановленні
відношень між її учасниками, а в аналітичних текстах – в їх рефокусуванні або фокусуванні. Указані
способи заперечного осмислення подій мають сенсомоторну основу, оскільки здійснюються за допомогою
операцій з образ-схемами, а саме трансформації, витіснення й збереження міжреферентних відношень.
Перспективами майбутніх досліджень є виявлення та зіставлення лінгвокогнітивних особливостей
заперечної репрезентації подій в інших різновидах сучасного англомовного медіа-дискурсу.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Воробйова О. П. Когнітивна поетика в Потебнянській ретроспективі / О. П. Воробйова // Мовознавство. –
2005. – № 6. – С. 18–25.
2. Кравченко А. В. Феноменология значения и значение феноменологии в языке / А. В. Кравченко // Категоризация
мира : пространство и время : [материалы научной конференции]. – М. : Диалог-МГУ, 1997. – С. 61–72.
3. Lakoff G. Metaphors We Live by / G. Lakoff, M. Johnson. – Chicago, London : The Univ. of Chicago Press, 1980.
– 242 p.
4. Turner M. The Literary Mind. The Origins of Thought and Language / M. Turner. – N.Y. ; Oxford : Oxford Univ.
Press, 1998. – 187 p.
5. Кришталюк Г. А. Заперечення в сучасному американському газетному дискурсі : функціональний та
лінгвокогнітивний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04
''Германські мови'' / Г. А. Кришталюк. – К., 2009. – 19 с.
6. Geeraerts D. Introducing Cognitive Linguistics / D. Geeraerts, H. Cuyckens // The Oxford Handbook of Cognitive
Linguistics. – Oxford : Oxford Univ. Press, 2007. – P. 3–24.
7. Langacker R. W. Cognitive Grammar / R. W. Langacker // The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics. – N.Y. :
Oxford Univ. Press, 2007. – P. 421–462.
8. Лакофф Дж. Лингвистические гештальты / Дж. Лакофф // Новое в зарубежной лингвистике. – М. : Прогресс,
1981. – Вып. X : Лингвистическая семантика. – С. 350–368.
9. Johnson M. The Body in the Mind : The Bodily Basis of Meaning, Imagination and Reason / M. Johnson. –
Chicago ; L. : The Univ. of Chicago Press, 1987. – 233 p.
10. Oakley T. Image Schemas / T. Oakley // The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics. – N.Y. : Oxford Univ.
Press, 2007. – P. 214–235.
11. Потапенко С. І. Сучасний англомовний медіа-дискурс : лінгвокогнітивний і мотиваційний аспекти :
[монографія] / С. І. Потапенко. – Ніжин : Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2009. – 391 с.
12. Донсков С. В. Языковые средства в жанре англоязычных hot-news / С. В. Донсков ; [отв. ред. Н. Л. Галеева]
// Языковые подсистемы : стабильность и динамика : [сб. науч. трудов]. – Тверь : Тверск. гос. ун-т, 2002. –
С. 94–101.
13. Олянич А. В. Презентационная теория дискурса / А. В. Олянич. – М. : Гнозис, 2007. – 407 с.
14. Бенвенист Э. Общая лингвистика / Э. Бенвенист ; [пер. с фр. Ю. Н. Караулов]. – М. : Прогресс, 1974. – 448 с.
15. Kaup B. Effects of Negation and Situational Presence on the Accessibility of Text Information 2003 [Електронний
ресурс] / B. Kaup, R. A. Zwaan. – Режим доступу : http://giora.o-f.com/NegationSeminar/negation.kaupzwaan.doc.
16. MacDonald M. C. Changes in activation levels with negation [Електронний ресурс] / M. C. MacDonald,
M. A. Just // Journal of Experimental Psychology : Learning, Memory and Cognition. – 1989. – Vol. 15, № 4. –
P. 633–642. – Режим доступу : http://giora.o-f.com/Negation Seminar/Kaupnegation.McDonald&Just.89.pdf.
17. Paradis C. Antonymy and negation – The boundedness hypothesis / C. Paradis, C. Willners // Journal of Pragmatics.
– 2006. – Vol. 38. – № 7. – P. 1051–1080.
18. Giora R. Anything negative can do affirmative can do just as well, except for some metaphors / R. Giora // Journal
of Pragmatics. – 2006. – Vol. 38. – № 7. – P. 981–1014.

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1. Vorobiova O. P. Kognityvna poetyka v Potebnianskii retrospektyvi [Cognitive Poetics in Potebnia's Retrospective] /
O. P. Vorobiova // Movoznavstvo [Linguistics]. – 2005. – № 6. – S. 18–25.

176

Г. А. Кришталюк. Відмінності заперечної концептуалізації подій в англомовному газетному
новинному й аналітичному дискурсах
2. Kravchenko A. V. Fenomenologiia znacheniia i znachenie fenomenologii v yazyke [Phenomenology of Meaning
and Meaning of Phenomenology in Language] / A. V. Kravchenko // Kategorizatsiia mira : prostranstvo i
vremia [The World's Categorization : Space and Time] : [materialy nauchnoi konferentsii]. – M. : Dialog-MGU,
1997. – S. 61–72.
3. Lakoff G. Metaphors We Live by / G. Lakoff, M. Johnson. – Chicago, London : The Univ. of Chicago Press, 1980.
– 242 p.
4. Turner M. The Literary Mind. The Origins of Thought and Language / M. Turner. – N.Y. ; Oxford : Oxford Univ.
Press, 1998. – 187 p.
5. Kryshtaliuk G. A. Zaperechennia v sychasnomu amerykans'komu gazetnomu dyskursi : funktsional'nyi ta
lingvokognityvnyi aspekty [Negation in the Modern American Newspaper Discourse : Functional and
Linguocognitive Aspects] : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. filol. nauk : spets. 10.02.04 ''Germans'ki
movy'' / G. A. Kryshtaliuk. – К., 2009. – 19 s.
6. Geeraerts D. Introducing Cognitive Linguistics / D. Geeraerts, H. Cuyckens // The Oxford Handbook of Cognitive
Linguistics. – Oxford : Oxford Univ. Press, 2007. – P. 3–24.
7. Langacker R. W. Cognitive Grammar / R. W. Langacker // The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics. – N.Y. :
Oxford Univ. Press, 2007. – P. 421–462.
8. Lakoff G. Lingvisticheskie geshtal'ty [Linguistic Gestalts] / G. Lakoff // Novoe v zarubezhnoi lingvistike [New in
the Foreign Linguistics]. – М. : Progress, 1981. – Vyp. X : Lingvisticheskaia semantika. – S. 350–368.
9. Johnson M. The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination and Reason / M. Johnson. –
Chicago ; L. : The Univ. of Chicago Press, 1987. – 233 p.
10. Oakley T. Image Schemas / T. Oakley // The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics. – N.Y. : Oxford Univ.
Press, 2007. – P. 214–235.
11. Potapenko S. I. Sychasnyi anglomovnyi media-dyskurs : lingvokognityvnyi i motyvatsiinyi aspekty [Contemporary
English Media Discourse : Cognitive and Motivational Aspects] : [monografiia] / S. I. Potapenko. – Nizhyn :
Vydavnytstvo NDU imeni Mykoly Gogolia, 2009. – 391 s.
12. Donskov S. V. Yazykovye sredstva v zhanre angloiazychnykh hot-news [Language Means in the Genre of English
Hot-News] / S. V. Donskov ; [otv. red. N. L. Galeeva] // Yazykovye podsistemy : stabil'nost i dinamika [Language
Subsystems : the Stability and Dynamics] : [sb. nauch. trudov]. – Tver' : Tversk. gos. un-t, 2002. – S. 94–101.
13. Olianich A. V. Prezentatsionnaia teoriia diskursa [A Presentational Theory of Discourse] / A. V. Olianich. – М. :
Gnozis, 2007. – 407 s.
14. Benvenist E. Obshchaia lingvistika [General Linguistics] / E. Benvenist ; [per. s fr. Y. N. Karaulov]. – М. : Progress,
1974. – 448 s.
15. Kaup B. Effects of Negation and Situational Presence on the Accessibility of Text Information 2003 [Elektronnyi resurs] /
B. Kaup, R. A. Zwaan. – Rezhym dostupu : http://giora.o-f.com/NegationSeminar/negation.kaupzwaan.doc.
16. MacDonald M. C. Changes in activation levels with negation [Elektronnyi resurs] / M. C. MacDonald, M. A. Just //
Journal of Experimental Psychology : Learning, Memory and Cognition. – 1989. – Vol. 15, № 4. – P. 633–642. –
Rezhym dostupu : http://giora.o-f.com/Negation Seminar/Kaupnegation.McDonald&Just.89.pdf.
17. Paradis C. Antonymy and negation – The boundedness hypothesis / C. Paradis, C. Willners // Journal of Pragmatics.
– 2006. – Vol. 38. – № 7. – P. 1051–1080.
18. Giora R. Anything negative can do affirmative can do just as well, except for some metaphors / R. Giora // Journal
of Pragmatics. – 2006. – Vol. 38. – № 7. – P. 981–1014.

Матеріал надійшов до редакції 04.04. 2012 р.
Кришталюк А. А. Отличия отрицательной концептуализации событий в англоязычном газетном
новостном и аналитическом дискурсах.
В статье предлагается лингвокогнитивная интерпретация отличий отрицательной репрезентации
событий в англоязычном новостном и аналитическом дискурсах. Выявлено, что в газетных новостях
отрицания представляют разворачивание событий или факт их совершения, а в аналитических
текстах внимание адресата фокусируется на том, что произошло, или рефокусируется с одной точки
зрения на другую. Отрицательная концептуализация событий имеет сенсомоторное основание и
происходит с участием ментальных операций с образ-схемами, а именно установления отношений
между участниками событий в новостях и их вытеснения или сохранения в аналитических статьях.
Kryshtaliuk G. A. Differences in the Negative Conceptualization of Events in the English Newspaper
Discourse of News Items and Commentaries.
The article proposes a cognitive interpretation of differences in the negative representation of events in the English
newspaper news and analytical discourses. It has been found out that in the news items negative units represent the
unfolding of events or the fact of what happened. Unlike the news items in the commentaries negative units focus an
addressee’s attention on some happening or refocus them to a different point of view. Negative conceptualization of
events has a sensorimotor basis and involves mental operations with image schemas. Negative units introduce the
relations between event participants in the news items and suppress or retain them in the commentaries.
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ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОГО ОФОРМЛЕННЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЙНОЇ ПРОМОВИ
У статті обґрунтовано необхідність формування презентаційних умінь у сучасних фахівців. Наведено
три точки зору, що стосуються структурних особливостей презентаційної промови – виступи, що
мають трикомпонентну, чотирикомпонентну та п’ятикомпонентну структуру. Обґрунтовано
доцільність дотримання чотирикомпонентної структури презентаційної промови. Проаналізовано
завдання кожного структурного етапу промови, методи організації матеріалу. Розглянуто лінгвістичні
особливості оформлення презентаційного виступу.
Практика залучення українців до участі в міжнародних проектах, робота в транснаціональних
корпораціях, поліфункціональність їх професійної діяльності вимагають від майбутніх фахівців
володіння презентаційними вміннями для представлення результатів роботи багатонаціональній
аудиторії. Сформовані презентаційні вміння є важливою фаховою ознакою професіонала, оскільки
сприяють оптимізації взаємодії з аудиторією і завдяки своїй змістово-синтетичній сутності та логікоемоційній природі здійснюють комплексний вплив на емоційну, інтелектуальну, вольову сфери
особистості презентатора і слухача.
Мета даної статті – розглянути лінгвістичні аспекти структурного оформлення презентаційного
виступу англійською мовою.
Успіх презентації багато в чому залежить від структури доповіді. Аналіз літератури з проблеми
засвідчує, що дослідники дотримуються різних точок зору на структуру презентації:
1. Трикомпонентна структура – вступ, основна частина, висновок – розглядається Г. З. Апресяном,
Л. І. Мацько, О. М. Мацько, П. Сопером, І. Томаном та іншими. На їх думку, цю триєдність можна
назвати класичною, оскільки вона вірно відображає накопичений риторичний досвід і фактично має силу
закону. Завдяки такій триєдності промова стає стрункою і зрозумілою.
2. Чотирикомпонентна структура (четвертий елемент – відповіді на питання) висувається Н. Брігером,
Р. Гандапасом, Н. О'Дрісколл, М. Еллісом, М. Пілом, С. Ребриком, Ф. Рейсом. Відводити час для
відповідей на питання у кінці виступу рекомендується за формальних обставин спілкування, коли
присутня велика аудиторія чи презентатор обмежений часовими межами. Дослідники зазначають, що
відповідати на питання можна і до, і під час презентації.
Етап відповідей на питання до початку виступу використовується у тому випадку, якщо необхідно,
щоб аудиторія одразу активно включилась у роботу. Цей прийом є одним із способів оволодіння увагою
слухачів, встановлення контакту з аудиторією.
Відповідати на питання під час презентації не завжди доцільно, оскільки витрачається час на
незаплановані паузи для обмірковування відповідей, презентатор може дещо порушити логіку викладу
матеріалу чи повністю зруйнувати виступ. Для уникнення цих негативних наслідків Л. Арредондо
рекомендує відповідати на питання, якщо вони задаються під час презентації, після кожного ключового
положення. Зауважимо, що залучення слухачів у роботу значно підвищує комунікативну спрямованість
виступу.
3. П’ятикомпонентна структура (відкриваюча частина, вступ, основна частина, огляд, висновки)
обґрунтовується Л. Арредондо. Відкриваюча частина виконує три функції: організувати керівництво
слухачами, представити доповідача і предмет презентації, захопити увагу аудиторії. У вступі презентатор
має спрямувати увагу слухачів на питання, що будуть розглянуті під час доповіді. Одночасно він
виступає елементом переходу до основної частини, яка складається з ключових пунктів (головних ідей),
матеріалу, який їх підтверджує, та переходів. Під час огляду доповідач має ще раз нагадати аудиторії
ключові пункти для їх кращого запам’ятовування слухачами. У висновках презентатор дякує за увагу, а
також закликає, спонукає чи просить аудиторію виконати певні дії. Ці дії становлять ціль презентації.
Зазначимо, що структура презентації, запропонована Л. Арредондо, є більш деталізованим варіантом
класичної трикомпонентної структури. Дослідник розбиває вступ на відкриваючу частину та власне
вступ. Теж саме відбувається і з висновками – огляд і власне висновки.
Ми дотримуємось чотирикомпонентної структури презентаційної промови, оскільки саме їй надають
перевагу більшість фахівців-презентаторів. Крім того, чотирикомпонентна структура презентації має за
основу перевірену на ефективність класичну трикомпонентну, не є занадто деталізованою, включає
специфічний і необхідний для даного жанру публічного виступу етап – відповіді на питання.
Кожна складова має свої структурні та лінгвістичні особливості, обумовлені специфікою сприйняття
мовного повідомлення, реалізує певні наміри презентатора і вимагає сформованості відповідних умінь,
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необхідних для її ефективного проведення. Розглянемо етапи презентаційного виступу із зазначенням
для кожного з них найважливіших лінгвістичних особливостей.
Вступ, який займає 5-10 % від часу всієї презентації, у змістовному плані – постановка проблеми, у
психологічному – підготовка слухачів до сприймання промови, у структурному – введення в тему
промови. На початку виступу презентатору необхідно встановити контакт з аудиторією, викликати
зацікавлення й організовувати діяльність слухачів.
Постановка проблеми здійснюється за допомогою таких виразів, як:
 The subject / topic of the presentation is…
 In my presentation I’ll be proposing…
 In my presentation today I’m going…
 I’ll be developing three main points. First, I’ll give you… Second… Lastly…
Психологічна підготовка аудиторії до сприймання промови можлива за допомогою наступних
висловів:
 What I’d like to do this morning is to present…
 What I’m going to explain this afternoon are…
Введення в тему промови відбувається за допомогою наступних фраз:
 Firstly, I’d like to… Secondly, we can… I’ll finish with…
 My presentation will be in two main parts. In the first part I’ll… And then I’ll…
 If you have any questions, please feel free to ask them after the main part of the presentation.
Прийоми організації вступу залежать від його типу, який, у свою чергу, визначається конкретною
ситуацією публічного спілкування. У риториці виділяють два типи початку промови: природний і
штучний.
Природний вступ без попередньої підготовки вводить аудиторію у суть справи. Зміст такого вступу
тісно пов’язаний зі змістом промови, представляє його. Найбільш поширеними типами природного
початку є наступні: повідомлення причини, яка змусила оратора виступати; повідомлення цілі виступу;
обґрунтування теми виступу; постановка проблеми; вказівка на однодумців, прибічників (для
підтвердження вагомості свого виступу); історичний огляд.
Для активізації втомленої чи неуважної аудиторії презентатор має вміти користуватись додатковими
засобами привернення уваги у поєднанні з природним вступом. До них відносяться такі прийоми:
парадокс; іронічне зауваження чи жарт, які пов’язані зі змістом промови; запитання до слухачів.
Штучний вступ має метафоричний зв’язок зі змістом основної частини. Використовується у
недоброзичливій, критично налаштованій аудиторії чи у тих випадках, коли слухачі дуже неуважні.
Такий вступ концентрує увагу слухачів, допомагає віднайти спільні зацікавлення, схожі погляди
аудиторії та презентатора, дає емоційний ключ до розуміння промови.
Т. В. Анісімова, О. Г. Гімпельсон зазначають, що всі форми штучного вступу є засобами привернення
уваги, їх зміст зводиться до формулювання проблеми, яка буде вирішена у промові. Отже, презентатор
має вміти влучно: розповідати притчі, легенди; наводити афоризми; проводити аналогії; вживати іронічні
зауваження чи жарти, непов’язані зі змістом промови; задавати питання філософського чи оцінного
характеру, що побічно стосуються теми; представляти суспільну чи моральну оцінку події, що
обговорюється; тактично висловлювати оцінку аудиторії для подолання певного недоліку.
Промовець також повинен уміти користуватись раптовим початком: коли він схвильований певною
подією, то, як правило, починає промову раптово, розкриваючи слухачам свої почуття. Для такого вступу
необхідні досвід і ерудиція.
Основна частина презентації становить 70-85 % промови. У ній розкривається тема виступу,
пояснюються висунуті положення, доводиться їх правильність. Завдання етапу – охарактеризувати
ситуацію, запропонувати можливі шляхи її покращення й обов’язково представити власний варіант
вирішення проблеми – кульмінація презентації. Презентатор має вміти закликати аудиторію до
відповідних рішень і дій, показавши переваги своєї пропозиції.
Під час викладу основних положень промови презентатору стануть у нагоді наступні вирази:
 A key problem is…
 The main explanation for this is…
 There are two reasons / explanations for this. First, … Second, …
 This is due to… and also to…
 One way to solve this problem is… Another is to…
 There are two alternatives…
 Now, I’ll show you the…
 Looking at the chart you can see…
Основна частина може включати, залежно від ситуації, не більше трьох ключових положень, які, у
свою чергу, розпадаються на дрібніші інформаційні блоки. Саме така кількість положень, аргументів або
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причин обумовлюється особливостями людської пам’яті [1: 61-62]. Виклад ключових положень
можливий за допомогою таких висловів, як:
 Firstly… Secondly… Finally…
 Moving on to the area of…
 I’d now like to turn to…
 The next point I’d like to consider is…
 That completes my overview of… so now I’d like to move on to…
Автори численних праць пропонують наступні методи розгортання основної частини промови:
дедуктивний, індуктивний, порівняння, аналогії, хронологічний, географічний, тематичної організації
інформації, ''крещендо'', ситуаційного аналізу, модульної подачі матеріалу, просторового викладу
інформації, причиново-наслідкової побудови повідомлення, дефініційного представлення інформації,
представлення матеріалу згідно властивостей речей чи явищ фізичного світу, за певною схемою (теорія і
практика, обов’язок і вигода, факт і його практичне значення) [2: 113-127; 3: 223-227, 283-294]. Як
зазначають дослідники, в чистому вигляді вказані методи зустрічаються рідко. Частіше спостерігається
змішаний тип композиції, при якому презентатор комбінує різні способи викладу матеріалу, що дозволяє
зробити структуру головної частини більш оригінальною.
Відповідаючи на питання аудиторії, доповідачу необхідно розв’язати непорозуміння, розкрити
деталі, зберігаючи при цьому впевнений вигляд. Під час цієї фази презентатор діє за схемою, що у
своєму складі містить чотири етапи – вислуховування, розуміння, схвалення, відповідь:
 I’m sorry, I didn’t hear. Which slide was it?
 Sorry, could you repeat that?
 So, what you’re asking is…
 If I understand the question correctly, you would like to know…
 When you say… do you mean…?
 Yes, I quite see your point…
Дослідники не рекомендують завершувати презентацію етапом відповідей на питання. Останнє
питання чи коментар слухачів може зіпсувати фінал виступу. Крім того, презентатору важче завершити
виступ, коли в кінці слово бере аудиторія. Завершальний етап презентації дозволяє оратору знову
привернути увагу слухачів до теми виступу, взяти під контроль захід.
У висновках узагальнюються ключові положення, висунуті в основній частині, підкреслюється
головна думка виступу, наголошується на перевагах власного варіанту вирішення проблеми чи
пропозиції. Під час цієї структурної частини промови можуть використовуватись наступні вирази:
 Let me just run over the key points again.
 I’ll briefly summarize the main issues.
 At this stage I’d like to go over / run through…
 So, as we’ve seen in this presentation today…
 In conclusion…
Проте, головне завдання етапу – сформувати емоційний фон для збереження аудиторією готовності
виконати поставлені завдання після завершення презентації. Для успішного завершення публічного
виступу промовець має володіти уміннями наводити влучні цитати; висловлювати незвичні, несподівані
судження, що різко розходяться із загальноприйнятою думкою; порівнювати; закликати і спонукати.
С. Б. Ребрик зазначає, що вступ і заключна частина разом можуть займати до 30 % від загальної
тривалості презентації, та загальне враження від виступу на 80 % визначається саме цими фазами [2: 46].
Для завершення виступу презентатору будуть корисними наступні вислови:
 I’d like to leave you with the following thought / idea.
 That brings me to the end of my presentation.
 That completes my presentation.
 Before I stop / finish, let me just say…
 That covers all I wanted to say today.
Знання особливостей проведення презентації, наявність необхідних умінь і тривалої практики є
важливою складовою майстерності фахівця, яка визначається за результатами його діяльності. Крім того,
дані знання та вміння допоможуть виробити авторський стиль поведінки в аудиторії перед різними
типами слухачів, природно почувати себе перед будь-якою віковою групою. Незважаючи на те, що
вченими розроблено широкий спектр питань, перспективи дослідження ми вбачаємо у простеженні
лінгвістичних особливостей презентаційного виступу, що дасть можливість створити достатню базу для
подальшого всебічного вдосконалення професійної майстерності фахівця, розвиватиме культуру його
спілкування, зміцнить основи комунікативної компетентності майбутнього спеціаліста.
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Моркотун С. Б. Лингвистические особенности структурного оформления презентационной речи.
В статье обоснована необходимость формирования презентационных умений у современных
специалистов. Представлены три точки зрения, которые касаются структурных особенностей
презентационной речи – трехкомпонентных, четырехкомпонентных и пятикомпонентных
выступлений. Обоснована целесообразность использования четырехкомпонентной структуры
презентационной речи. Проанализированы задания каждого структурного этапа речи, методы
организации материала. Рассмотрены лингвистические особенности оформления
презентационной речи.
Morkotun S. B. Linguistic Peculiarities of Presentation Speech Structuring.
The article grounds the necessity of modern specialists' presentation skills formation. Three outlooks for a
presentation speech structuring are presented – three-component, four-component and five-component speeches.
Appropriateness of the usage of a four-component speech is accounted. The tasks of each structural component
of the speech, methods of the information organization are analyzed. Linguistic peculiarities of the presentation
speech arrangement are investigated.
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ПОЕЗІЯ КЕННЕТА КОКА У ПЕРЕКЛАДАЦЬКОМУ ПРОЕКТІ ЮРІЯ АНДРУХОВИЧА
Статтю присвячено вивченню особливостей відтворення поетичної індивідуальності Кеннета Кока у
перекладах Юрія Андруховича. Подібна розвідка заповнює лакуни сучасного перекладознавства. Вона
націлена на розбудову парадигми постколоніальних студій та розширення діапазону українськоамериканських літературних зв’язків. Український метапоетичний проект проаналізовано з позицій
мультитативно-векторної теорії поетичного перекладу. Зазначено, що переклади Юрія Андруховича
всебічно розкривають творчу спадщину Кеннета Кока. Домінантним методом реалізації проекту є
евристичний метод метапоетичного дискурсотворення.
Метою пропонованого дослідження є вивчення перекладацької рецепції творчої спадщини Кеннета Кока
у метапоетичному проекті Юрія Андруховича. За Л. Коломієць, перекладацький проект – домінантновекторна інтерпретація зафіксованої у часі й просторі знакової даності вихідного тексту й створення на її
основі метатексту – змінної знакової даності, що набуває своєї концептуально-естетичної цілісності в
інтерпретативній єдності перекладацької стратегії, яка включає в себе: 1) вибір тексту для перекладу; 2) його
аналітичне читання; 3) вироблення методу перекладу [1: 12]. Актуальність подібної розвідки полягає у
заповненні лакун сучасного перекладознавства через розбудову парадигми постколоніальних студій та у
розширенні діапазону українсько-американських літературних зв’язків. Науковий доробок Л. Венуті,
Р. Зорівчак, Л. Коломієць, В. Карабана, В. Коптілова, М. Новикової, О. Гайнічеру, Д. Робінсона, М. Роуз,
С. Басснетт, Б. Раффела, Дж. Стайнера, Дж. Гаус, Дж. Голмса, А. Лефевра, Ю. Найди, А. Нойберта,
П. Ньюмарка, О. Череднеченка, Е. Еткінда та ін. є методологічно цінним для здійснення нашого дослідження.
Кеннет Кок (1925-2002) – ''найкумедніший серйозний поет Сполучених Штатів'', драматург, викладач,
який разом з Джоном Ешбері та Френком О’Гарою входив до неформального угрупування НьюЙоркської школи поетів, що утворилася у 50-их роках ХХ століття. ''Це час, коли на кону з’являється
нове покоління митців (т. зв. новий авангард), час радикального оновлення мистецьких форм і засобів.
Зрештою, це час, коли американське мистецтво, передусім, візуальне і поетичне, позбувається певної
провінційності, присоромленої вторинності щодо авангардної Європи, воно робиться самодостатнім і
починає з власних ресурсів формувати мистецькі стилі, течії та напрями, умовно кажучи, диктувати себе
світові (…). Це час, коли Америка знову стала предметом власної поезії [2: 12].
Термін ''Нью-Йоркська школа'' був уведений у літературознавчий обіг Дональдом Аланом в антології
''Нова американська поезія 1945-1960'' [3]. Поетів цієї школи вирізняла суспільна незаангажованість,
відкидання принципів вченого модерністського академізму та скептицизм щодо здатності поезії змінити світ.
Кеннет Кок, як і Джон Ешбері та Френк О’Гара, відмовився від інтроспективної поезії тогочасної
Америки на користь поезії полівекторної та політематичної, джерелом натхнення для якої ставали
подорожі, живопис (сюрреалізм, абстрактний експресіонізм) та музика. Сам Кеннет Кок зазначав, що
особливий вплив на нього чинили Пікассо, Макс Ернст та інші художники, які мали мужність творити
щось шокуюче, сильне, драматичне, та, водночас, прекрасне. Музика Джона Кейджа проникала в
інтермедіальний простір поезії Кока, відлунюючись у ній сміливістю вербальних акордів, безумством
образних каденцій, умінням промовляти тишею. Натхненний французькими поетами-авангардистами
(зосібна, Раймондом Русселем), російськими – Маяковським та Пастернаком, австрійським – Рільке,
американським – Вільямом Карлосом Вільямсом, космополіт Кеннет Кок створив власний іронічноліричний вимір поезії, в інтертекстуальній поліфонії якої вчуваються голоси Аристофана та Байрона.
Подібно до Джона Ешбері та Френка О’Гари, Кенет Кок бачить мову як полотно, на поверхню якого
лягають строкаті фарби образів. Перебуваючи у потоці свідомості, вшановуючи значущість кожної миті,
поет не добирає слів, натомість робить слово керманичем творчого процесу.
Кок вирізнявся з-поміж інших поетів особливим хистом до поетизації буденного, уникаючи будьяких формальних чи тематичних обмежень. У його антиієрархічному світі жувальна гумка знаходиться
неподалік від Езри Павнда, а назви улюблених книжок переплітаються з іменами друзів у рядках, де
йдеться про унікальність кожного досвіду, захват перебування на вістрі натхнення, приховані
можливості випадку, імпліцитність світу, сконденсованість істини у кожній дрібниці.
Експериментаторство образної комбінаторики творів Кока, інтелектуальна пластичність, мовна
невимушеність та навмисна невпорядкованість мовлення допомагають йому знайти нові комунікативні
можливості для поезії взагалі. Ідіостилю поета притаманне поєднання гумору сюрреалістів із техніками
абстрактного експресіонізму, прозаїчного мовлення із метапоетичним коментарем до процесу написання
поезії. Його рядки рясніють каламбурами, гіперболами, емфатичними конструкціями, численними
повторами. Ліричний поет-карикатурист кепкує з академізму традиційної поезії і пропонує способи її
оживлення через усмішку читача. Кок був переконаний, що саме існування поезії повинне примусити нас
засміятися. Можливо, через це деякі критики (зокрема Маріт МакАртур), й досі не сприймають Кеннета
© Пермінова А. В., 2012
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Кока серйозно, вважаючи його лише каталізатором творчості Джона Ешбері та Френка О’Гари, а
художню цінність його творів називають скороминущою.
Позаяк, до самої смерті у похилому віці Кок залишався сімнадцятирічним юнаком непаралізованим
сумнівами щодо необхідності власної справи, який у кожному слові закликав читача не асимілюватися з
усім скороминущим та шкаралупним. Для Кока поезія була засобом самовдосконалення та самокритики,
а кожний твір він намагався писати так, щоб той правив йому ''за перепустку до раю, коли настане час''.
Час настав 6 липня 2002 року, однак твори Кеннета Кока продовжують своє багатовимірне різномовне
життя. До української літературної полісистеми вони потрапили завдяки перекладацькому проекту
Юрія Андруховича, представленому в антології американської поезії 1950-60-х років. Оскільки першим кроком
до реалізації метапоетичного проекту є вибір текстів для іншомовного пересотворення, варто зазначити, що
переклади Юрія Андруховича всебічно розкривають репертуар поетичних перевтілень Кеннета Кока.
Так, Кок-абсурдист, однаково глузливий у своєму ставленні як до себе, так і до усього світу, виходить
на метапоетичну сцену з віршем ''Дякую''. Порівняємо першу строфу оригіналу та перекладу: ''Oh thank
you for giving me the chance / Of being ship’s doctor! I am sorry that I shall have to refuse – / But, you see, the
most I know of medicine is orange flowers / Titled in the evening light against a cashmere red / Inside which
breasts invent the laws of light / And of night, where cashmere moors itself across the sea. / And thank you for
giving me these quintuplets / To rear and make happy . . . My mind was on something else'' [4]. – ''О дякую, за
надану мені змогу / Стати корабельним лікарем! Вибачте що мушу відмовитися – / Але, знаєте, про
медицину мені відомо лише те, що оранжеві квіти / У вечірньому світлі прилягають до кашмірової
тканини / Під якою груди відкривають закони світла / І ночі, де червоний кашмір швартується впоперек
моря. / І дякую за надання мені під опіку п’ятьох близнюків / Яким я мусив би забезпечити щасливе
дитинство… Мені йшлося про дещо інше'' [2: 70].
Іронія абсурду, якою пронизаний увесь першотвір, дозволила Юрію Андруховичу покомпонентно
перенести його семантичне мереживо на площину української мови, створивши переклад – дзеркало
поетичної індивідуальності Кеннета Кока. За винятком транспозиції кольоропозначення red / червоний з
четвертого у шостий рядок та модуляції виразу make happy – забезпечити щасливе дитинство,
вторинний текст симетрично дублює оригінал. Джерелоцентричний метод перекладу розкривається у
точному відтворенні графіки першотвору – довжини рядків та пунктуації. Оскільки розділові знаки у
творах Кеннета Кока є маркерами логічних пауз ''крізь які просвердлюється тиша'', Юрій Андрухович
нехтує правилами української мови, копіюючи графіку джерельного тексту.
Кок-карикатурист представлений у ''Варіаціях на тему Вільяма Карлоса Вільямса''. Порівняймо: ''I
chopped down the house that you had been saving to live in next summer. / I am sorry, but it was morning, and I
had nothing to do / and its wooden beams were so inviting. 2. We laughed at the hollyhocks together / and then I
sprayed them with lye. / Forgive me. I simply do not know what I am doing. 3. I gave away the money that you
had been saving to live on for the next ten years. / The man who asked for it was shabby / and the firm March
wind on the porch was so juicy and cold. 4. Last evening we went dancing and I broke your leg. / Forgive me. I
was clumsy and / I wanted you here in the wards, where I am the doctor!'' [5]. – ''Я розвалив літній дім,
куплений тобою на заощадження. / Вибач, це сталося вранці, я нудьгував без діла, / а його дерев’яні
балки так спокушали. 2. Ми удвох сміялися в мальвах, / а тоді я побризкав на них кислотою. / Пробач.
Просто я й сам не знаю, що роблю. 3. Я віддав усі гроші з твоїх заощаджень, яких мало стати на
десять наступних років. / Чоловік, що просив їх у мене був обдертий, / а щільний березневий вітер на
ганку такий вологий і зимний. 4. Минулої ночі ми пішли на танці і я зламав тобі ногу. / Пробач. Я такий
незграба, і я / Так хотів, щоб ти була тут, у лікарні, де я працюю лікарем'' [2: 69-70].
Аналізований переклад є прикладом подвійної деривації, оскільки сам першотвір – вторинний по
відношенню до вірша Вільяма Карлоса Вільямса (1883-1963), одного з найвпливовіших поетівавангардистів США. Логічно припустити наявність перлокутивної асиметрії, що виникає між текстами
Кеннета Кока та Юрія Андруховича, адже для українського читача, незнайомого з першою ланкою
дериваційного ланцюжка, переклад втрачає свою інтертекстуальність. Одначе, як і у розглянутому вище
прикладі, перекладач залишається вірним обраній стратегії покомпонентного пересотворення оригіналу.
Щоправда, подекуди Юрій Андрухович вдягає бешкетно-божевільного героя оригіналу у гамівну
сорочку генералізацій: chopped down – розвалив, juicy – вологий, in the wards – у лікарні.
Кеннет Кок, як поетизатор буденного, метафоризатор звичного, експериментатор у лабораторії мови
виступає в антології Юрія Андруховича із твором ''Permanently'' / ''Перманентно''. Порівняємо оригінал та
переклад: ''One day the Nouns were clustered in the street. / An Adjective walked by, with her dark beauty. / The
Nouns were struck, moved, changed. / The next day a Verb drove up, and created the Sentence. / (…)/ In the
springtime the Sentences and the Nouns lay silently on the grass. / A lonely Conjunction here and there would call,
"And! But!" / But the Adjective did not emerge. / As the adjective is lost in the sentence, / So I am lost in your eyes,
ears, nose, and throat – / You have enchanted me with a single kiss / Which can never be undone / Until the
destruction of language'' [4]. – ''Одного дня Іменники з’юрмилися на вулиці. / Повз них ішов Прикметник, весь у
своїй темній красі. / Іменники стали як укопані, вражені, змінені. / Назавтра підкотилося Дієслово і створило
Речення. / (…)Навесні Речення та Іменники мовчки вилежувалися у траві. / Самотній Сполучник там і сям
гукав ''Та!Але!'' / Але Прикметник не з’являвся. / Як прикметник, що загубився у реченні, / Так і я загубився у
твоїх очах, вухах, носі і горлі – / Ти заморочила мене єдиним поцілунком / Який не може бути скасований /
Поки мова не зазнає деструкції'' [2: 69]. Аналізований вірш присвячений синтаксису людських стосунків. За
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Кеннетом Коком, люди, наче слова, утворюють при зустрічі словосполучення та речення, в яких краса стала
другорядним членом, однак, без якої вони залишаються аж надто простими, самотньо-непоширеними. Як і в
попередніх перекладах Юрій Андрухович йде впритул за графікою першотвору (пунктуація, написання
повторюваних слів з великої чи малої літери, строфічний малюнок), яка цього разу слугує ще і
персоніфікуючим засобом. Одначе, через опір іншомовного матеріалу втрачено гру слів першого рядка
оригіналу, де дієслово cluster вживається і як граматичний термін. Також у перекладі не відтворені гендерні
маркери джерельного тексту, де ''Прикметник'' – жіночої статі. Відсутність у мові певної граматичної категорії
розширює її лексико-семантичні можливості, якими послуговується Кеннет Кок. Іманентність категорії роду в
українській мові завадила Юрію Андруховичу подолати цей міжмовний бар’єр. Одначе, неминучі втрати
надолужуються у безпомильно відтвореній останній строфі вірша, де, як і у більшості творів Кеннета Кока,
здійснюється розпрозорення складного нашарування метафор попередніх рядків.
Проведений аналіз дозволяє нам зробити висновок про стереоскопічне розкриття творчої спадщини
Кеннета Кока у перекладацькому проекті Юрія Андруховича, реалізованого в руслі евристичного
метапоетичного письма, яке, за Л. Коломієць, є ''процесом лінійного семіотичного декодування тексту
першотвору, спрямованого на відтворення значення, причому слово виступає основною одиницею
значення…'' [5: 194]. У подальших дослідженнях перспективним вважаємо продовження вивчення
української перекладацької рецепції творів сучасних американських поетів у контексті
інтерпретативного плюралізму постколоніальних студій.
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Матеріал надійшов до редакції 10.02. 2012 р.
Перминова А. В. Поэзия Кеннета Кока в переводческом проекте Юрия Андруховича.
Статья посвящена изучению особенностей воссоздания поэтической индивидуальности Кеннета Кока в
переводах Юрия Андруховича. Подобная работа восполняет пробелы современного переводоведения. Она
нацелена на развитие парадигмы постколониальных исследований, а также на расширение диапазона
украинско-американских литературных связей. Украинский метапоэтический проект анализируется с
позиций мультитативно-векторной теории поэтического перевода. Утверждается, что переводы Юрия
Андруховича всесторонне раскрывают творческое наследие Кеннета Кока. Доминирующим методом
реализации проекта является эвристический метод метапоэтического дискурс образования.
Perminova A. V. Kenneth Koch's Poetry in the Translator's Project by Yurii Andrukhovych.
The article highlights the peculiarities of Kenneth Koch's poetic identity recreation in the translations by
Yurii Andrukhovych. The research fills the gap within the purview of the contemporary translation studies. It is
aimed at elaboration of postcolonial studies paradigm as well as extension of the scope of the UkrainianAmerican literary ties. The Ukrainian metapoetic project is analyzed in line with the interpretative-vector theory
of poetry translation. It is argued that the translations by Yurii Andrukhovych provide a comprehensive mastery
representation of Kenneth Koch's creative heritage. The prevailing method of the project's implementation is
heuristic method of metapoetic discourse generation.
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ТАКТИКИ МАНІПУЛЯТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ В АНГЛОМОВНОМУ КАЗКОВОМУ ДИСКУРСІ
Статтю присвячено аналізу феномену маніпуляції в англомовному казковому дискурсі. Маніпуляцію у
казковому дискурсі розглянуто як вербально виражений вид психологічного впливу одного персонажа на
іншого, що викликає у об’єкта маніпуляції бажання або намір щось зробити, що буде корисним для
суб’єкта маніпуляції. Маніпуляція здійснюється шляхом використання певних стратегій і тактик.
Проаналізовано різноманітні класифікації стратегій маніпулятивного впливу. Виокремлено основні
тактики маніпулятивної стратегії в англомовному казковому дискурсі.
Постановка проблеми. У річищі сучасної наукової парадигми дослідники вивчають мову не лише як
замкнене автономне утворення, але як частину середовища, в якому існує і діє людина.
Антропоцентрична парадигма навернула людину в центр мови, що зумовило зміщення уваги лінгвістів з
питань побудови мови як засобу спілкування та взаємодії людей на умови її використання, особливості
функціонування. Питання про функціонування мови пов’язане з вирішенням проблеми мовленнєвої
взаємодії. Однією із проблем дослідження постає проблема вивчення мовленнєвої взаємодії людей як
представників певного соціуму. Вивчення мовленнєвої взаємодії пов’язане з мовцем, адресатом,
взаємодією між ними у певній комунікативній ситуації. Останнім часом активно досліджується таке
явище міжособистісної мовленнєвої взаємодії, як маніпуляція.
Різноманіття комунікативних форм маніпулювання та багаточисельні мовні маніфестації
маніпулятивної стратегії роблять маніпуляцію однією зі складних і актуальних проблем у наукових
галузях. Феномен маніпуляції пов'язаний із загальною проблемою – оптимізацією мовленнєвого впливу.
Феномен маніпуляції як тип мовленнєвого впливу в художньому дискурсі варто розглядати у світлі
когнітивної діяльності. Незважаючи на те, що дослідження даного явища на сьогодні є досить
популярними, вони не носять характеру комплексності і зосереджуються лише на деяких аспектах.
Аналіз наукових праць, що стосуються вивчення феномену маніпуляції, доводить, що чисельні питання
залишаються поза увагою дослідників, зокрема дослідження тактик маніпулятивної стратегії в
англомовному казковому дискурсі не отримали достатнього обґрунтування у лінгвістиці, що і зумовлює
актуальність пропонованого дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вербальна маніпуляція постає сьогодні об’єктом уваги
психологів, філософів, соціологів, лінгвістів, журналістів, політологів, культурологів та спеціалістів
інших наукових галузей (І. Бєляєва, Н. Глаголєв, O. Дмитрук, Є. Доценко, В. Зірка, С. Кара-Мурза,
Дж. Лаккоф, О. Леонтьєв, О. Паршина, Г. Почепцов, Г. Шиллер та багато інших).
Серед аспектів мовленнєвої маніпуляції, що отримали своє відображення у науковій літературі, варто
виокремити дослідження маніпулятивного впливу у межах міжособистісного спілкування, масової
комунікації, міжкультурної комунікації тощо. Даний аспект свідчить про те, що у дослідженні феномену
маніпуляції зацікавленість науковців націлена на створення моделей комунікацій, що виключають
маніпулятивні прийоми. Відповідно до оцінки комунікативного наміру адресата можна зробити висновки
про маніпулятивний характер маніпуляції [1: 12].
У загальнонауковому плані маніпулювання розглядають як одну з характеристик людського
суспільства. Оскільки людина – соціальна істота, яка існує тільки у взаємодії з іншими людьми, то
процес взаємодії людей припускає здійснення певного впливу [2: 11]. Об’єктами такого впливу постають
психологічні характеристики особистості, що дозволяє визначити маніпуляцію як один із видів
психологічного впливу на особистість. Психологи схильні вважати маніпулювання "безпосереднім
механізмом впливу на підсвідомість" [3: 53], диверсією зовнішньої сили у сферу несвідомого [4: 115].
Науковці розглядають маніпуляцію як соціопсихолінгвістичне явище, що спирається на використання
мовних засобів у поєднанні з позалінгвальними [5: 2]. Мовленнєве маніпулювання науковці тлумачать як
соціальну силу, могутній засіб тиску і нав’язування поглядів, спокуси, привертання й утримання уваги,
підтримки інтересу, важливий фактор життєдіяльності людини [6: 4].
Маніпулювання визначають як вид прихованого комунікативного впливу однієї людини на іншу (на її
знання, відносини, наміри) з метою змінити їх у необхідному для маніпулятора руслі (уведення адресата в
оману). Введення в оману – формування в адресата неправильного уявлення про світ, що ґрунтується на
інтерпретації інформації, повідомленою адресантом [7: 65]. Маніпулювання має характер спонукання,
націлене на здійснення прихованого впливу, стимулювання реципієнта до необхідних маніпулятору дій.
Використовуючи маніпулятивні стратегії, адресант розраховує на сильний перлокутивний ефект, оскільки
адресат, повинен не лише прийняти до роздумів повідомлення, а й здійснити певні невербальні дії [1: 12].
© Пікалова А. О., 2012
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Формулювання цілей статті. Мета наукової розвідки – аналіз феномену маніпуляції у казковому
дискурсі як одному з різновидів художнього дискурсу; виокремлення тактики, що реалізує
маніпулятивну стратегію в англомовному казковому дискурсі.
Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: розкрити сутність явища
маніпулятивного впливу; проаналізувати специфіку мовленнєвих маніпуляцій казкових персонажів;
виявити тактики маніпулятивної стратегії у текстовому просторі казок О. Уайльда.
Об'єктом дослідження обрано маніпулятивний вплив одного персонажа на іншого в англомовному
казковому дискурсі. Предметом вивчення є тактики, що реалізуються у межах маніпулятивної стратегії.
Матеріалом дослідження слугували англомовні казки Оскара Уайльда (9 казок загальним обсягом
160 сторінoк).
Виклад основного матеріалу дослідження. Мовленнєве маніпулювання у казковому дискурсі
розглядають як вербально виражений вид психологічного впливу одного героя казки на іншого, у
результаті чого у об’єкта маніпулювання виникає бажання або намір, що не являється його власним і
призводить до отримання суб’єктом маніпулювання певної вигоди [8: 9].
Розглядаючи різноманітні характеристики мовленнєвого вираження маніпуляцій казкових
персонажів, науковці звертають увагу на маніпулятивні лінгвістичні засоби на різних рівнях мови. У
дослідженні маніпуляції персонажів казок розмежовують такі види маніпуляції: свідомі та несвідомі;
вербальні та невербальні; успішні та неуспішні; позитивні та негативні; маніпуляція й актуалізація [8: 9].
У сучасній лінгвістиці закріпилося розуміння комунікації як мовленнєвої реалізації інтенцій її
учасників. Інтенціональна спрямованість дискурсу знаходиться у центрі уваги когнітивістики. Утілені
вербально, інтенції реалізуються завдяки певним стратегіям і тактикам дискурсу. Науковці зауважують,
що в основі стратегій лежать комунікативні інтенції – "глобальні наміри" [9]. У працях учених знаходимо
твердження, що стратегія – це "реалізація думки й інтенції мовця, яка виявляється в тексті" [10: 84].
У руслі когнітивного підходу стратегію розуміють як "комплекс мовленнєвих дій, націлених на
досягнення комунікативних цілей", які "залучають до себе планування процесу мовленнєвої комунікації
залежності від конкретних умов спілкування й особистостей комунікантів, а також реалізацію цього
плану" [11: 54], тобто стратегія – це комплекс мовленнєвих дій, що спрямовані на досягнення цілей.
На думку науковців, маніпуляція здійснюється шляхом використання комунікантом відповідних
стратегій та тактик, до яких відносять: стратегію ухиляння від істини, в межах якої виділено чотири
тактики ("навішування ярликів" / name calling, labelling, "сяючі узагальнення" / glittering generalities,
"перенесення" / (transfer), вживання неологізмів); стратегію викривлення інформації, яка передбачає
реалізацію тактик повторення, гіперболізації та применшення, спрощення понять, замовчування фактів,
підтасовки та подрібнення цілісної картини; стратегію імунізації, що реалізується за допомогою тактики
посилання на авторитети, тактики використання універсальних висловлювань; стратегію групової
ідентифікації, що вміщує тактики інклюзивності та дистанціювання; стратегії модифікації іллокутивної
сили висловлювань (тактика категоричної / некатегоричної номінації) [5: 7-11].
Так, у текстах казок О. Уайльда знаходимо приклади репрезентації запропонованих науковцем
стратегій маніпулювання. Наведемо приклад стратегії викривлення інформації, що реалізується за
допомогою тактики гіперболізації: "Death is a great price to pay for a red rose…and Life is very dear to all",
"Yet Love is better than Life, and what is the heart of a bird compared to the heart of a man?" [12: 39-46].
Прикладом стратегії модифікації іллокутивної сили висловлювань слугують вирази, що обмежують
відповідальність автора за істинність висловлювання або підсилюють його іллокутивну силу: "I don’t
think" [12: 31], "I really don’t know" [12: 39]. Маніпуляція свідомістю передбачає використання
модальності в межах стратегії модифікації іллокутивної сили [5: 11], що є досить типовим явищем у
текстовому просторі казок О. Уайльда. Так, наприклад: "Real friends should have everything in common",
"You may set your mind…" [12: 53-67].
У межах стратегії імунізації у казковому дискурсі можуть реалізуватися тактики інклюзивності та
дистанціювання, мовними репрезентаторами яких виступають займенники, так, наприклад, у казці
О. Уайльда знаходимо: "My own garden is my own garden… I will allow nobody to play in it but myself" [12: 48].
"How happy we are here!" [12: 47]. Найпоширенішою виявляються морфологічна синонімія особових
займенників, так, наприклад: " 'Thou art mad to say so,' cried the Star-Child angrily. 'I am no son of thine, for
thou art a beggar, and ugly, and in rags. Therefore get thee hence, and let me see thy foul face no more'" [12: 76].
Відповідно до іншої точки зору, серед стратегій маніпулятивного впливу виокремлюють стратегію на
підвищення, у межах якої виокремлюють тактики самопрезентації, відхилення критики; стратегію на
пониження, що реалізується за допомогою тактик звинувачення, погрози, образи, викриття, погрози;
стратегію театральності, що репрезентована тактиками прогнозування, розмежування, попередження,
обіцянки [13]. Так, у текстах казок О. Уайльда знаходимо приклад репрезентації стратегії театральності, що
реалізується за допомогою тактики розмежування: "my love will dance to the sounds of the harp and the violin.
She will dance so lighty… But with me she will not dance, for I have no red rose to give her" [12: 40]; тактики
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прогнозування: "many people would think me extremely foolish for parting with it" [12: 59]; тактики обіцянки:
"I will give you my wheelbarrow" [12: 60]; тактики попередження: "must be getting better" [12: 32].
Для досягнення маніпулятивного ефекту повідомлення повинно добре засвоюватися, для чого його
необхідно періодично повторювати. Але повторювати його в однаковій формі не виявляється
раціональним, оскільки це викликає відчуття нав’язування. Щоб позбавитися відчуття нав’язування,
потрібно створювати декілька варіацій повідомлення [14: 73-74]. У казковому дискурсі персонажі досить
часто вдаються до повторень, що підсилює вплив, який можна схарактеризувати як маніпулятивний
ефект, наприклад: "She said that she would dance with me if I brought her red roses, cries the young Student",
"if I bring her a red rose she will dance with me till dawn. If I bring her a red rose I shall hold her in my arms…
But there is no red rose in my garden…she will pass me by", "But with me she will not dance, for I have no red
rose to give her" [12: 40]. У наведеному прикладі простежується маніпулятивний вплив, що спричинює
використання стратегії театральності, яка реалізується за допомогою тактики розмежування.
Вплив на почуття адресата – один із прийомів маніпулювання, що послуговує реалізації
різноманітних тактик маніпулятивної стратегії, що досить широко репрезентована у казковому дискурсі.
Так, наприклад, для маніпулятивної стратегії казкового дискурсу характерною постає тактика апеляції до
почуттів, що яскраво репрезентована у текстовому просторі казок. Апелювання до почуттів зумовлює
емоційність ситуацій літературних казок. У процесі дослідження реалізації категорії емотивності в тексті
літературної казки вченими виявлено, що емоційний стан персонажів, який зображується в літературній
казці, виступає не як автономне явище, а виступає наслідком або причиною дій, що відбуваються в казці,
або являються характеристикою персонажів [15: 350]. Так, наприклад: "Far away… far away in a little
street there is a poor house... I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn, and she has coarse,
red hands… in a bed in the corner of the room her little boy is lying ill. He has a fever, and is asking for
oranges. His mother has nothing to give him but river water, so he is crying" [12: 30]. У даному прикладі
реалізується тактика апеляції до почуттів маніпулятивної стратегії.
Можна припустити існування тактики квазіаргументації (псевдоаргументації) у межах
маніпулятивної стратегії. Зазначена тактика використовує різноманітні типи ірраціональних аргументів,
та може бути репрезентована таким прийомом, як ''підштовхування до згоди'', що вміщує в собі два
взаємно виключні прийоми категоричність та зняття категоричності [16: 169-172]. Знаходимо у тексті
казки О. Уайльда приклад такого прийому: "… as I have given you my wheelbarrow, I don’t think that it is
much to ask you for a few flowers. I may be wrong, but I should have thought that friendship, true friendship,
was quite free from selfishness of any kind" [12: 60].
Для маніпулятивної стратегії казкового дискурсу виявляється характерною тактика гіперболізації [17]
за допомогою актуалізації емоцій адресанта, наприклад: "'Nay,' said the Star-Child, 'but thou art too foul to
look at, and rather would I kiss the adder or the toad than thee.'" [12: 75].
Висновки. У результаті проведеного дослідження доходимо висновку, що маніпулювання в
текстовому просторі англомовної казки розглядають як вид психологічного впливу, що виражений
вербально та, що здійснюється одним казковим персонажем на іншого. В англомовному казковому
дискурсі репрезентовано широке коло тактик, що реалізуються у межах маніпулятивної стратегії.
Перспективи подальших розвідок. Убачаємо перспективним ґрунтовне дослідження механізмів
маніпулювання у казковому дискурсі; детальне дослідження тактик, що реалізуються у межах стратегії
маніпуляції у казковому дискурсі, що призведе до вибудови їх у цілісну систему; вивчення мовних
засобів реалізації маніпулятивної стратегії у текстовому просторі казки.
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Матеріал надійшов до редакції 05.03. 2012 р.
Пикалова А. А. Тактики манипулятивной стратегии в англоязычном сказочном дискурсе.
Статья посвящена анализу феномена манипуляции в англоязычном сказочном дискурсе. Манипуляцию в
сказочном дискурсе рассматривают как один из видов психологического воздействия одного персонажа
на другого, которое выражено вербально, что, в свою очередь, вызывает желание у объекта
манипуляции что-либо выполнить в пользу субъекта манипуляции. Манипуляция совершается при
помощи использования стратегий и тактик. Проанализированы разнообразные классификации
стратегий манипулятивного воздействия. Выделены основные тактики манипулятивной стратегии в
англоязычном сказочном дискурсе.
Pikalova A. A. The Tactics of Manipulative Strategy in the English Fairy Tale Discourse.
This article deals with the analysis of the manipulation phenomenon in the English fairy tale discourse.
Manipulation is considered as the kind of psychological influence of one literary character on another in the
fairy tale discourse. Manipulation causes the desire to do anything in favour of the subject of manipulation.
Manipulation is accomplished by using the strategies and tactics. The different classifications of the
manipulative influence strategy have been analyzed. The main tactics of manipulative strategy in the English
fairy tales discourse have been distinguished in this article.
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ПРОЛЕПТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДСИЛЕННЯ ТЕМИ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ
В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Статтю присвячено дослідженню структури та функціонування пролептичних конструкцій, які
містяться у складних реченнях англійської мови. Аналіз цих синтаксичних побудов здійснено із
залученням генеративного методу та основних постулатів теорії функціональної перспективи речення,
що дозволило представити функціональні особливості їхнього функціонування на комунікативному рівні.
Визначено, що існує безпосередній зв'язок між структурною організацією пролептичних конструкцій та
актуалізацією на мовленнєвому рівні.
Ідентифікація складних конструкцій, дослідження їхнього функціонування у тексті є актуальними
проблемами мовознавчого сьогодення, що підтверджується появою численних робіт, присвячених як
складному реченню взагалі (О. Крилова, А. Савченко, К. Шульжук, R. Quirk), так і окремим його типам
(Т. Балакірєва, Г. Гаврилова, А. Приходько, Н. Цівун). Розв’язання цих проблем здійснюється у руслі
граматики традиційної (Н. Лаптєва, Ю. Левицький, G. Leech, S. Weisler), структурної (І. Распопов,
W. Birk) та генеративної (І. Буніятова, К. Казенін, Л. Калитюк, М. Полховська, І. Снісаренко,
N. Chomsky, R. Freidin). Утім, кожний окремий підхід не забезпечує всебічного висвітлення всієї
багатовимірності складних речень. Недостатньо вивченою залишається проблема їх актуалізації у потоці
мовлення, зокрема це стосується складних реченнєвих утворень, що містять пролептичні конструкції.
Метою даної розвідки є встановлення структурних та функціональних особливостей складних
речень з пролептичними конструкціями.
Поставлена мета передбачає розв’язання таких конкретних завдань:
– дослідження глибинного рівня пролептичних конструкцій, зокрема механізму їхнього утворення;
– встановлення зв’язку між їхніми компонентами на функціональному рівні;
– обґрунтування тематичного статусу елементів, які утворюють пролептичні конструкції, як на рівні
структури, так і на рівні їхньої актуалізації.
Реалізація мети дослідження передбачає застосування елементів генеративного аналізу, а також теорії
функціональної перспективи речення, розробленої представником Празької лінгвістичної школи
Я. Фірбасом.
Матеріалом для розвідки слугують складні реченнєві утворення у романах англійської письменниці
кінця XVIII – початку XIX ст. Дж. Остін.
Об'єктом дослідження є складні речення в англійській мові, його предметом – структура та
функціонування пролептичних конструкцій, що входять до їх складу.
Свого часу, досліджуючи пролептичні речення, О. М. Пєшковський писав про подання думки нібито
в два прийоми: ''...спочатку виставляється напоказ ізольований предмет, та слухачам відоме тільки, що
про цей предмет зараз буде щось сказане і що поки цей предмет варто спостерігати; у наступний момент
висловлюється сама думка'' [1: 405].
У сучасних синтаксичних дослідженнях зазначено, що пролептична конструкція складається з
іменникової групи (залежна частина) та особливого займенника 3-ї особи, один із вказівних займенників
цей, той, або одна з часток це, ось (головна частина), причому залежне завжди розташоване перед
головним та відокремлюється комою та (рідше) тире [2: 89]. В англійській мові цьому традиційно
прийнятому визначенню відповідають конструкції на зразок поданих нижче:
(1) The Tilneys, they by whom above all she desired to be favourably thought of, outstripped even her wishes
in the flattering measures by which their intimacy was to be continued (N/A: 126).
(2) Shocking as was the idea, it was at least better than a death unfairly hastened, as in the natural course of
things she must ere long be released (N/A: 173).
(3) The carriage was at the door ready to take my poor cousins away, and they were just stepping in as he
came off; poor Lucy in such a condition, he says, she could hardly walk; and Nancy, she was almost as bad
(S/S: 251).
Складні речення можуть також містити декілька таких побудов, напр.:
(4) Nancy, she fell upon her knees, and cried bitterly; and your brother, he walked about the room, and
said he did not know what to do (S/S: 250).
Пролептична конструкція Nancy, she, яка є конституентом незалежної клаузи речення (4), якщо
розглядати її через призму генеративної граматики, на глибинному рівні може бути представлена двома
структурами:
(а) [IP[NP Nancy [I'[І -ed [VP [V’ [V fall [PP upon her knees]]]]]]]]... та
(b) [IP[NP she [I' [I -ed [VP \V'\V fall [PP upon her knees]]]]]]]] ...
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У випадку (a) NP є іменником Nancy, у той час, коли займенник she є вершиною NP клаузи (b). Таким
чином, варто говорити не про розчеплення вершини NP клаузи Nancy, she fell upon her knees, a про
існування двох самостійних клауз, кожна з яких містить NP. Вершиною першої є іменник, а другої –
займенник, які, за визначенням, є головними елементами NP, що встановлюють їхні властивості. На
поверхневому рівні це явище виділяється графічно за допомогою коми. Функцією такої синтаксичної
побудови є певне підсилення ініціального елемента речення, що виражений іменником Nancy на
позначення імені. Відповідно, з позицій теорії функціональної перспективи складне реченнєве утворення
(4) може бути репрезентоване у такий спосіб:
DS 1 [Nancy (В, d, Th 1), she (В, d, Th 2) fell upon her knees, and cried bitterly]; and DS 2 [your brother,
he walked about the room, and said] DS 3 [he did not know what to do] (S/S: 250).
Оскільки останній елемент пролептичної конструкції має тематичний характер, він за своєю природою
поступається інформативною значущістю елементам, що займають фінальну позицію у межах DS 1. У
термінах теорії функціональної перспективи речення ступінь комунікативного динамізму такого елемента є
найнижчим та його статус може бути визначено як Th 1 DS 1. Особовий займенник she, який безпосередньо
слідує за іменником, на глибинному рівні також посідає ініціальну позицію в структурі she fell upon her knees.
На рівні поверхневому у межах DS 1, як компонент пролептичної конструкції Nancy, she, він інформативно
підсилює попередній елемент. Ця теза певним чином виявляється підтвердженням думки В. З. Саннікова,
який постулює вживання такого елемента в реченні як підсилювача теми [2: 89-102].
Компонент функціональної перспективи she, як ми вважаємо, є Th 2 DS 1, при чому варто зазначити,
що її статус може бути кваліфікований як вторинний по відношенню до Th 1. Вторинність теми,
вираженої особовим займенником, може бути продемонстрована на прикладі складного речення, в якому
спостерігається аналогічний спосіб вираження теми:
(5) DS 1 [For half an hour Mr. Weston (B, d, Th 1) was surprised and sorry]; but DS 2 [then he (B, d, Th 2)
began to perceive] that DS 3 [Frank 's coming (B, d, Th 3) two or three months later would be much better
plan; better time of year; better weather]; and that DS 4 [he (B, d, Th 4) would be able, without any doubt, to
stay considerably longer with them than] if DS 5 [he (B, d, Th 5) had come sooner] (E: 110).
Дослідження функціонального рівня представленого реченнєвого утворення дозволяє, по-перше,
говорити про ієрархічність у виділенні компонентів його функціональної перспективи, зокрема теми (DS
2 є сукупністю DS З, DS 4 та DS 5, у межах яких послідовно можуть бути виділені самостійні теми Th 1,
Th 2, Th 3, Th 4, Th 5), по-друге, займенник he є анафоричним, оскільки NP Mr. Weston функціонує як
його антецедент. Безумовно, власне ім’я є інформативнішим у даному безпосередньому релевантному
ситуативному контексті, що свідчить про більше комунікативне навантаження Th 1 порівняно з Th 2
аналізованого речення.
Максимально близьким до складного речення з пролептичною конструкцією на глибинному рівні, на
наш погляд, є складне речення з повтором, напр.:
(6) DS 1 [Mrs. Jenninss (В, d, Th 1) had been anxious to see Colonel Brandon well married ever since her
connection with Sir John first brought him to her knowledge]; and DS 2 [she (B, d, Th 1) was always anxious to
get a good husband for every pretty girl] (S/S: 34).
Попри те, що в даному реченні має місце лише частковий лексичний повтор, структурна організація
побудови Mrs. Jennings had been anxious to see Colonel Brandon... та побудови she was always anxious to
get a good husband... є ідентичними, якщо розглядати їх у термінах генеративної граматики, яка надає
можливість представити базовий порядок елементів будь-якої синтаксичної конструкції. Поверхнева
структура першої з них, наприклад, на глибинному рівні розпадається
a) [IP[NP Mrs. Jennings [I'[І had [V' [V [V be [АР anxious]]]]]]]]...
b) [IP[NP Mrs. Jennings [I’[I -ed [VP [V' [V see [NP Colonel Brandon]]]]]]]]...
У той самий спосіб може бути представлена повторювана частина самостійної клаузи she was always
anxious to get a good husband за виключенням NP, ядром котрої у даному випадку є анафоричний
займенник she:
c) [IP[NP she [I'[І -ed [VP [V’ [V be [АР anxious]]]]]]]]...
d) [IP[NP she [I'[І -ed [VP [V' [V get [NP a good husband]]]]]]]]...
На поверхневому рівні ініціальні елементи DS 1 та DS 2 функціонують як Th 1 та співвідносна з нею
Th 2, котра поступається їй інформативною значущістю у межах безпосереднього релевантного
ситуативного контексту, яким виступає складне реченнєве утворення (6). Щодо аналізованих засобів
вираження теми речення, в лінгвістичній літературі існує думка, що для особових займенників, на
відміну від іменників, роль першої теми не характерна: перша тема порівняно з другою частіше позначає
нове, не назване в попередньому контексті [3: 114].
Ще одним аргументом на підтримку думки про вищу інформативність першого компонента
пролептичної конструкції може слугувати факт існування таких структур у питально-відповідних
репліках на зразок: Who's ignoring it? Nobody's ignoring it [4].
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Таким чином, повертаючись до складного реченнєвого утворення, (6) спостерігаємо відповідність
двох відносно самостійних тем Nancy та she одній єдиній ремі fell upon her knees, при чому характер
теми, вираженої особовим займенником, варто кваліфікувати як вторинний. Вона підсилює значення
теми, вираженої власним ім’ям: особовий займенник у ланцюжку Nancy fell upon her knees … та she fell
upon her knees ... є анафоричним за характером. Його антецедентом виступає іменник, котрий
виявляється інформативнішим порівняно із займенником.
Аналогічне пояснення має функціонування іншої пролептичної конструкції your brother, he у
досліджуваному складному реченні, котра також є тематичним компонентом у межах DS 2. Уживання
двох паралельних пролептичних конструкцій в одному складному реченні є, безумовно, стилістичним
прийомом, за допомогою котрого, на нашу думку, авторка намагається фокусувати увагу не стільки на
діях героїв, скільки суб’єктах цих дій, тобто самих героях.
Отже, в умовах існування складного речення як безпосереднього релевантного ситуативного
контексту конструкції на зразок Nancy, she та your brother, he є засобом підвищення ступеня
комунікативного динамізму теми речення, хоча і незначного порівняно з відповідним ступенем його
реми, що є доказом зв’язку структурної організації реченнєвого утворення та напряму розгортання
комунікативного динамізму речення та реалізації його функціональної перспективи. Намір мовця
реалізується, передусім, на рівні структури, оскільки її формування відбувається на глибинному рівні та
передує процесу озвучення.
Попередньо говорилося про пролептичні конструкції, в яких NP, виражена іменником, та NP,
виражена займенником, розташовані контактно. Але можливі також речення з їхнім дистантним
розташуванням. У прикладі (7) пролептична конструкція розділена фразою, що має атрибутивне
значення та вживана у препозиції до займенника:
(7) [Elinor, with a very heavy hearty aware of the pain, she was going to communicate, and perceiving by
Marianne’s letter how ill she had succeeded in laying any foundation for it, then sat down to write her mother an
account of what had passed, and intreat her directions for the future]/ [while Marianne, who came into the
drawing-room on Mrs. Jennings’s going away, remained fixed at the table where Elinor wrote, watching the
advancement of her pen, grieving over her for the hardship of such a task, and grieving still more fondly over its
effect on her mother] (S/S: 196).
Позиція фраз з атрибутивним значенням with a very heavy heart та aware of the pain не є їхньою
канонічною позицією в реченні, оскільки вона визначає не першу NF Elinor, а другу – she та фокусує
увагу саме на ній. У даному випадку наведені фрази є конституентами VP was going to communicate.
Звернемося тепер до конструкцій (8) – (9), які дещо не відповідають традиційному тлумаченню
пролептичної конструкції. Різниця полягає у способі її репрезентації на поверхневому рівні:
рефлексивний займенник + особовий займенник:
(8) No one, at least, can think I have not done enough for them: even, themselves, they can hardly expect
more (S/S: 8).
(9) Herself the widow of only knight, she gave the dignity of a baronet all its due; and Sir Walter,
independent of his claims as an old acquaintance, an attentive neighbour, and obliging landlord, the husband of
her dear friend, the father of Anne and her sisters, was, as being Sir Walter, in her apprehension, entitled to a
great deal of compassion and consideration under his present difficulties (Р, 10).
Застосування процедур генеративістики дозволяє розглядати синтаксичну одиницю абстрактно,
беручи до уваги лише розташування фразових категорій, за допомогою яких вона виражена як на
поверхневому, так і на глибинному рівнях. У реченні (9) NP передує рефлексивний займенник, що
підвищує ступень акцентуації даного елемента. З огляду на це конструкції themselves, they та Herself ...
she можуть бути віднесені до пролептичних, тому що являють собою самостійні NP.
У контексті представленої розвідки має сенс також указати на структурну близькість пролептичних
конструкцій та конструкцій, котрі в лінгвістичній літературі отримали назву "апозитивні". Такі побудови
базуються на відношеннях апозиції, що виникає між двома NP, вершини котрих є виключно іменниками
[5: 1301]: перший з них є головним елементом, а другий уживається на позначення якості / властивості
предмета, родової ознаки, характеризує рід занять особи, її спеціальність, займану посаду, соціальну та
національну належність, дає особі або предмету якісну характеристику, слугує засобом емоційної оцінки,
вживається як епітет [6: 302; 7: 67].
Проведений аналіз пролептичних конструкцій, що є конституентами складних речень, показав, що
існує безпосередній зв'язок між їхньою структурною організацією та актуалізацією на мовленнєвому
рівні, а також структурна близькість таких синтаксичних утворень до контактних та дистантних повторів
на глибинному рівні.
Поза межами представленої розвідки залишилися питання, пов’язані з семантикою пролептичних
конструкцій, що містяться в складних реченнях, тому саме цей аспект є перспективним для подальшого
дослідження таких синтаксичних одиниць.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении / Александр Матвеевич Пешковский. – М. :
Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1956. – 511 с.

192

М. Г. Плоткіна. Пролептичні конструкції як засіб підсилення теми складних речень в англійській мові
2. Санников В. 3. Русский синтаксис в семантико-прагматическом пространстве / Владимир Зиновьевич Санников. –
М. : Языки славянских культур, 2008. – 624 с.
3. Волчанська Г. До питання про темо-рематичну структуру речення як засіб зв’язності тексту /
Ганна Волчанська ; [відп. ред. В. Лучик] // Наукові записки. – Вип. 35. – Серія : філологічні науки
(мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001. – С. 109–114.
4. Маліновський Е. Ф. Повтор у тексті в світлі нових парадигм / Е. Ф. Маліновський. – Режим доступу :
http://www.eprints.zu.edu.ua.
5. Quirk R. A. Comprehensive Grammar of the English Language / [Quirk R., Greenbaum S., Leech J., Svartvik J. ;
index by D. Crystal]. – Harlow (Essex), 2000. –1779 p.
6. Ахманова О. C. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – [изд. 2-е, стереотипное]. – М. :
Едиториал УРСС, 2004. – 576 с.
7. Розенталь Д. З. Словарь-справочник лингвистических терминов / Д. З. Розенталь, М. А. Теленкова. – М. :
Астрель. ACT, 2001. – 624 с.
1.
2.
3.
4.

Ілюстративний матеріал

Е – Austen Jane. Emma. – L. : Penguin Books, 1994. – 367 p.
N/A –Austen Jane. Northanger Abbey. – L. : Penguin Books, 1994. – 236 p.
P – Austen Jane. Persuasion. – L. : Penguin Books, 1994. – 254 p.
S/S – Austen Jane. Sense and Sensibility. – L. : Penguin Books, 1994. – 374 p.

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1. Peshkovskii A. M. Russkii sintaksis v nauchnom osveshchenii [Russian Syntax in the Scientific Presentation] /
Akeksandr Matveevich Peshkovskii. – M. : Gosudarstvennoe uchebno-pedagogicheskoe izdatel'stvo Ministerstva
prosveshcheniia RSFSR, 1956. – 511 s.
2. Sannikov V. Z. Russkii sintaksis v semantiko-pragmaticheskom prostranstve [Russian Syntax in the Semantic and
Pragmatic Field] / Vladimir Zinov'evich Sannikov. – M. : Yazyki slavianskikh kul'tur, 2008. – 624 s.
3. Volchans'ka G. Do pytannia pro tema-rematychnu strukturu rechennia yak zasib zv'iaznosti tekstu [On the Issue of
Subject Rheme Structure of a Sentence as the Means of the Text Coherence] / Ganna Volchans'ka ; [vidp. red.
V. Luchyk] // Naukovi zapysky [Scientific Notes]. – Vyp. 35. – Seriia : filologichni nauky (movoznavstvo). –
Kirovograd : RVV KDPU im. V. Vynnychenka, 2001. – S. 109–114.
4. Malinovs'kyi E. F. Povtor u teksti v svitli novykh paradygm [Repetition in the Text in the Light of New Paradigms]
[Elektronnyi resurs] / E. F. Malinovs'kyi. – Rezhym dostupu : http://www.eprints.zu.edu.ua.
5. Quirk R. A Comprehensive Grammar of the English Language / [Quirk R., Greenbaum S., Leech J., Svartvik J. ;
index by D. Crystal]. – Harlow (Essex), 2000. –1779 p.
6. Akhmanova O. S. Slovar' lingvisticheskikh terminov [The Dictionary of Linguistic Terms] / O. S. Akhmanova. –
[izd. 2-e, stereotipnoe]. – M. : Editorial URSS, 2004. – 576 s.
7. Rozental' D. Z. Slovar'-spravochnik lingvisticheskikh terminov [The Dictionary Manual of Linguistic Terms] /
D. Z. Rozental', M. A. Telenkova. – M. : Astrel'. AST, 2001. – 624 s.
1.
2.
3.
4.

Illustrative Material

Е – Austen Jane. Emma. – L. : Penguin Books, 1994. – 367 p.
N/A –Austen Jane. Northanger Abbey. – L. : Penguin Books, 1994. – 236 p.
P – Austen Jane. Persuasion. – L. : Penguin Books, 1994. – 254 p.
S/S – Austen Jane. Sense and Sensibility. – L. : Penguin Books, 1994. – 374 p.

Матеріал надійшов до редакції 07.03. 2012 р.
Плоткина М. Г. Пролептические конструкции как средство усиления темы сложных предложений
в английском языке.
Статья посвящена исследованию структуры и функционирования пролептических конструкций,
которые входят в состав сложных предложений английского языка. Анализ таких синтаксических
конструкций произведен с помощью генеративного метода и основных постулатов теории
функциональной перспективы предложения, что позволило представить особенности их
функционирования на коммуникативном уровне. Определено, что существует непосредственная связь
между структурной организацией пролептических структур и актуализацией на языковом уровне.
Plotkina М. G. Proleptical Constructions as the Means of the Theme Intensification
in the English Composite Sentences.
The article deals with the investigation of the proleptical constructions structure and functioning in the English
composite sentences. The analysis of such constructions is carried out with the involvement of the generative method
and fundamentals of the functional sentence perspective theory that has made the presentation of their functional
peculiarities at the communicative level possible. It is determined that there is the direct relation between the
structural organization of the proleptical structures and the actualization on the communicative level.
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ВТОРИННА НОМІНАЦІЯ ЯК СТРУКТУРНИЙ І ФУНКЦІОНАЛЬНІЙ ЕЛЕМЕНТ МОВИ
У СУЧАСНІЙ ГАЗЕТНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ
У статті розглянуто статус вторинної номінації в системі мови як структурного і функціонального
елементу. Доведено, що вивчення механізму мовної номінації пов’язане з потребою комплексного
дослідження змісту цього явища, висвітлення комунікативної взаємодії ділянок системи і структури
мови в семасіологічному аспекті, зокрема осягнення особливостей і закономірностей процесів і
результатів вторинної номінації об’єктів, подій (фактів, явищ) дійсності.
Сьогодні на початку ХХІ століття актуальним є розгляд акту номінації в плані його залежності від
комунікативних чинників, тобто від того, в якій ролі мислиться його результат як одиниці дискурсу. В
акті номінації простежується бажання щось пояснити своєму співбесіднику, зв'язати свої інтенції із
знанням адресата і його характеристиками, емоціями. Пошук засобів подібної дії на адресата вимагає
когнітивних зусиль, а самі спонукання мовця – є слідством його участі в дискурсі і адресатній
спрямованості акту спілкування. Створюючи будь-яку одиницю або конструкцію в мові, суб’єкт
номінації, передусім, орієнтований на можливість її використання в мові. Саме в номінативній діяльності
людини простежується призначення мови як інструменту передачі знань в актах спілкування, вираження
знань в комунікації, тексті та дискурсі 1: 182]. Людина відокремилась від світу, що ії оточує, і піднялася
над ним завдяки мисленнєвій, мовленнєвій діяльності і спілкуванню за допомогою виняткової знакової
системи – природної мови. Комунікація в суспільстві здійснюється за певними законами, у межах віками
відпрацьованих моделей, усталених форм.
Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні статусу вторинної номінації в системі мови як
структурного і функціонального елементу. Роль теорії номінації в розвитку комунікативно-когнітивного
підходу в сучасному мовознавстві, яке, на наш погляд, є актуальним і залишається поки що вивченим
недостатньо. Згідно зазначеній меті завданнями статті є: уточнення об'єкта номінативного аспекту
знакової теорії мови; розгляд акту номінації в плані його залежності від комунікативних чинників, тобто
від того, в якій ролі мислиться його результат як одиниці дискурсу.
Однією з основних функцій мови є номінативна, тобто називання об’єктів навколишнього світу.
Механізм мовної номінації – постійний внутрішньомовний процес реагування на появу нових реалій
дійсності – працює, передусім, на активний розвиток лексики як сукупності самодостатніх мовних
одиниць, що позначають об’єкти довкілля. Словник не завжди відбиває появу в мові вторинної номінації,
яка засвідчує надання об’єктові ще однієї назви з іншою мотивацією і з певною метою, зумовленою
комунікативними потребами мовців, йдеться, зокрема, про метонімічні або метафоричні номінації,
перифрази, оксиморони, евфемізми та ін.
Внутрішня форма вторинної номінації зберігає минулий мовний досвід колективного сприйняття
реалій навколишнього світу, знання про предмет, що певним чином трансформується у специфічних
стильових умовах, задовольняючи комунікативні та експресивні потреби соціуму.
Вивчення механізму мовної номінації пов’язане з потребою комплексного дослідження змісту цього
явища, висвітлення комунікативної взаємодії ділянок системи і структури мови в семіологічному аспекті,
зокрема осягнення особливостей і закономірностей процесів і результатів вторинної номінації об’єктів,
подій (фактів, явищ) дійсності. За своєю природою вторинна номінація співвіднесена з буттям людини як
соціальної істоти. Вона може відбивати ідеологічне життя тієї чи іншої епохи. Часто у вторинній
номінації зіштовхуються різні світогляди, картини світу, відбувається боротьба визначених соціальних
тенденцій. Саме тому питання, пов’язані з вторинною номінацією, набувають часом ідеологічного,
філософського і політичного змісту. Невипадково проблема вторинної номінації стала об’єктом пильної
уваги представників різних філологічних шкіл і напрямків, предметом постійного дослідницького
інтересу фахівців із загального мовознавства, лексикології, стилістики [2].
У лексикологічних дослідженнях (Н. Д. Арутюнової, В. М. Вовк, В. Г. Гака, В. В. Жайворонка,
М. Телії та ін.) визначається, що процеси номінації широко охоплюють численні мовні явища, пов’язані
з формальними та семантичними трансформаціями, що ''номінація – процес повернення фактів
позамовної дійсності до надбання системи та структури мови, до мовних значень, які відбивають у
свідомості носіїв мови їх суспільний досвід'' [3: 13].
Терміном ''номінація'' позначають ''процес утворення мовних одиниць, що характеризуються
номінативною функцією, тобто служать для називання й розчленування фрагментів дійсності та
формування відповідних понять про них у формі слів, поєднань слів, фразеологізмів та речень''. Однією з
таких характерних рис, що, з одного боку, сприяє стильовій диференціації, а з іншого, має на меті
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когезію (зв’язок між членами, тематично, денотативно співвіднесеними словами, між реченнями та
частинами тексту), є номінація – одиниця семантичної організації тексту в денотативному аспекті, яка
зв’язує мовний елемент із позамовним об’єктом.
Під одиницею номінації, О. С. Кубрякова розуміє, будь-яку мовну форму і тим більше мовну
конструкцію, яка служить в тексті і дискурсі виділенню, розпізнаванню і характеристиці будь-якої реалії
(об'єкту, події, ознаки і т. д.), що стоїть за цією формою або конструкцією, і одночасно сприяє активізації
знань про неї [4: 430]. Залежно від мовних форм – слів, словосполучень або речень – використовуються
наступні типи номінації: а) номінацію через слово і словосполучення (лексична номінація), яка
використовується, як правило, для іменування елементів зовнішнього і внутрішнього досвіду людини.
Об'єктами лексичної номінації виступають певні елементи дійсності: предмет, якість, процес, відносини
(тимчасові, просторові, кількісні і т. д.), будь-який реальний або уявний об'єкт; б) номінацію через
речення (препозитивна номінація), об'єктом найменування якої виступає мікроситуація – подія, факт, які
об'єднують ряд елементів, що являють собою складні і багатопланові утворення; в) номінацію через
текст (дискурсивна номінація). Об'єктом найменування через текст, або дискурсивної номінації, стає ще
складніший ланцюг ситуацій. Використовування однієї і тієї ж мовної форми в її первинному значенні
для позначення певних об'єктів, а також для найменування якихось інших явищ, властивостей приводить
до неспівпадання змісту термінів "первинна" і "вторинна" номінація. В мовознавстві під первинною
номінацією розуміється мовне означення, первісне слово. Для позначення здатності сучасних мов
поповнювати свій номінативний інвентар вводиться поняття вторинної номінації, під якою розуміється
використання фонетичного вигляду первісної мовної одиниці для нового позначення, тобто поява нового
значення в даній мовній одиниці. Вторинна мовна номінація є одним із тих процесів, який вбирає в себе
всю різноманітність взаємостосунків мови і дійсності, в якій вона отримує своє мовне втілення, реальний
образ стає джерелом мовної образності. У новій комунікативно-когнітивній парадигмі задачі
дослідження людського розуму не обмежуються дослідженнями ментальних репрезентацій у свідомості
людини, які розглядалися як головна частина інфраструктури мозку. Homo sapiens унікальний, тому що
володіє мовою, але володіння нею припускає її використання в самих різних цілях, в комунікації і,
передусім, в дискурсі [4: 324].
Як відомо, вторинна лексична номінація – це використання наявних у мові номінативних засобів у
новій для них функції називання. Явище цього різновиду номінації досить складне, оскільки в даному
випадку вторинні найменування не є результатом прямого відображення дійсності, а спираються на
значення вихідного слова.
За спостереженням дослідників, у первинній номінації закладена можливість переосмислених
значень. Одним із основних способів формування змісту вторинної номінації є метафоризація. Поряд із
цим "економність" мови, як одна із суттєвих її властивостей, змушує уникати кількісного зростання
лексичних одиниць. Така тенденція в мові спрямовує номінативну діяльність до ВН, тобто
переосмислення наявних у мові номінативних засобів, наслідком чого є поява таких форм лексикосемантичних зв’язків, як метафора, метонімія, перифраз, фразеологічна сполука, образне порівняння,
оксиморон, евфемізм, абревіатура.
Вторинна лексична номінація є результатом природного розвитку мови, зумовленим пізнавальною і
комунікативною потребою людини в її соціально-історичній практиці. Виникнення нових соціальних
зв’язків приводить до перетворення сконцентрованої в словесному знакові інформації. Співвідношення
об’єктів пізнання здійснюється за допомогою засвоєних у процесі соціалізації мовних одиниць, шляхом
прирощування значень, виникнення конотацій, оскільки кожне слово має здатність вступати у
смислоутворювальні зв’язки з іншими словами.
Вторинна номінація, тісно пов’язуючись з метафоричними перетвореннями в широкому розумінні цього
слова, виявляє взаємодію загальновживаної й стилістично маркованої лексики. Дослідження процесів
вторинної номінації поряд із вивченням інших семантичних явищ у лексичній системі мови надає в
розпорядження науки про мову цінні відомості, на підставі яких будується сучасна семантична теорія.
Проблему ''вторинна номінація і стиль мови'' можна розглядати на широкому фактичному матеріалі, з
урахуванням жанрово-стильової специфіки комунікації. Зауважимо, що сьогодні в українському
мовознавстві найбільше уваги приділено вивченню окремих форм ВН у художній мові: метафори
(Л. О. Пустовіт, О. Б. Вовк, А. П. Загнітко, О. М. Тищенко, Т. Є. Кіс, Т. А. Єщенко та багато ін.),
перифраза (Н. М. Сологуб, О. А. Копусь та ін.), оксиморона (Н. М. Бобух), фразеологічних одиниць
(В. С. Калашник), порівняння (Л. В. Голоюх). Явища вторинної номінації у засобах масової інформації
знаходять комплексне, загальноописове висвітлення як стилетвірні компоненти тексту на матеріалі мови
публіцистики 60 – 80-х років ХХ століття (І. К. Білодід, Г. М. Колесник, О. Д. Пономарів, Н. М. Сологуб)
з урахуванням конструктивного принципу чергування в ній стандарту та експресії. На матеріалі мови
газет 80-х – першої половини 90-х років розглянуто типи фразеологізмів (Ю. Ф. Прадід), перифраз
(О. Г. Тодор), метонімічних перенесень (В. В. Зайцева) у структурі інформаційного тексту.
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Аспекти поставленої проблеми найвиразніше виявляються в текстах публіцистичного стилю, що
розраховані на масового читача, популяризацію викладу інформації, емоційно-експресивне словесне
вираження, що засвідчує взаємодію книжних і розмовних елементів мови на тлі загальнолітературних
норм. Газетно-журнальна публіцистика (ГЖП) безпосередньо реагує на лексико-семантичні зміни в мові.
Тут більшою мірою, ніж у повсякденній мові, лінгвальний стереотип зазнає експериментальних
перетворень. Вторинна номінація має в зазначеній підсистемі мови не епізодичний характер, а є однією з
основних комунікативних настанов. До маловивчених сфер дії вторинної номінації належить процес
формування цих специфічних мовних знаків. Тому вважаємо за доцільне зосередити увагу й на цьому
аспекті. В останнє десятиріччя ХХ століття на зміну структурному підходу щодо дослідження мовних
явищ, в центрі уваги яких знаходилися питання внутрішньої організації різних мовних рівнів та мови
загалом, прийшов комунікативно-когнітивний підхід, який вимагає вивчення мовної системи в дії та
самого процесу комунікації [5: 45]. При цьому підході кожний елемент мовної системи розглядається як
носій неповторних функціональних особливостей, які використовуються у мовленні для досягнення
максимальної адекватності процесу комунікації. Кожна мовна одиниця висвітлює одночасно служіння
когніції та комунікації.
Комунікативно-когнітивний підхід базується на вивченні ефективності отримання та передачі
інформації в процесі спілкування. Він дозволяє показати, як та чи інша номінативна одиниця
підпорядкована виконанню своєї мети в процесі висловлювання. Йдеться про вияв їх реально існуючих
якостей (знакових, категоріальних, синтаксичних, прагматичних) і співвідношення між ними. Такий
підхід дозволяє системно описати номінативні одиниці сучасного стану мови і відзначити лексичні й
граматичні тенденції в їхньому розвитку. Така переорієнтація лінгвістичних пошуків вивчення
функціональної сторони мови призвела до розвитку різних галузей лінгвістики, розширивши предмети їх
дослідження, що стимулювало розвиток інтралінгвістичних проблем співіснування когнітології, теорії
номінації, а також таких розділів семантики, як ономасіологія та семасіологія [5: 34].
Функціональне трактування мовної системи тісно пов’язано з теорією номінації, яка ставить перед
собою глобальну задачу вивчення співвідношення навколишнього світу, мислення та мови, дослідження
номінативної техніки, різних способів номінації, самого процесу перебігу фактів позамовної дійсності в
стан системи і структури мови. Теорія номінації є природним продовженням ономасіології. Перехід від
ономасіології до когнітивної лінгвістики супроводжувався переміщенням акценту на сам концепт, що
активується мовним знаком. Когнітивний підхід дає можливість відповісти на питання про те, як
сформувалися поняття об'єкту, руху, простору, часу, різновиди і деталі яких стали служити потім
предметом номінації. При цьому підході можливе висунення певного припущення про те, чому
навколишній світ людини виявився побаченим, сприйнятим і осмисленим в тому, а не іншому вигляді, –
через сітку певних координат, що встановлюють відмінність об'єктів від процесів, процесів від ознак.
Теорія номінації пов'язана із з'ясуванням того, як співвідносяться між собою понятійні форми мислення,
яким чином створюються, закріплюються і розподіляються найменування за різними фрагментами
об'єктивної реальності. Об'єктом номінативного аспекту знакової теорії мови є всі номінативні одиниці
мови, утворені різноманітними способами.
Таким чином, розроблена в 70-х роках ХХ століття теорія номінації стимулювала серію робіт про
людський фактор у мові та мовній картині світу, форми мислення як основи найменувань одиниць
об’єктивної реальності, привела до активізації досліджень максимальної одиниці мовної діяльності –
тексту, до вивчення стратегії планування і управління дискурсом в широкому соціальному контексті, до
розуміння тексту як аргументу, за допомогою якого міняється картина світу в свідомості реципієнта, як
основи комунікативно-когнітивного підходу в сучасному мовознавстві.
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Семенюк И. С. Вторичная номинация как структурный и функциональный элемент языка в
современной газетной публицистике.
В статье рассмотрен статус вторичной номинации в системе языка как структурного и
функционального элемента. Доказано, что изучение механизма языковой номинации связано с
необходимостью комплексного исследования содержания этого явления, освещением коммуникативного
взаимодействия участков системы и структуры языка в семасиологическом аспекте, в частности
постижением особенностей и закономерностей процессов вторичной номинации объектов, событий
(фактов, явлений) действительности.
Semeniuk I. S. Secondary Nomination as a Structural and Functional Element of the Language in the
Modern Printed Media.
The article considers the status of the secondary nomination in the language as a structural and functional
element. It is shown that the language nomination mechanism investigation is associated with the comprehensive
study necessity of this phenomenon contents, highlighting interactive communication system areas and language
structure in the semasiological aspect, including the understanding of the secondary nomination process
peculiarities of reality objects, events (facts, events).
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ПРОСТИЙ ДІЄСЛІВНИЙ ФРАЗЕОЛОГІЧНИЙ ПРИСУДОК ЯК ОСОБЛИВИЙ РІЗНОВИД
ПРИСУДКА АНГЛІЙСЬКОГО РЕЧЕННЯ
Статтю присвячено дослідженню особливостей простого присудка англійського речення,
вираженого фразеологічною одиницею. Запропоновано визначення поняття "простий дієслівний
фразеологічний присудок", розглянуто його різноманітні значення та структури. Увагу приділено
ролі та специфіці вживання у його складі фразеологічної одиниці. Зроблено спробу класифікувати
ряд фразеологізмів, які містять колороніми та можуть виконувати у реченні функції простого
дієслівного фразеологічного присудка.
Фразеологізми становлять важливу складову частину в системі номінативних засобів сучасної
англійської мови. Різні за характером поєднання компонентів, фразеологічні одиниці реалізують
властивий їм номінативно-виражальний потенціал тільки за умов комунікації, базовою функцією якої, як
відомо, виступає речення, що актуалізується як висловлення залежно від конкретних умов передачі
відповідного повідомлення про факти і явища позамовної дійсності або ж про внутрішній світ людини.
Аналіз теоретичних досліджень показав, що фразеологічні одиниці поділяються на групи за певними
ознаками. Тому в науці існує декілька підходів щодо принципів класифікації фразеологізмів:
граматичний, структурно-семантичний, функціонально-стилістичний. У сучасному мовознавстві
класифікація фразеологічних одиниць (Далі: ФО) згідно їх граматичної структури набула найдетальнішої
розробки завдяки дослідженням низки науковців (Н. Амосова, І. Арнольд, В. Виноградов, А. Заляєєва,
А. Кунін та інші). І. Арнольд класифікує їх таким чином: 1) ФО, що функціонують як іменники; 2) ФО,
що функціонують як дієслова; 3) ФО, що функціонують як прикметники; 4) ФО, що функціонують як
прислівники; 5) ФО, що функціонують як вигуки [1: 172]. В. Виноградов також досить детально
розробив класифікацію ФО: 1) ФО зі структурою речення − прислів’я (One wouldn’t say boo to a goose;
one wouldn’t hurt a fly (мухи не образить); 2) ФО зі структурою словосполучення: дієслівні (to quarrel
with one’s bread and butter (діяти не для своєї користі, а проти неї), to cook somebody's goose (зруйнувати
чиїсь плани), субстантивні (an animal spirit (життєрадісність), a lost sheep (людина, котра збилася з
істинного путі), адвербіальні та ад’єктивні: (as) greedy as a wolf (жадібний як вовк), (as) weak as a cat
(зовсім безсилий) [2].
Зазначимо, що фразеологічні одиниці мають свою структурну, функціональну і семантичну
специфіку, що спричиняє певні особливості їх входження у граматичний і змістовий контекст
висловлення; можливість виконувати функції будь-якого члена речення, вступаючи у смислові та
граматичні зв’язки з іншими компонентами речення.
Функціонування фразем у структурі простого речення, їх конструктивна роль та характер зв’язків з
іншими компонентами відповідних синтаксичних конструкцій аналізувалися на матеріалі англійської
мови тільки принагідно, у зв’язку з чим виникає потреба детального розгляду участі відповідних мовних
одиниць у функціональній і значеннєвій організації речення.
Актуальність дослідження обумовлена потребою з’ясувати роль фразеологічних одиниць у
формально-граматичній структурі речення. Отже, метою статті є дослідження ролі та специфіки
вживання фразеологічних одиниць у складі простого дієслівного фразеологічного присудка, розгляд його
різноманітних значень та відповідних структур.
Теорія та практика показали, що поняття "фразеологічна одиниця" та "фразеологізм", як правило,
ототожнюються. Інші терміни можуть розрізнятися завдяки різниці у класифікаціях фразеологічних
одиниць. У межах стійких зворотів О. Смирницький, наприклад, розрізняє фразеологічні одиниці як
стилістично нейтральні звороти, які позбавлені метафоричності або ж втратили її, а ідіоми як звороти,
що базуються на переносі значення, на метафорі. Зазначимо, що в англо-американській лінгвістиці
термін "фразеологізм" не вживається взагалі. Англійський фразеолог Л. Сміт використовує слово
"idiom", яке вживається в його вузькому значенні "для визначення таких особливостей мови … , які є
мовленнєвими аномаліями, що порушують або правила граматики, або закони логіки" [3: 10].
Підтримуючи думку про використання термінів "фразеологічна одиниця", "фразеологізм", "фразема",
"фразеологічний зворот" як синонімів, маємо на увазі "лексико-граматичну єдність двох і більше нарізно
оформлених компонентів, граматично організованих за моделлю словосполучення чи речення, які,
маючи цілісне значення, відтворюються у мові за традицією, автоматично" [4: 11].
Виступаючи як єдність змісту і форми, фразеологізм розглядається як самостійна одиниця мови,
здатна як й інші мовні одиниці, виражати свою семантику, вступати з іншими одиницями мови у
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смислові та граматичні зв'язки, а отже мати граматичні категорії, тобто виконувати самостійну
синтаксичну функцію [5: 208].
Зазначимо, що (за В. Виноградовим) з синтаксичної точки зору субстантивні ФО виконують функції
підмета або неузгодженого означення у простому реченні, функцію іменної частини складеного присудка
можуть виконувати або субстантивні або ад'єктивні ФО, останні можуть виступати додатком у реченні,
адвербіальні ФО – обставиною, а дієслівні − частіше виконують роль простого дієслівного присудка.
Нагадаємо, що в сучасному синтаксисі англійської мови виділяють два основні види присудка: простий і
складний, кожен з яких може бути дієслівним або іменним (simple verbal predicate; simple nominal predicate;
compound verbal predicate; compound nominal predicate). Зазначимо, що дієслівний присудок виражає дію особи
або предмета, що в реченні виступає підметом, а іменний – виражає стан чи якість цієї особи або предмета.
Особливим різновидом простого дієслівного присудка англійського речення визначаємо простий
дієслівний фразеологічний присудок (simple verbal phraseological predicate), який представляє собою
фразеологічний еквівалент дієслова, який позначає різноманітні дії з фразеологічним значенням, які
можуть бути вираженими різними сполученнями частин мови, що утворюють єдине смислове і
граматичне ціле. Наприклад:
He took a look at her. Він поглянув на неї.
Зазначимо, що деякі науковці визначають цей тип як фразовий присудок. Проте, важливою ознакою
присудка такого типу вважаємо його фразеологічне значення. У цьому випадку маємо справу з невдалою
деномінацією, що орієнтована на несуттєву або, точніше, не дуже істотну ознаку явища. Зазначимо, що
такі словосполучення, вжиті як присудок, мають не лише семантичний зв'язок з дієсловом, заснований на
словотворчих особливостях їх номінативного компонента, але й моделювання відносин структури та
змісту, що визначає продуктивність конструкції з відповідних частин і передбачуваність значення кожної
нововведеної частини, у тому числі нових утворень. У структурі дієслово+іменник (в однині) всі вони
висловлюють одноразову дію. З огляду на викладене вище, зазначимо, що нам імпонує вживання терміну
''простий дієслівний фразеологічний присудок''.
Зауважимо, якщо фраза типу дієслово+іменник не є фразеологічною одиницею, то можна поставити
окреме запитання до іменника. Наприклад, якщо візьмемо речення He makes toys та поставимо питання
до іменника (What does he make?), відповідь буде − toys, що виступає додатком у наведеному реченні.
Для порівняння, візьмемо фразу He makes mistakes, то не можна було б поставити запитання до іменника
(What does he make?) та отримати відповідь (mistakes). Це свідчить про те, що слово mistakes не є
окремим членом речення, а фразема makes mistakes загалом виступає присудком речення. Звичайно,
метод ставлення запитань, хоча і широко використовується у викладанні мови, не є науково
обґрунтованим методом синтаксичного дослідження. Хоча є певним свідченням того, що фраза типу
дієслово+іменник може бути виражена фразеологічною одиницею, значення якої не дорівнює сумі
значень її компонентів, та не може бути розділена на два члени речення, а має вважатися одним цілим (у
нашому випадку – присудком).
Зазначимо, що найчастіше в структурі простого дієслівного фразеологічного присудка з’являються
дієслова to take і to have. З останнім з них в англійській мові утворилася низка стійких сполучень, які
передаються на українську мову, як правило, дієсловами дії та у поєднанні з іменником часто
вживаються замість простого дієслівного присудка, вираженого англійським дієсловом дії:
But if they were under the impression that they would get any information out of him he had a notion that
they were mistaken. Але якщо їм здавалося, що їм вдасться витягнути з нього якісь відомості, то він
вважав, що вони помиляються.
У наведеному вище реченні спостерігається вживання конструкції to have a notion на позначення
значення дієслова дії to consider, to think.
Звідси відзначаємо, що в англійському реченні простий дієслівний фразеологічний присудок може
бути рівнозначним, а звідси й, за потребою, замінений на простий дієслівний присудок, залишаючи
значення дієслова незміненим або майже незміненим: to have a smoke − to smoke; to take place − to
happen, to occur; to pay a visit − to visit. Наприклад, у другому наведеному нижче простому реченні
визначаємо підмет і простий дієслівний присудок, а у першому – підмет і простий дієслівний
фразеологічний присудок:
I have dinner. = I dine.
Надавання переваги англійцями вживанню ускладненої форми to have dinner замість простого дієслова to
dine може бути пояснене тим, що ''аналітична тенденція англійської мови породжує прагнення до роздільного
формальному вираження загальної та конкретної, кількісної та якісної сторони таких дій'' [6].
А оскільки, у всякому дієслові, що виражає конкретну дію та відображає певну якісну сторону дії чи
стану, вже закладена кількісна сторона, самий факт даної дії, то тоді, природно, на місце конкретного
дієслова приходить присудок, ускладнений додатковим дієсловом (як у прикладі вище − to have).
На основі аналізу теорії та практики, виділяємо такі основні значення та структури простого
дієслівного фразеологічного присудка:
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1) Одноразова дія − перехідне дієслово (втратило основне значення)+неозначений артикль+іменник
зі значенням дії (інколи утворений від дієслова): to give a cry, to give a laugh, to give a push, to have a bite,
to have a cold, to have a drink, to have a good time, to have a longing to do smth., to have / take a look, to have
a notion, to have a quarrel, to have a rest, to have a run, to have a smoke, to have a swim, to have a talk, to have
/ take a walk, to make a move, to make a remark, to pay a visit, to take a bath, to take a seat, to take a tram (a
bus, …) та інші [7]. Наприклад:
Did you have a talk with him? Ти побалакав з ним?
Зазначимо, що таке вживання фразем у ролі простого дієслівного фразеологічного присудка активно
використовується у художній літературі:
"Well, I don't mind confessing it, I have a rattling good time at the front" (S. Maugham) [9: 98].
"Ere, young 'un, I’ll give you a lift" (C. S. Lewis) [8: 35].
"He gave a gasp" (S. Maugham) [9: 61].
2) Різноманітні види дій − основне дієслово+нульовий артикль+ іменник, що позначає абстрактне
поняття: to get rid (of), to get hold (of), to make use (of), to take care (of), to take leave (of), to take part (in), to
lose sight (of), to make fun (of), to pay attention, to make up one’s mind, to change one’s mind, to have breakfast
(dinner, supper), to enjoy oneself, to catch cold, to go mad та ін. Наприклад, у художніх творах:
"Now, Digory,'' he said, ''we’ve got rid of that woman, and the brute of a lion is gone" (C. S. Lewis) [8: 30].
"The place had got hold of him by then, and he wanted to get away into the bush" (S. Maugham) [9: 79].
3) Дія з фразеологічним значенням, що може бути виражена структурами:
– дієслово+іменник: to take the bit and the bullet (змиритися з приниженнями заради особистої
користі), to bear the cap and bells (робити із себе шута), to see the elephant (здобути життєвий досвід),
to play the bear (грубо поводитися), to raise / wake snakes (розпочати сварку), to smell a rat (почуяти
недобре, відчути нечесну гру) та інші;
– дієслово+іменник+прийменник+іменник, а також розширені за рахунок прикметників чи
присвійних займенників: to take the bull by the horns (взяти бика за роги), to let the cat out of the bag
(видати секрет); to help a lame dog over a stile (допомогти комусь в біді), to have bats in one's belfry (бути
не при своєму розумі, не всі дома) та ін.;
– дієслово+присвійний займенник+іменник: to quarrel with one’s bread and butter (діяти не для своєї
користі, а проти неї), to cook somebody's goose (зруйнувати чиїсь плани), to eat one’s cake and have it
(намагатися поєднати непоєднуване), to eat somebody’s bread and salt (бути чиїмось гостем) та інші;
– дієслово+сурядний сполучник and+дієслово, а також складні ФО зі структурою
дієслово+іменник+сурядний сполучник and+дієслово+іменник із розширенням іменників: to give a dog a
bad name and hang him (дурна слава пристає намертво), to run with the hare and hunt with the hounds
(служити і вашим і нашим, вести подвійну гру), to strain at a gnat and swallow a camel (звертати увагу на
дрібниці і не помічати головного) та інші;
– дієслово+прикметник+іменник, постійним компонентом яких є прикметник: to beat a dead horse
(даремно витрачати зусилля), make buckle and tongue meet (зводити кінці з кінцями), to back the wrong
horse (зробити поганий вибір) та інші. Зазначимо, що цей підпункт може бути доповнений цікавою
структурою дієслово+прикметник позначення кольору(+іменник).
Пропонуємо приклад класифікації ряду фразеологізмів за лексемами на позначення кольору, які
можуть виконувати в англійському реченні функції простого дієслівного фразеологічного присудка:
 black − to black mark (занесення до чорного списку) та інші;
 blue − to cry blue murder (на ґвалт кричати, горлати, репетувати), to get away with blue murder (чинити,
як комусь заманеться, залишатися непокараним), to turn the air blue, to make the air blue (дуже лаятися,
лаяти на всі заставки), to vanish into the blue (піти димом догори; зникнути безслідно) та інші;
 white − to hang out the white flag (здатися, визнати себе переможеним), to show the white feather
(злякатися, виявити малодушність), to put on a white sheet (каятися, визнавати прилюдно свої
помилки) та інші;
 red − to paint the town red (дебоширити, гучно веселитися), to go into red (зазнати збитків,
дефіциту), not to care a red cent (ані трохи не цікавитись), not to give a red cent (зовсім не цінувати),
to draw a red herring across the path (навмисно відвертати увагу дрібницями від головного), to see a
red light (бачити або підозрювати небезпеку), to see red (скипіти, розлютитися), to act as a red rag
acts upon a bull (сильно дратувати, виводити з себе) та інші;
 green − to see green in one’s eye (вважати когось дурним) та інші;
 yellow − to be yellow about the gills (мати нездоровий вигляд), to turn yellow (злякатися, виявити
малодушність) та інші;
 rosy, pink − to feel rosy about the gills (мати здоровий вигляд), to take a rosy view of smth.
(оптимістично дивитися на щось), paint me pink if… (щоб мене лиха година побила, якщо…) та інші;
 brown − to do brown та to do up brown (доводити до кінця) та інші;
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 purple − to wear the purple (належати до королівської сім’ї), to marry into the purple (взяти шлюб з
членом королівської сім’ї) та інші;
 два кольори white, black − to call white black (обстоювати очевидну неправду) та інші.
Нагадаємо, що за своєю суттю назви кольорів є прикметниками та в переважній більшості зворотів
саме так і вживаються. Однак, у зазначених вище випадках назви кольорів непрямо вказують на
кольорову ознаку або вони є пов’язані з психологічним тлумаченням колороніма. Так, лексеми на
позначення кольору субстантивуються і позначають абстрактні предмети, а у сполученнях із дієсловами
в англійському реченні виконують функції простого фразеологічного присудка.
Доречно визначити, що перелік структур третього пункту утворення простого дієслівного
фразеологічного присудка, що виражає дію з фразеологічним значенням, може бути доповнений
граматичними
структурами
наступних
типів:
дієслово+прийменник+іменник;
дієслово+іменник+прислівник; дієслово+іменник+прийменник; дієслово+іменник+іменник тощо.
Досліджуючи функціонування та структуру фразеологічних одиниць у англійському реченні, дійшли
висновку, що вони відіграють важливу роль у формуванні такого головного члена речення, як присудок,
а саме утворюють особливий його вид − простий дієслівний фразеологічний присудок.
Отже, простий дієслівний фразеологічний присудок (simple verbal phraseological predicate)
представляє собою фразеологічний еквівалент дієслова, який позначає: одноразову (коротку,
однократну) дію, складаючись з дієслова з ослабленим значенням в особовій формі та іменника;
різноманітні види дій, складаючись з дієслова та іменника, що позначає абстрактне поняття; дію з
фразеологічним значенням, що може бути виражена різноманітними сполученнями частин мови, що
утворюють єдине смислове і граматичне ціле.
Перспективами подальших розвідок є ґрунтовне дослідження особливостей вживання колоронімів
у складі фразеологічних одиниць, які виконують функції присудка в англійському реченні.
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Сердюк Н. Ю. Простое глагольное фразеологическое сказуемое как особенная разновидность
сказуемого в английском предложении.
Статья посвящена исследованию особенностей простого сказуемого английского предложения,
выраженного фразеологической единицей. Предложено определение понятия "простое глагольное
фразеологическое сказуемое", рассмотрены его различные значения и структуры. Внимание уделяется
роли и специфике употребления в его составе фразеологической единицы. Делается попытка
классифицировать ряд фразеологизмов, которые содержат колоронимы и могут исполнять в
предложении функции простого глагольного фразеологического сказуемого.
Serdiuk N. Yu. Simple Verbal Phraseological Predicate as a Special Kind of a Predicate
in the English Sentence.
The article deals with the investigation of the simple predicate peculiarities in the English sentence, which is
expressed by a phraseological unit. The definition of the term "simple verbal phraseological predicate" is
proposed. Its various meanings and structures are studied. The thorough attention is paid to the role and the
specific functions of a phraseological unit that is used as a part of the predicate. An attempt to classify the
phraseological units, which contain colour terms and can serve in a sentence as a simple verbal phraseological
predicate, is made in this article.
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НАЦІОНАЛЬНЕ НАРОДНЕ ЖИТТЯ В ПРОЗІ ПИСЬМЕННИКІВ-''ЕТНОГРАФІВ''
В. І. ДАЛЯ ТА Д. В. ГРИГОРОВИЧА
У статті розглянуто прозу про народне життя письменників, котрих критики та літературознавці
відносять до ''школи В. І. Даля'' – В. І. Даля та Д. В. Григоровича. Проаналізовано факти й літературні
паралелі та зроблено висновок про характер взаємовідносин митців та можливість їх впливу на
художній метод один одного. Такі особливості, як етнографізм, фольклоризм творів схожі, близькі вони
й по стилю, проте в жанровому відношенні вони різні.
Вивчення контактних і типологічних зв'язків однієї національної культури і однієї епохи – це актуальна
проблема сучасного літературознавства. У нашій статті подібному аналізу піддаються прозаїки, що різні за
творчим методом й стилем, проте виявляють певну близькість підходів до відображення національного
народного життя, – В. І. Даль та Д. В. Григорович. Період, який охоплює наш аналіз матеріалу, – кінець 1840 –
1850-х рр. У цей час Козак Луганський був письменником, що вже сформувався, знавцем фольклору,
народного життя, одним із творців "натуральної школи". В. І. Даля в низці названих авторів можна розглядати
як учителя, тобто особу, яка могла вплинути на тих сучасників, що тільки пробують свої сили в літературі.
Зафіксовані численні факти контактів В. І. Даля з Д. В. Григоровичем, що знову-таки дозволяє говорити
про можливість впливу Даля на письменників-сучасників. Більше того, в дореволюційній критиці і роботах
літературознавців радянського часу Д. В. Григоровича відносять до так званої "школи Даля" [1-3].
Мета статті – розглянути на конкретних прикладах взаємодію (особисту і творчу) в період 1840 –
1860-х рр. В. І. Даля і письменників, яких критики і літературознавці відносять до "школи" (а саме
Д. В. Григоровича); зробити висновок про характер взаємовідносин авторів і можливі впливи на
художній метод один одного.
Знайомство В. І. Даля і Д. В. Григоровича відбулося у 1848 – 1849 рр. після публікації у збірці
М. О. Некрасова "Фізіологія Петербургу", нарисів В. І. Даля "Петербурзький двірник" і Д. В. Григоровича
"Петербурзькі шарманщики". У 1846 р. В. І. Даль співчутливо віднісся до молодого автора, надав йому свої
фольклорні записи і домашній кабінет для занять [4: 425-426]. В. І. Даль ввів Д. В. Григоровича в
літературні кола. Так, він пише рекомендаційного листа в Москву до О. Ф. Вельтмана (20 березня 1848 р.),
з яким літератор-початківець "дуже бажає познайомитися' [5: 528]. Про близькість взаємовідносин
В. І. Даля з Д. В. Григоровичем говориться в листі до М. О. Максимовича від 12 листопада 1848 р., в якому
Козак Луганський, що активно займається збиранням фольклору, нарікає, що в Петербурзі з інтелігенції
мало хто співчуває цій справі: "окрім молодого письменника Григоровича" [6: 3].
Відомий недатований лист В. І. Даля до Д. В. Григоровича, в якому Козак Луганський дає "ділові"
поради авторові. З нього ясно, що літератор просив у В. І. Даля відповідний сюжет [7: 1]. Літератор радить
йому звернутися в архів Міністерства внутрішніх справ, щоб детально познайомитися з обставинами подій
і нічого не придумувати [7: 2-2об.]. Ймовірно, подібні ради В. І. Даль давав молодому письменникові і на
самому початку їх знайомства. Д. В. Григорович засвоїв ради вже відомого автора. От як він розповідав про
творчу історію "Петербурзьких шарманщиків": "Близько двох тижнів бродив я цілими днями в трьох
Под’ячеських вулицях, де переважно селилися тоді шарманщики, вступав з ними в розмову, заходив в
неможливі трущоби, записував потім до дрібниць все, що бачив та що слухав'' [8: 82].
В. Г. Белінський у статті ''Погляд на російську літературу 1846 років'' зближує твори В. І. Даля
(''Небувале в минувщині'') і Д. В. Григоровича (''Село''), вважаючи, що обидва вони мають між собою ту
загальну властивість, що ''цікаві не як повісті, а як майстрові фізіологічні нариси побутової сторони життя
<..>'' [9: 347]. Даючи оцінку повістям Д. В. Григоровича ''Село'' і ''Антон Горемика'', В. Г. Белінський
підкреслював їх залежність від жанру ''фізіології'' і безпосередньо пов'язував з творчістю
Козака Луганського, відзначаючи, що в таланті їх автора ''багато аналогій з талантом Даля'' [9: 347].
М. О. Добролюбов в рецензії на повість Д. В. Григоровича ''Чотири пори року'' (1849) зближує письменника
і Козака Луганського [10: 403]. Подібні паралелі проводять і сучасні літературознавці. Наприклад,
В. П. Мещеряков вказує: ''Етнографічні нариси, відтворення деталей побуту, насиченість фольклором
зближує ''Перехожого'' (твір Д. В. Григоровича. – Н. Ю.) з оповіданнями Даля'' [8: 68].
Дійсно, В. І. Даля і Д. В. Григоровича ріднять інтерес до народного життя, етнографії і фольклору,
прагнення осягнути таємницю народного характеру, критичне зображення вад і пороків представників
чиновницько-бюрократичної системи. Перегуки між їх художніми творами багаточисельні.
Близькість установкам В. І. Даля позначається у зверненні Д. В. Григоровича до поетики жанру
фізіологічного нарису, котрий займає в далівській творчості цього періоду важливе місце. Вплив
етнографічного нарису, фольклорно-етнографічних вивчень Д. В. Григоровичем тульського краю на
стиль його творів виявляється в ''фізіологізмах'', що постійно зустрічаються, і в численних вставках в
художню тканину нарисових описів. Можна сказати, що без таких ''вкраплень'' не обійшлося жодне
творіння письменника.
© Юган Н. Л., 2012
203

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 64. Філологічні науки

Включення етнографічного і фольклорно-етнографічного нарисів в повість Є. І. Кійко розглядає як
найважливіший засіб ''аналітичного зображення суспільного побуту'' [11: 283]. Нарисові вставки в текстах
В. І. Даля і Д. В. Григоровича 1840-х рр. сприяли широким узагальненням життєвих явищ, можливих лише
завдяки скрупульозному дослідженню змальовуваного середовища. У нарисовому стилі розповідають
письменники про російські нрави, звичаї, розкриваючи ментальність простої російської людини.
Досвід В. І. Даля, його копітке дослідження народного середовища, нарисова манера викладу матеріалу
були засвоєні Д. В. Григоровичем. Повісті ''Село'' і ''Антон Горемика'' відтворюють яскраві риси селянського
побуту (наприклад, супрядки в хаті скотарки Домни), включають розповіді про нечисту силу (лісовика,
домового), про появу мерців, відтворюють головні сцени селянського весілля (розплітання коси, приїзд за
нареченою). Фольклор в розповіді є, передусім, частиною тієї типової побутової обстановки, яка оточувала
Акуліну і формувала її характер [12: 362]. Фольклорно-етнографічний матеріал використовувався
Д. В. Григоровичем як важливий засіб зображення селянського побуту: переказ про шукача скарбів
(''Пахатник і бархатник''), сцени ''обсіювання'', що супроводжуються приказкою ''Уроди, боже, всякого хлібця''
(''Перехожий''), колядування зі співом, ворожіння (''Авсень'') тощо.
Відтворенню національного фону сприяють усна народна творчість і прекрасне знання В. І. Далем і
Д. В. Григоровичем побутової сторони життя селянина. Козак Луганський нариси, оповідання і повісті
насичує описами побутового устрою місцевості, одягу, житла, їжі та ін. Д. В. Григорович описує
обстановку селянської хати зі всім її начинням, корчму, що грала в житті російського мужика далеко не
останню роль, розповідає про ''засидження'' баб з пряхами та ін.
Невипадково створенню ''Села'' (1846), ''Антона Горемики'' (1847) й інших селянських повістей
передувала значна робота письменника по дослідженню російської дійсності, про що свідчать його
записники. Тут є зарисовки з натури, опис різних типів поведінки людей, записи зібраних російських
легенд і переказів Тульської губернії. Як і більшість сучасників, Д. В. Григорович вбачає у фольклорі
віддзеркалення народного побуту і уявлень. У ''Літературних спогадах'' він розповідає про зустрічі в
будинку В. І. Даля з І. П. Сахаровим, відомим збирачем російського фольклору, який в особистому
спілкуванні справив на молодого письменника враження ''огрядної'', ''мовчазної'' людини, роботи якої
''виявилися набагато цікавішими за самого автора'' [4: 427].
Образи народної поезії сприяють розкриттю внутрішнього світу персонажів Д. В. Григоровича і
найповнішому вираженню його авторської думки. Гіркі слова народної пісні, взяті за епіграф до першого
розділу повісті ''Село'', передбачають нещасну долю народженій в ''сморідній хаті на скотному дворі''
дівчинці, а архетипічний образ тонкої, підрубаної під корінь берези сприймається як художня паралель
до образу Акуліни. Подібними прийомами в своїй художній творчості активно користувався і В. І. Даль
(''Де знайдеш, не знаєш'', ''Савелій Граб'' та ін.).
Як і у В. І. Даля (наприклад, в нарисі ''Російський мужик''), у Д. В. Григоровича не допускається ідеалізація
російських національних звичаїв. Від гострозорого погляду художника не вислизають непривабливі сторони
народного життя, що мають місце. Він їх розцінює як наслідок темноти і затурканості кріпосного селянина.
Невипадково слов'янофіли, що прихильно прийняли повість ''Антон Горемика'' за незлобливість головного
героя, різко відгукнулися на ''Село'' (рец. Ю. Самаріна в ''Москвитянині'', 1847, № 2).
У творчості і Козака Луганського, і Д. В. Григоровича важливою стає тема псування народних звичаїв і
розкладу патріархального побуту. Проте основною причиною цього процесу Д. В. Григорович вважає не
відхожі промисли, як В. І. Даль, а розвиток в провінції фабричного виробництва. Чоловік Домни декілька
років працює на міткалевій фабриці. ''Розгульне фабричне життя, – розповідається про Карпа в повісті, –
зробило з нього гіркого п'яницю і ще більше розташувало до буйства'' [13: 103]. Фабрика остаточно
зіпсувала Григорія, мужа Акуліни, посіявши в його душі ''розташування до ерофєїча''.
За аналогією з багатьма ''картинами'' В. І. Даля в розповіді Д. В. Григоровича ''Перехожий'' описи
колядок, змов, ворожінь, хороводів і гулянок займають велику частину тексту і, порівняно з сюжетним
оповіданням, є пишною рамою, в яку вставлений маленький етюд. Тут же згадується свято ''авсень'', опису
якого В. І. Даль присвятив однойменну розповідь циклу ''Картини з російського побуту''.
У другій половині 1850 – початку 1860-х рр. створені Д. В. Григоровичем оповідання (''В очікуванні
порома'' (1857), ''Кішка і мишка'' (1857), ''Пахатник і бархатник'' (1860), які зображали селянське життя,
життя поміщиків, виявилися близькими творам В. І. Даля з циклу ''Картини з російського побуту''.
Особливо це стосується оповідання ''Орач'' (1856), що ідеалізує уявлення про життя селян. Він створений в
руслі далівських традицій фізіологічного нарису.
Необхідно вказати і на істотні відмінності творчості В. І. Даля і Д. В. Григоровича.
''Народні'' повісті Д. В. Григоровича 1840-х рр. (''Антон Горемика'', ''Село'') відрізнялися від нарису і
оповідань про народне життя, які створює в цей період В. І. Даль, як об'ємом включеного в них матеріалу, так
і широтою обхвату дійсності, сюжетною побудовою, що значно ускладнилася, і більшою мірою
узагальненням життєвих явищ. Характери персонажів розкривалися не стільки через опис, скільки за
допомогою психологічного аналізу, а дія не замикалася в одній площині. Характер персонажа тут не
обмежувався ознаками професійного або національно-етнографічного середовища, а виступав в своїх, лише
йому властивих індивідуально-психологічних проявах. Образи Акулини (''Село'') і Антона (''Антон Горемика'')
виділяються із загального селянського середовища не з метою характеристики, як це було у фізіологічному
нарисі, а з метою створення індивідуалізованих художніх образів людей з народу.
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Життя селянина Д. В. Григорович малює в трагічних тонах. Характерною особливістю кріпосного
села письменникові уявлялася її соціальна роз'єднаність, класова відособленість. Страшні картини
буденного життя простої людини, що змінюють одна іншу, витікають з умов її буття, складають
основний драматичний зміст повісті ''Антон Горемика''. Століття рабства перетворили народ в тупу,
черству силу, нездібну до співчуття масу. Неуцтво, грубість нравів, безсердечність – ось що характеризує
кріпосне російське село в зображенні Д. В. Григоровича. Підкреслюючи винятковість, екзальтованість
Акулини (''Село''), її протилежність навколишній селянській масі, письменник робить спробу ''показати
глибоку натуру'' (В. Г. Белінський) в забитій кріпацькою неволею жінці. Таким чином, повісті
Д. В. Григоровича ''Село'' і ''Антон Горемика'' знаменували собою серйозні зрушення в художніх
принципах і практиці ''натуральної школи''.
Варто зазначити вплив на Д. В. Григоровича широко поширених в 1840-ті рр. соціально-утопічних теорій,
що проповідували співчуття до принижених у дусі загального благоденствування і класового світу, що
визначили сентиментально-жалісливе відношення до ''маленької'' людини, що прийняло в творчості
письменника програмний характер. Невипадково І. С. Тургенєв в ''Літературних і життєвих спогадах'' (1869),
аналізуючи ''Село'', говорив про деякі недоліки, що позначилися в ''декілька вишуканій – не без
сентиментальності, мові'' [14: 30]. В. І. Даль же прагнув завжди об'єктивно і без подібної сентиментальності
оцінити позитивні і негативні якості російської людини.
Як і Д. В. Григорович, близькість В. І. Далю вирізняє творчість П. І. Мельнікова-Печерського. Наведемо
декілька прикладів. Найбільш близьке до далівської прози оповідання П. І. Мельникова ''Красильникови''
(1852): ''Вплив Даля в цій розповіді видно в кожному рядку, він виражений і в зворотах мови, частково
Козака, що нагадують, Луганського, і в приказках, що приводяться. Інколи вони здаються як би
придуманими, але по суті узяті з народного говору живцем і, ймовірно, повідомлених Далем'' [15: 25].
Доречно порівняти ''Красильникових'' з повістями В. І. Даля 1840-х рр. ''Батько з сином'', ''Ковбасники і
бородані''. Ймовірно, саме на ці твори орієнтувався П. І. Мельніков-Печерський, створюючи повість з
купецького побуту. Названі тексти ріднять образи купців, показ складних взаємин в їх сім'ях, паремії в мові
глави родини, що його характеризують, вставки з роздумами про рівень розвитку промисловості і
купецької справи в Росії (порівняно із Заходом) [16: 59-60]. Уроки В. І. Даля позначаються і в інших творах
П. Мельнікова – повістях ''Старі роки'', ''Бабусині небилиці'' та ін., романах ''В лісах'' і ''На горах''. Так,
орієнтація на свого вчителя, В. І. Даля, виявилася в нарисі Печерського про старого мірошника з села
Валків ''Дідусь Полікарп''. Розповідь наповнена етнографією, живими розмовними та діалектними словами.
Близкість В. І. Далю виявляється при використанні фольклорних мотивів в романі ''В лісах''. Тут же
виявляється глибоке знання письменником купецького старообрядницького, селянського побуту, ''живої''
російської мови, усної народної творчості. Вміло використовуються в романі різні жанри фольклору, описи
народних обрядів. Як і в творах В. І. Даля, усна народна творчість в романі є етнографічним елементом,
засобом розкриття психології героїв, показу їх індивідуальності, створення мовної характеристики. Вплив
В. І. Даля на П. І. Мельнікова-Печерського був широким і значним на різних етапах його творчої еволюції.
Таким чином, досягнення в області народознавства, суперечки щодо шляхів розвитку Росії і інтерес до
життя демократичних низів, що загострився у зв'язку з цим та пов'язаний з пошуками національного коріння,
викликали появу в літературі 40-50-х рр. повісті і оповідання з народного життя. Тенденції до переродження
фізіологічного нарису в жанри оповідання та повісті досить рано позначився в творчості В. І. Даля, проте
особливо серйозних результатів в цьому напрямі в 1840 рр. досяг Д. В. Григорович. Традиції
Козака Луганського виявляються у нього як в послідовній орієнтації на етнографію і фольклор, так і в
способах зображення дійсності, в самому підході до російського слова.
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Матеріал надійшов до редакції 11.05. 2012 р.
Юган Н. Л. Национальная народная жизнь в прозе писателей-"этнографов'' В. И. Даля и
Д. В. Григоровича.
В статье рассматривается проза о народной жизни писателей, которых критики и литературоведы
относят к ''школе В. И. Даля'' – В. И. Даля и Д. В. Григоровича. Проанализированы факты и
литературные параллели и сделан вывод о характере взаимоотношений авторов и возможном влиянии
на художественный метод друг друга. Такие особенности, как этнографизм, фольклоризм произведений
писателей сходны, близки они и по стилю, в жанровом же отношении различны.
Yugan N. L. National Public Life in the Prose of Writers-''Ethnographers'' V. I. Dal' and D. V. Grigorovich.
The article considers the prose on the writers’ public life, who are referred by critics to ''V. I. Dal’s school'' –
V. I. Dal and D. V. Grigorovich. The facts and literature parallels are analyzed, the conclusion about the
character of authors' relationships and possible influence upon artificial method of each other is made. Such
peculiarities as ethnographism, folklorism and stylistics of writers' works have magnificent similarity in style,
but, however, there are some differences.
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СПОЛУЧУВАНІСТЬ ПРИКМЕТНИКІВ З ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИМИ ГРУПАМИ
ІМЕННИКІВ У НАУКОВОМУ СТИЛІ
Статтю присвячено сполучуваності окремих прикметників з лексико-семантичними групами іменників
у науковому стилі. Розглянуто частоту вживання, широту сполучуваності. Встановлено чинники впливу
на частоту вживання, широту сполучуваності у науковому стилі. Здійснено порівняння наукового та
публіцистичного стилів та встановлено особливості сполучуваності окремих прикметників відповідно
до частоти вживання та широти сполучуваності в обох стилях.
Аналіз здатності слів поєднуватися та виявлення особливостей їхньої сполучуваності дає змогу
розв’язати низку теоретичних і практичних проблем – розкрити закономірності вживання лексичних
одиниць у мовленні, виявити й усебічно вивчити механізм функціонування мови. Крім того, вивчення та
оволодіння мовою неможливе без засвоєння сполучувальних норм мови. З огляду на це неабиякий
інтерес становить сполучуваність прикметників з іменниками.
Дослідження лексичного складу, вивчення системних зв’язків, чинників, які впливають на
сполучуваність є однією із найактуальніших проблем мовознавства. Закономірності та особливості
функціонування лексичних одиниць, утворення різних типів зв’язків на синтагматичному та
парадигматичному рівнях можна вивчати за допомогою семантичних полів, лексико семантичних груп.
Як відомо, у лінгвістиці визначають три типи сполучуваності [1: 37]: а) лексичну сполучуваність (на
рівні окремого слова); б) семантичну сполучуваність (на рівні підкласу слів); в) синтаксичну
сполучуваність (на рівні класу слів).
Сполучуваність окремих прикметників з ЛСГ іменників у публіцистичному стилі була досліджена
нами у статті [2]. Мета даної статті – дослідити синтаксичну сполучуваність окремих прикметників з
іменниками в науковому стилі на матеріалі сучасної англійської мови.
Синтаксична сполучуваність – це сукупність та властивості потенційно можливих синтаксичних
зв’язків, набір та умови реалізації синтаксичних зв’язків [3: 81], тобто здатність слова вступати в
синтагматичні зв’язки з іншими словами на рівні класу слів [1: 37]. Іншими словами, дослідження
синтаксичної сполучуваності полягає у визначенні набору зв’язків при певному слові, певних моделей чи
схем сполучуваності.
Завданням нашої роботи є встановлення кількісних параметрів статистичних характеристик
сполучуваності окремих прикметників з ЛСГ іменників у науковому стилі, аналіз частоти вживання та
широти сполучуваності, визначення чинників, які впливають на дані показники та порівняння
сполучуваності прикметників з іменниками у науковому та публіцистичному стилях.
Матеріалом дослідження послугувала суцільна вибірка сполучень прикметників з іменниками загальним
обсягом 10100 синтагм з англійських та американських журналів: The SPIE Magazine of Photonics
Technologies and Application, The Scientific American, The Atmospheric Chemistry and Physics, The American
Spectator, The Journal of the American Mathematical Society, The Independent Review, The Federal
Communications Law Journal, The Law Journal UK, The Journal of English Linguistics, The Phonetica, The Sign
Systems Studies за період 2001-2007 рр. Вибірку здійснено з наукових статей із різних галузей природничих і
гуманітарних дисциплін: фізики, астрономії, хімії, біології, математики, юриспруденції, соціології,
лінгвістики, літературознавства.
Для дослідження синтаксичної сполучуваності у науковому стилі нами вибрані високочастотні та
середньочастотні прикметники майже з усіх підкласів прикметників (до уваги не брались низькочастотні
лексико-семантичні групи (ЛСГ) прикметників). Для порівняння стилів та визначення особливостей,
відмінностей вживання, сполучуваності з ЛСГ іменників, у дослідження були включені також
прикметники, які розглядались у публіцистичному стилі.
Частота вживання – це сукупність зафіксованих в тексті вживань слова або всіх слів, які складають
даний підклас [1: 64]. Широта сполучуваності виражається певною відносною величиною, яка
коливається від 0 до 1, чий показник свідчить про кількість одиниць з якими сполучується той чи інший
підклас або слово [1: 64]. Частота вживання і широта сполучуваності досліджуваних прикметників
наведені в таблиці 1 (див. табл. 1).
У таблиці 1 наведено найбільш частотні та середньочастотні сполучення прикметників з ЛСГ
іменників, адже вони певною мірою складають лексичну сітку, характерну для наукового стилю.
Принципи виділення ЛСГ прикметників, ЛСГ іменників та їх перелік наведені у статті [4: 99-102]. З ЛСГ
прикметників ''за сферою діяльності'' перевага надається прикметникам chemical (111), scalar (99),
scientific (60). Отже хімічна та фізична галузь виділяється з-поміж інших галузей, в яких проводилась
вибірка. Це зумовлюється не тільки науковим стилем, мовними чинниками, але й позамовними, що буде
© Данилович О. Д., 2012
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досліджено нами пізніше. Сам факт виділення прикметника scientific серед інших прикметників, з одного
боку, пояснюється науковим стилем, а з іншого – середня частота може стати показником
неінформативності в деяких випадках, тому що і так зрозуміло, що в науковому стилі трапляється
scientific. Прикметник scientific буде обов’язково вживатись у випадку протиставлення до інших стилів,
галузей, коли він буде нести основне смислове навантаження у висловлюванні.
Таблиця 1.
Частота та широта вживання окремих прикметників у науковому стилі
Прикметник
частота
широта
Прикметник
частота
широта
1. different
141
0,45
16. southern
54
0,045
2. large
114
0,23
17. scientific
60
0,23
3. mean
126
0,23
18. polar
60
0,18
4. chemical
111
0,27
19. important
54
0,18
5. new
108
0,36
20. recent
46
0,27
6. scalar
99
0,045
21. modern
43
0,36
7. basic
96
0,23
22. dynamical
42
0,14
8. normal
90
0,18
23. public
48
0,23
9. northern
84
0,14
24. temporal
48
0,14
10. small
84
0,4
25. good
28
0,27
11. similar
54
0,23
26. wide
39
0,18
12. high
96
0,23
27. current
36
0,18
13. big
63
0,045
28. systematic
21
0,09
14. significant
60
0,32
29. annual
18
0,09
15. long-term
63
0,09
У ЛСГ ''оцінка, щодо вартості, значення, якості та функції'' виділяються прикметники significant (60),
basic (96), good (39), important (54). Можемо зазначити, що здебільшого надається перевага характеристиці
об’єктів за їх основними якостями чи порівнянню об’єкта відповідно до його основних властивостей, тобто
прикметник basic є домінуючим. Далі об’єкт характеризується за своєю важливістю, при чому
використовуються як significant, так і important. З них у significant зафіксована більша частота вживання,
оскільки об’єкт описується, насамперед, не за його важливістю, а за значимістю, особливими якостями,
переважання чи наявність яких виділяє його серед інших об’єктів. Зафіксована середня частота для good,
що на нашу думку, пояснюється науковим стилем. Відмічаємо факт, коли пряма оцінка good, bad
оминається. Об’єкт описується за його характеристиками, якостями, на основі яких і робиться оцінка, тобто
оцінка випливає не як констатація факту, а властивості об’єкта самі підводять до цієї оцінки.
У ЛСГ ''характеристика за віком, часом'' переважають такі прикметники: new (108), recent (46), modern
(48), current (36), прочому new зустрічається удвічі частіше. Це означає, що об’єкт характеризується за
своєю новизною, а також створюється протиставлення між recent та modern, current, при чому recent та
modern мають однакові частоти вживання. Звідси випливає певна паралель – зв’язок recent – modern:
згадування одного викликає порівняння з іншим. Але ж характеристика за сучасністю підкріплюється
прикметником current, що і утворює перевагу даної ознаки порівняно з recent. Відмічено факт
низькочастотності last, past, тобто переважна більшість порівнянь сучасних, теперішніх розробок,
досліджень, предметів, винаходів тощо ведеться на основі нещодавніх надбань, на чому і ґрунтується
подальше вдосконалення якостей, можливостей, що, в свою чергу, безумовно пов’язано з отриманням
нового, кращого, перспективного, корисного. Звідси і випливає домінанта new.
Порівняння об’єктів за формою, об’ємом, величиною виділяє широке коло високочастотних та
середньочастотних прикметників: high (87), wide (39), big (63), large (114), small (84), mean (126).
Найбільше число словосполучень відмічається у слова mean. Це пояснюється тим, що на середніх
параметрах, показниках, які сприймаються і вважаються за норму, ґрунтуються і подальші
характеристики щодо висоти, широти, величини. Відсутність норми буде породжувати плутанину та
хибні уявлення, а параметри будуть вважатись недійсними. В основному переважає опис об’єкту за його
величиною: big, large, small, при чому увага концентрується на big (63), large (114) проти small (84).
Зазвичай підкреслюються ознаки високий, широкий, на них акцентується опис на відміну від small, low,
narrow, що зумовлено не тільки мовними чинниками, науковим стилем, але й позамовними факторами:
великий розмір, форма завжди привертає увагу людини. Це викликано також природнім намаганням
людини отримати вищі, кращі показники, порівнюючи з середніми, вже досягнутими.
ЛСГ прикметників ''оцінка об’єкту у порівнянні з ознаками інших предметів'' характеризується
трьома високочастотними прикметниками: different (141), similar (54), normal( 90). Тут знову ж таки
спостерігається підкреслення норми, відносно якої і робиться подальше порівняння, подібності: similar
(54), або розбіжності: different (141). При цьому different вживається майже утричі частіше, ніж similar.
Цей факт пояснюємо тим, що на відміну від знаходження рис схожості, перевага надається
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акцентуванню ознак за їх особливостями, відмінностями, унікальністю, неповторністю. А таких ознак
більше, ніж точок перетину об’єктів за ознаками подібності, схожості. Відповідно, normal займає
проміжну позицію між different та similar.
Своєю високочастотністю вирізняються прикметники Northern (84), Southern (54), polar (60), які
надають характеристику за географічним положенням. Ознака предмета за його положенням
визначається протиставленням Northern, Southern, при чому Northern має значно більшу частоту
вживання. Причину такого вживання розглянемо пізніше. Прикметник polar вже містить в собі сему
полярності без її подальшої конкретизації.
Нами розглянуто частоту вживання прикметників з високими та середніми показниками, які можуть
служити основними ознаками при характеристиці об’єкту у науковому стилі. Відтак, значний акцент
робиться на нормі, нормативних ознак, середніх параметрах, на основі яких і ґрунтується подальша
оцінка. Таку оцінку відносно норми ми знаходимо в декількох ЛСГ прикметників, де найчастотнішими
прикметниками є basic, mean, normal. Якщо час поділити на минулий, теперешній, майбутній, тоді
modern, current також можна віднести до цієї групи. Можемо зазначити, що така відповідність
характерна для наукового стилю, вона є підґрунтям для визначення наступних характерних рис,
відповідно до частоти вживання прикметника. Тому об’єкт спочатку характеризується за своєю
подібністю чи розбіжністю, відтак, визначивши його, дається ознака за сферою вживання, розміром та
величиною, потім його характеристика з точки зору розташування, і лише потім його значущість,
важливість та цінність випливає з попередніх властивостей. І остання ознака надається з позиції його
розташування в часовому просторі.
Порівнявши високочастотні та деякі середньочастотні прикметники публіцистичного стилю з тими
самими прикметниками у науковому стилі, можемо зазначити, що прикметники у науковому стилі мають
значно меншу частоту вживання загалом (див. таблицю 2).
Таблиця 2.
Порівняльна характеристика високочастотних прикметників
публіцистичного та наукового стилів
Прикметник
Публіцистичний стиль
Науковий стиль
1. last
316
12
2. American
289
27
3. new
283
108
4. military
216
6
5. political
136
44
6. British
142
12
7. big
116
63
8. financial
98
9. nuclear
96
10. white
89
11. good
82
39
12. small
71
84
Не виявлено жодного випадку вживання прикметників financial, nuclear, white у науковому стилі, що
зумовлюється як стильовим фактором, так і позамовними причинами. Last у публіцистичному стилі має
найбільшу частоту вживання, у той час як у науковому стилі зафіксовано у 25 разів нижчий показник.
Отже, last притаманний публіцистичному стилю і не властивий науковому, що продиктовано
особливостями та вимогами кожного зі стилів. Публіцистичний стиль в основному фіксує події, факти
минулого, які порівнюються, та дає прогноз подальшого розвитку подій. У науковому стилі
спостерігається тенденція вживання recent, а не last, що зумовлюється порівнянням нещодавніх
досягнень, надбань, досвіду тощо з теперішнім розвитком науки та її вдосконаленням.
Прикметники American та British у публіцистичному стилі вживаються відповідно до наукового як
10,7:1 та 11,8 :1. Цей факт пояснюється як стильовим чинником, так і позамовними причинами у
публіцистичному стилі та їх відсутністю у науковому. Вживання new у 2,5 рази вище у публіцистичному
стилі, ніж у науковому, що зумовлюється виключно функціональним стилем, а саме наданням пріоритету
у висвітленні інформації. Відповідно вживання military (216:60) та political (136:44) зумовлюється
виключно стильовим фактором.
Нами зафіксований високий показник частоти big (116) у публіцистичному стилі та середній показник
(63) у науковому стилі. Відмічаються розбіжності між вживанням large у публіцистичному стилі (41
слововживання) і в науковому (114). Отже, в науковому стилі найбільш частотним є large, а у
публіцистичному – big, що зумовлюється позамовними чинниками, а саме особливостями сполучуваності.
При наданні оцінки good у публіцистичному стилі зафіксовано 82 слововживання та відповідно 39 у
науковому стилі. Це пов’язано, на нашу думку, з функціональним стилем. У публіцистичному стилі
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оцінка надається як факт. Спостерігається скеровування уваги читачів, іноді нав’язування штампів, своєї
оцінки, бачення ситуації та маніпулювання свідомістю. З поданих у газетних та журнальних статтях
фактів можна зробити протилежні висновки, тому оцінка надається одразу: це ''добре'' / ''погано'',
оскільки ту саму ситуацію можна висвітлити по-різному. Для наукового стилю надання оцінки
нехарактерне, тому що властивості, особливості та значення об’єкту вже створюють своєрідну оцінку і
нема потреби ще раз нагадувати про позитивні результати.
Частота small у публіцистичному стилі становить 71, у науковому – 84. Можемо зазначити, що в
обидвох стилях частота відрізняється несуттєво, хоча у науковому вона дещо вища, оскільки науковому
стилю притаманна характеристика об’єкту за формою, об’ємом, величиною, незважаючи на розмір. У
публіцистичному стилі, безсумнівно, увага спрямована, насамперед, на щось велике, значне, сенсаційне.
Можна зазначити, що жоден прикметник не має широти сполучуваності, яка б дорівнювала 1 (див.
таблицю 1). Найчастотніший прикметник different має найбільший діапазон синтагматичних зв’язків (10)
з широтою 0,45. Середній показник широти виявлено у прикметника small з 9 синтагматичними
зв’язками та широтою (0,4). Small за частотою вживання ділить 9 місце у рангованому ряді разом з
Northern, у якого широта (0,14). Причиною відмінності широти між цими двома прикметниками є, окрім
впливу наукового стилю, мовні й позамовні причини, які звужують набір контекстуальних партнерів у
Northern. Зазначимо, що Northern має досить високий показник частоти вживання. Середня широта
виявлена також у прикметників new та modern з 8 синтагматичними зв’язками та широтою (0,36), при
чому частота вживання суттєво різниться для new (108) та modern (48). Це означає, що частота не
залежить напряму від широти, а коло синтагматичних зв’язків зумовлене як мовними чинниками, так і
науковим стилем. Цікавий факт відмічений для прикметника scalar з високим показником частоти, для
big, Southern – з середньою частотою вживання. Ці три прикметники об’єднує те, що у кожного
зафіксований тільки один контекстуальний партнер. Детальніше цей випадок буде розглянутий нами при
дослідженні статистично значущих зв’язків та міри цих зв’язків.
У решти прикметників відмічено досить низькі показники широти на противагу частоті вживання.
Прикметник good з частотою 39 має широту (0,27) більшу, ніж у прикметника large (0,23) та mean (0,23),
які за частотою займають 2 та 3 місце. А для прикметника wide та current, які за частотою займають
передостанні місця, широта сполучуваності (0,18) збігається з високочастотним прикметником normal.
З наведених нами прикладів можемо констатувати, що немає прямого зв’язку між частотою вживання
та широтою сполучуваності прикметників. Іншими словами, наведені нами приклади свідчать про те, що
широта, безумовно, реагує на всі чинники, як мовні, позамовні, так і функціональний фактор.
Прикметники у науковому стилі характеризуються меншою частотою вживання в загальному
порівняно з публіцистичним стилем. Дослідження виявило, що на частоту вживання впливають як
стильовий, так і позамовні чинники. Деякі випадки вживання зумовлюються виключно функціональним
стилем, відповідно до цілей та завдань стилю, надання пріоритету у висвітленні інформації. В науковому
стилі найчастотнішим є large, а у публіцистичному – big, що зумовлено позамовними факторами,
особливостями сполучуваності. Встановлено пріоритетність вживання прикметника good у
публіцистичному стилі. Дослідження довело особливість кожного стилю через неоднорідне вживання
мовних одиниць, що проявляється у частоті вживання та широті сполучуваності, утворенні
синтагматичних зв’язків, характерних для наукового та публіцистичного стилів.
Перспективним вважаємо встановлення наборів контекстуальних партнерів та аналіз синтагматично
значущих зв’язків. Це дозволить обґрунтувати силу зв’язків, отримати більш чітку картину
функціонування лексичного складу в науковому та публіцистичному стилях та знайти спільні і
характерні риси для кожного зі стилів.
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Данилович О. Д. Сочетаемость прилагательных с лексико-семантическими группами
существительных в научном стиле.
Статья посвящена сочетаемости отдельных прилагательных с лексико-семантическими группами
существительных в научном стиле. Рассматривается частота употребления, широта сочетаемости.
Исследованы факторы влияния на частоту употребления, широту сочетаемости в научном стиле.
Проведено сравнение научного и публицистического стилей и определены особенности сочетаемости
отдельных прилагательных через частоту употребления, широту сочетаемости в обоих стилях.
Danylovych O. D. The Сombinability of Adjectives with Lexical-Semantic Groups of Nouns
in the Scientific Style.
The article deals with the combinability of some adjectives with lexical-semantic groups of nouns in the scientific
style. Usage frequency and width are considered. The factors which influence on the reasons of usage frequency
and width in the scientific style are investigated. Scientific and publicistic styles are compared. The peculiarities
of the combinability of some adjectives according to the usage frequency and width in both styles are defined.
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ГІПО- І ГІПЕРОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ У СФЕРІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВ
У статті розкрито сутність гіпо-гіперонімічних відношень фразеологізмів на матеріалі
різноструктурних мов. Подано визначення термінопонять "фразеологічна одиниця'', "гіпонім'' та
''гіперонім'' крізь призму фразеології різноструктурних мов. Обґрунтовано значення фразеології у
вузькому та широкому розумінні. З’ясовано мотивованість фразеологізмів у різноструктурних мовах.
Окреслено важливість міждисциплінарного дослідження гіпо- та гіперонімічних відношень у сфері
фразеології. Увагу приділено проблемі загального й конкретного значень фразеологічних одиниць.
Дослідження гіпо-гіперонімії, порівняно з іншими відношеннями, є ускладненим через взаємодію
одиниць різних рівнів узагальнення, тобто відмінної семантичної структури. Указані відношення,
оминаючи фразеологічний аспект, ставали предметом спеціального вивчення на лексичному рівні на
матеріалі різних мов у сучасних дослідженнях А. А. Денисової, О. Н. Каверіної, О. А. Коновалової,
Н. Д. Коновченко, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк, Т. І. Панько.
Останнім часом в руслі структурно-семантичних, компаративних та лінгво-культурологічних
досліджень фразеології науковці (Г. Л. Пермяков, В. О. Чередниченко, О. В. Кунін, Я. А. Баран,
К. І. Мізін та інші) все більше заглиблюються у відношення семантичних і структурних планів. При
вивченні фразеологізмів на матеріалі різноструктурних мов це має особливе значення, оскільки,
семантика і форма фразеологічних одиниць (далі ФО), як відомо, зазнають взаємної компресії при
запозиченні, перекладі або зіставленні з аналогами інших мов.
Більшість досліджень зосереджує свою увагу на багатозначності, синонімії, аналогії тощо, тоді як
першорядні проблеми міжмовної еквівалентності, співвідношення загального та конкретного
фразеологічних значень, обсяг семантики ФО меншою мірою стають предметом вивчення. На нашу
думку, центральною категорією, яка дозволяє об’єднати проблеми співвідношення (відмінності,
включення, тотожності тощо) значень ФО у різноструктурних мовах є відношення гіпо- та гіперонімії.
Вказана проблема є пріоритетною у межах цієї статті. Оскільки кожна лінгвокультура по-своєму членує
світ, в тому числі й непредметний (знання, уявлення, категорії), то одні й ті ж його реалії виявляються
по-різному охопленими фразеологічною картиною світу (фразеологізовані). У зв’язку з цим видається
слушним вважати поняття гіпо- й гіперонімії своєрідними категоризованими виявами конкретного й
загального в значенні мовних одиниць. Наприклад, у фразеологічному ряді звернути увагу, накинути
оком, нерівно дихати можна помітити, що значення кожної наступної ФО є менш загальним й
уключається в екстенсіонал попередньої, тобто кожна наступна ФО є гіпонімом.
Основною метою статті є вивчення гіпо- і гіперонімічних відношень у сфері фразеологізмів
різноструктурних мов.
Поняття "фразеологічна одиниця" є найзагальнішим, оскільки включення мовних одиниць до ФО
визначається єдиним критерієм – відтворюваністю. До такого висновку доходимо в результаті аналізу
дефініцій, наведених у лінгвістичних працях. Так, у М. М. Шанського знаходимо: "Фразеологізм,
фразеологічна одиниця – загальна назва семантично пов’язаних сполучень слів, які не продукуються в
мовленні (як подібні до них за формою синтаксичні структури – словосполучення чи речення), а
відтворюються у ній у соціально закріпленому за ними стійкому змістовому значенні й певному
лексико-граматичному складі. Семантичні зрушення у значеннях лексичних компонентів, усталеність і
відтворюваність – … універсальні й відмінні ознаки фразеологізму" [1: 43].
Уживання поняття "фразеологічна одиниця" подібно до М. М. Шанського репрезентує традицію
послуговування терміном ФО в широкому розумінні. Такої ж думки притримується В. М. Ярцева,
розглядаючи фразеологізм як загальну назву семантично пов’язаних словосполук і речень, котрі
відтворюються у мовленні в фіксованому співвідношенні семантичної структури й певного лексикограматичного складу [2: 559]. Широке розуміння фразеологізму ґрунтується на визнанні усталеності
фразеологічної одиниці як основного принципу, який визначає "кордони" фразеології. На основі цього
принципу С. І. Ожегов сформулював свою теорію "двох фразеологій", виділивши фразеологію "у
вузькому розумінні" і фразеологію "в широкому розумінні". Фразеологія у вузькому смислі – це сфера
словосполучень, які "володіють певними структурними особливостями і є, разом з окремими словами,
засобами побудови речень або елементами речень"; фразеологія в широкому смислі – крилаті вирази,
прислів’я приказки та ін. [3: 194-195].
Звужене поняття ФО сягає праць Ш. Баллі, який основну диференційну ознаку фразеологізмів вбачав
у єдності їх значення, котре, на його думку, виявляється у тотожності усього виразу одному слову© Маштакова Н. В., 2012
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ідентифікатору [4: 87-111]. Тобто для того, щоб вважатися фразеологізмом, стала словосполука за своїм
змістом повинна обов’язково бути рівнозначною одному слову. Таке ж твердження висловлює й
Л. П. Крисін, який розглядає фразеологізм як стале поєднання слів, значення якого відрізняється від
простої суми значень слів, що утворюють його [7: 760].
Вивчення гіпо-гіперонімії у фразеології різноструктурних мов актуальне, оскільки пов’язане з
практичними потребами адекватного перекладу, навчання мові тощо, що загалом збігається з практичним
значенням нашого дослідження. Методологічною проблемою тут виявляється відсутність прийнятного
терміноапарату для опису таких відношень ФО. Так, О. О. Корнілов, услід за С. Г. Бережаном наголошує на
необхідності окреслення таксономії, яка б дала змогу адекватно ідентифіковувати гіпо-гіперонімічні
відношення. Науковець убачає шляхи вирішення проблеми в приведенні у відповідність укладачами
словників мовної таксономії з науковою; розробленні єдиного зразка виявлення диференційних сем і
відповідного тлумачення всієї множини однотипних одиниць [6: 36].
Термін "гіпонімія" вперше вжив у мовознавстві Джон Лайснз на позначення родовидових відношень
включення однорідних одиниць у відповідний клас [2: 104]. Тобто вже в першовживанні поняття
"гіпонім" застосовувалося щодо мовних рівнів як універсальне. Проте таксономічну складність посилює
факт, що ФО (окрім фразеологізмів у вузькому значенні) мають предикативну аксіосемантику, структура
якої, порівняно з ідіоматичною, набагато складніша.
Щодо семантичної моделі гіпероніма, то доречно зауважити що він насправді не містить реальної
множини сем усіх можливих гіпонімів, оскільки вказує на них узагальнено.
Гіпо-гіперонімічні відношення у сфері лексем, фразеологізмів, категорій, концептів тощо наочно
демонструють застосовність терміну для міждисциплінарних (когнітивних, лінгвокультурологічних)
досліджень. На ключовий характер цих відношень для репрезентації мовних картин світу й
структуризації їх компонентів від лексичного рівня до граматичного й концептуального (фреймигіпероніми) наголошували когнітивісти С. А. Жаботинська [7], В. Н. Телія [8].
Категорія гіпо-гіперонімії особливо застосовна в теорії перекладу й зіставному вивченні мовних
одиниць, в тому числі й ФО. Вона є одним із різновидів міжмовних відношень ФО і включає як аспектну,
так і функціонально-семантичну співвіднесеність. За А. В. Куніним ФО, які виявляють часткове,
включене, узагальнене або інші значення стосовно інших одиниць є "структурними синонімами", що є
ще однією назвою досліджуваної таксономії [9: 7]. Цей тип міжмовних відношень ФО разом із
відношеннями сино-, анто-, полі- й енантіосемії може бути окремим аспектом денотативного аналізу
прислів’їв у різноструктурних мовах на достилістичному рівні й має актуальність для перекладознавства
й практичного освоєння іноземними мовами. Розглянемо, наприклад фразеологізм to take something in
hand, який може бути перекладений російською кількома ФО з конкретизованим значенням: наложить
руку на что-либо / прибрать что-либо к рукам / взять в свои руки (ситуацію тощо). Або
широковживаний ідіоматичний варваризм second hand, який, маючи в мові-реципієнті значення з других
рук, від іншої особи (отримати, дізнатися, купити), закріпився в українській мові тільки гіпонімічним
варіантом купити з других рук.
Прикметно, що вирішенню питань обсягу значення ФО в перекладознавстві й компаративістиці
передує аналіз мотивованості ФО, символічності його компонентів, особливої уваги до ФО реченнєвої
(переважно неідіоматичної) структури [10]. Так, якщо ФО der Boden brennt j-m unter den Füßen містить
прозору метафору зі стереотипними символами, а тому має повні відповідники в українській та
російській мовах (Земля палає у когось під ногами, Земля горит у кого-либо под ногами), то міжмовна
вмотивованість інших менша. Так, для автентичного носія німецької мови "реальність образу допомагає
зрозуміти переносне значення зворота, наприклад: j-m schwillt der Kamm – хтось сердиться, хмуриться,
гордує" [10: 11]. Проте в інших мовних картинах світу, де войовничий стереотипний образ півня менш
поширений, така ФО може бути мотиваційно непрозорою.
Водночас науковець і методист О. Д. Райхенштейн своєрідно окреслює проблему загального й
конкретного значення ФО, зазначаючи що більшість фразеологізмів "байдужі до характеру суджень, що
виражаються фразами за їхньою участю. Найчастіше це окремі судження, застосовні тільки в якійсь
конкретній ситуації; однак вони можуть містити й загальні судження, що констатують певні
закономірності, типові зв’язки тощо". Як приклад узагальненого й конкретизованого поширювальними
компонентами ФО можна навести: Dir kalbt der Ochs – тебе везет (конкретне судження) – Dem
Glücklichen kalbt der Ochs – у счастливца и бык телится (загальне судження) [10: 13-14].
Широкий підхід до тлумачення гіпо-гіперонімії полягає в розгляді її як мовної універсалії лексикофразеологічного рівня або співвіднесеності з польовою структурою. Так, С. Г. Шафіков, вважаючи
категорії своєрідними універсаліями мовних одиниць семантичного рівня (гіперонім, гіпонім, лакуна,
полісемія, простий знак і т. д.), екстраполює їх у сферу мовної типології, згідно з якою мови можна
класифікувати за ступенем превалювання загальних номінацій (гіперонімів): 1) таксономічно широкі, зі
значним поширенням гіперонімів; 2) таксономічно вузькі, тобто з відносно невеликим поширенням
гіпонімів і спеціальних номінацій; 3) таксономічно середні, тобто з використанням і тих і інших [11: 77].
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Під "таксономічною шириною" лінгвіст має на увазі певну кількість додаткових інтегральних сем, які,
разом з основними конструюють семантичне поле: "Додаткові інтегральні семи створюються при
нейтралізації диференційних сем; при цьому створюється загальний смисл, що об’єднує суміжні" [11: 77].
Одним із етапів моделювання лексико-фразеологічних полів, зокрема німецької мови, А. Ю. Гусєва
вважає саме "вияв лексико-фразеологічних універсалій, що відображують парадигматичні відношення
(полісемія, синонімія, антонімія, гіпо- й гіперонімія); установлення кількісних особливостей цих
категорій" [12: 8].
В. Н. Телія узагальнила цей аспект ще глибше, включивши польову (гіперонімічну) структуру як одну
із семи компонентів (поруч із категоріально-граматичною, денотативною, емотивною, раціональнооцінною, образно-асоціативною, нормативно-стилістичною) семантичної структури в мові взагалі [8].
Отже, відношення гіпо-гіперонімії у фразеології є випадками семантичного включення або
відношення "часткове" – "загальне", де опозит "гіпонім" означає семантичну величину (множину) А, яка
включається у відповідну величину (множину) В, тобто одна ФО позначає відносно іншої більш загальну
ідіоматичну або предикативну семантику. Гіпо-гіперонімія є найбільш вдалою таксономією тотожності й
відмінності. Маємо на увазі, що повна відмінність значення ФО як і повне включення (відношення гіпогіперонімії) є полярними виявами як внутрішньомовної, так і міжмовної відповідності ФО. Між цими
виявами можливі й проміжні: семантичний зсув, фразеологічна багатозначність тощо, які таксономічно й
методологічно можна розглядати як явища одного рівня.
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Маштакова Н. В. Гипо- и гиперонимические отношения в сфере фразеологизмов
разноструктурных языков.
В статье раскрывается сущность гипо-гиперонимических отношений фразеологических единиц на
материале разноструктурных языков. Подается определение терминопонятий "фразеологическая
единица", "гипоним" и "гипероним" сквозь призму фразеологии разноструктурных языков.
Обосновывается значение фразеологии в узком и шириком понимании. Определяется мотивированность
фразеологизмов в разноструктурных языках. Очерчивается важность междисциплинарного
исследования гипо- и гиперонимических отношений в сфере фразеологии. Внимание уделено проблеме
общего и конкретного значения фразеологичных единиц.
Mashtakova N. V. Hypo- and Hyperonical Relations in the Phraseological Sphere of Languages
of Different Structures.
The article reveals the essence of hypo- and hyperonical relations of phraseological units of languages of different
structures. It deals with definitions "phraseological unit", "hyponym" and "hyperonym" through phraseology of
languages of different structures. The phraseology in the narrow and wide understanding is proved. The motivation
of phraseological units in the languages of different structures is defined. The importance of interdisciplinary
research of hypo- and hyperonical relations in the phraseology sphere is outlined. The thorough attention is paid to
the problem of the general and concrete value of phraseological units.
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(Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка)
НАРАТОР ЯК ЕЛЕМЕНТ НАРАТИВНОЇ СТРУКТУРИ ТВОРІВ ДЖОРДЖ ЕЛІОТ
У статті досліджено роль, яку відіграє наратор як елемент наративної структури творів
Джордж Еліот. Аналіз типу наратора дозволяє спростувати твердження про його ототожнення з
особою письменниці безпосередньо і дає змогу окреслити основні функції, які авторка втілила у свого
оповідача як посередника між читачем та фікційним світом літературних творів. Також мова йде про
те, що формування дійсності у літературному творі не відображає порядок, який є присутнім у світі, а
є швидше власним світом наратора, світом, який йому пригадується і який він інтерпретує зі своєї
власної точки зору у формі нарації. І саме цей оповідач є невід’ємною частиною наративної моделі
твору в творах Джордж Еліот і він характеризується як історичний романіст, що пише про те, що для
нього є реальним, про реальних людей і реальні події.
Гордон С. Хайт стверджує у своїх дослідженнях, що майже всі читачі романів Джордж Еліот
прагнуть ототожнити наратора з особистістю авторки безпосередньо [1: 339]. Ще в 1872 Едвард Доуден
зазначив, що наратора потрібно розглядати як другу особистість авторки ("author’s second self") [1: 64],
але на практиці очевидно, що критикам зручно розцінювати особу оповідача як саму Джордж Еліот. Це
ставлення до наратора заохотило погляди, які вже були поширеними серед багатьох читачів, що авторка
особисто втручається дуже часто і таким чином впливає на сприймання твору читачем. Ці втручання
розглядаються як знаки надмірного моралізму або небажання дозволити наративу говорити самостійно.
Використання терміну "всезнаючого наратора" при аналізі творів також заохотило ототожнення наратора
з Джордж Еліот, оскільки лише автор може володіти всеохоплюючим знанням про уявний світ роману.
Проте, на нашу думку, не доцільно вважати, що наратором є сама авторка, яка оповідає від свого імені.
Тому, мета нашої статті полягає у дослідженні наратора як елемента наративної структури романів
Джордж Еліот. І це, у свою чергу, дасть змогу глибше осмислити літературну спадщину Джордж Еліот.
Одне з найголовніших критичних тверджень, яке висувала Джордж Еліот і яке заслуговує бути
процитованим, було знайдено в листі, який вона написала Джону Блеквуду. Воно виражає її побоювання,
що книга Александра Мейна з уривками її робіт, які включають багато моментів, де наратор звертається
до читача, може створити хибне уявлення про те, що її романи не є літературними цілими:
If it were true I should be quite stultified as an artist. Unless my readers are moved towards the ends I seek by
my works as wholes than by an assemblage of extracts, my writings are a mistake. I have always exercised a severe
watch against anything that could be called preaching, and if I have ever allowed myself in dissertation or in
dialogue [anything] which is not part of the structure of my books, I have sinned against my own laws…[1: 79].
Здається зрозумілим, що вона мала на увазі, що коментарі наратора і його втручання є частиною
наративної структури її літературних творів. І тому, на нашу думку, стає важливим дослідити роль, яку
наратор відіграє в структурі творів Джордж Еліот, замість того, щоб ототожнювати розповідача з особою
авторки.
Ще один факт, який свідчить про те, що Джордж Еліот бажала відокремити себе від особи наратора, є
те, що вона бачить свого наратора чоловіком. У творах "Сцени із життя духовенства" та "Адам Бід" ясно
видно, що наратор чоловік. Та ще більш цікавим і важливим є той факт, що в творах Джордж Еліот
наратор характеризується як історичний романіст, що пише про те, що для нього є реальним, про
реальних людей і реальні події. Візьмемо для прикладу сімнадцяту главу роману "Адам Бід". Хоча
спочатку автор, здається, розповідає від власної особи і звертається до читача наче вони обоє
сприймають твір як чисту белетристику з уявними персонажами, проте ми читаємо пізніше в тій же
главі: "But I gathered from Adam Bede, to whom I talked of these matters in his old age …" [2: 272]. Це
доводить той факт, що авторка хотіла аби наратор розповідав історії про людей, яких він знав. Це також
відноситься й до інших романів. У творі "Млин на Флосі" перша глава складається із спогадів оповідача
про реальні події та реальних людей:
Ah, my arms are really benumbed. I have been pressing my elbows on the arms of my chair, and dreaming that I
was standing on the bridge in front of Dorlcote Mill, as it looked one February afternoon many years ago… [3: 6]
У романах Джордж Еліот її наратор розповідає про події як про історію, а про себе як про історика.
Так, у романі "Мідлмарч" є наступні слова:
We belated historians must not linger after his [Fielding’s] example; and if we did so. It is probable that our
chat would be thin and eager, as if delivered from a camp-stool in a parrot-house. I at least have so much to do
in certain human lots, and seeing how they were woven and interwoven, that all the light I can command must be
concentrated on this particular web. And not dispersed over that tempting range of relevancies called the
universe [4: 214].
І у 9 главі роману "Даніель Деронда" наратор говорить:
© Галан Ю. О., 2012
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Some readers of this history will doubtless regard it as incredible that people should construct matrimonial
prospects on the mere report that a bachelor of good fortune and possibilities was coming within reach . . . But,
let it be observed, nothing is here narrated of human nature generally: the history in its present stage concerns
only a few people in a corner of Wessex – whose reputation, however, was unimpeached, and who, I am in the
proud position of being able to state, were all on visiting terms with persons of rank…[4: 102]
Іноді наратор говорить про персонажів як про людей, яких він знає особисто:
…pardon these details for once – you would have learned to love them if you had known Caleb Garth [4: 355].
Твір "Ромола" особливо цікавий у зв’язку з тим, що наратор не може одночасно бути сучасником із
читачем і знайомим із персонажами, оскільки події твору розвиваються в пізньому XV столітті. Якщо
оповідач є просто всезнаючим автором, то це не повинно створювати жодних проблем. Але якщо
вважати, що наратор є частиною наративної моделі твору, постає проблема, як міг оповідач надбати такі
знання про персонажів, які існували в історично віддалений час? Події інших творів Джордж Еліот
розгорталися в період, коли було можливим для наратора бути сучасником перших читачів романів і
одночасно знати персонажів як реальних людей або мати можливість дізнатися про них від інших і
написати роман. Спосіб, за допомогою якого Джордж Еліот обійшла цю перешкоду, свідчить про те, що
вона бачила проблему у виправданні обізнаності наратора про людей, яких він не міг ніколи знати. У
"Передмові" стає очевидним, що оповідач є сучасником з читачем, але для того, щоб розповідати
історію, він викликає дух мертвого флорентійца, який повертається до місць і людей, яких він знав, і
служить центром свідомості для роману. Наратор слідує за пильним поглядом флорентійца і інтерпретує
все, що він бачить зі своєї власної (так би мовити сучасної) точки зору. Але істотно, що розповідач не
посилається на себе в першій особі в творі, хоча є багато коментарів і думок з його сторони. Вочевидь
втручання оповідача у формі першої особи (як це є у романі "Мідлмарч") було б невідповідним, якщо він
лише інтерпретує те, що бачить флорентієць.
Але постає очевидне питання: чому Джордж Еліот вважає необхідним представити наратора як
історичного романіста, що розповідає про реальних людей і реальні події? Ця причина має відношення,
на нашу думку, до її стурбованості щодо проблеми розгляду реалізму в романах. Важливе заперечення
реалістичного представлення світу у романі полягає у тому, що нарація наче нав’язує форму фікційного
світу, який є обраним для опису. Нарація є своєрідною формою створення світу, а не нейтральним або ж
його об’єктивним описом. Створюючи ілюзію, що наратор пише роман про людей і події, які реально для
нього існували, Джордж Еліот долає певні проблеми, з якими вона зустрічалася як автор реалістичних
романів. Форма роману, формування дійсності, з яким він має справу, не відображає порядок, який є
присутнім у світі, а є швидше власним світом наратора, світом, який йому пригадується і який він
інтерпретує зі своєї власної точки зору у формі нарації. І саме цей оповідач є невід’ємною частиною
наративної моделі твору, саме він обирає з якого моменту розпочати оповідь, яку форму нарації обрати і
де завершити свою історію. Саме така наративна стратегія, де наратор пише твір про реальні події та
реальних людей є надзвичайно логічним вирішенням проблеми того, як наратив, який нав’язує дійсність,
може бути виправданим і може називатися реалістичним романом.
Досліджуючи наративну стратегію Джордж Еліот щодо типу обраного нею наратора варто зазначити,
що це питання стосується й естетичної сторони літературних творів. Як було вже зазначено, вторгнення
наратора є результатом високого моралізму авторки або її небажанням дозволити читачеві сформувати
свої власні висновки. У ранніх роботах таких, як "Сцени із життя духовенства" та "Адам Бід" можна
сміло зазначити, що наратор є дещо незграбним у своїх коментарях, але в "Мідлмарч", де присутність
оповідача є навіть більш очевидною, авторка досягає, на наш погляд, більшого естетичного ефекту,
незважаючи на несприятливу критику.
Джордж Сейнер так відреагував на тип наратора у творі "Мідлмарч": "Втручаючись постійно у наратив,
Джордж Еліот намагається переконати нас у тому, що повинне бути очевидним у її літературних творах"
[1: 314]. Навіть її захисник, В. Дж. Харві, вважає очевидним, що присутність наратора стає небажаною,
коли авторка безпосередньо втручається у наратив у вигляді поводиря або у формі морального коментаря.
Обидва критики ототожнюють оповідача з особою Джордж Еліот безпосередньо. Але ці критики не беруть
до уваги естетичну мету, яку може переслідувати така наративна техніка, як залучення настирливого
наратора: а саме той факт, що це відділяє читача від драматичної дії, утримує зворотне емоційне
ототожнення, і, таким чином, робить читача здатним до активної участі в інтерпретації фікційного світу.
Іншими словами, ці вторгнення відіграють роль ефекту відчуження: вони проектуються, аби виконувати
анти-драматичну функцію відділення і віддалення. Очевидно, що в "Мідлмарч", ця наративна техніка
залучається найбільше і досягає великого художнього успіху:
One morning, some weeks after her arrival at Lowick. Dorothea – but why always Dorothea? Was her point
of view the only possible one with regard to this marriage? I protest against all our interest, all our effort at
understanding being given to the young skins that look blooming in spite of trouble; for these too will get faded,
and will know the older and more eating griefs which we are helping to neglect [4: 269].
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Це, мабуть, саме той випадок, коли В. Дж. Харві вважав би небажаним втручання автора, що несе у
собі моральну оцінку. Але поза сумнівом це втручання було ретельно обдуманим і служить воно для того
аби розірвати такий тісний зв’язок читача та Доротеї. Джордж Еліот заводить читача у пастку. Все вело
до того, що читач дізнається про шлюб Доротеї саме з її точки зору, і раптом цей уривок вибиває ґрунт зпід його ніг. Замість того аби прослідкувати розвиток подій з уже сталої точки зору, читачам доводиться
змиритися із позицією Кейсобона. Ця різка зміна фокалізації була задіяна по двох причинах. По-перше,
для роману важливо показати різноманітність точок зору відносно будь-якого питання, що виникає у
творі, і вказати на те, що певна фокалізація притаманна певними інтересами. По-друге, для Джордж
Еліот важливо зруйнувати шаблонні відгуки та погляди читачів і, таким чином, підштовхнути їх до
власної інтерпретації творів, а такі зміни центру фокалізації у творі допомагають досягти цієї мети.
У тексті зустрічаються й інші уривки, які виконують подібні функції. Наприклад, емоційний спалах
сера Джеймс Четтем, коли він дізнався, що Доротея заручена з Кейсобоном:
Good God! It is horrible! He is no better than a mummy! (обрана фокалізація показує світ очима
знехтуваного шанувальника) [4: 58].
Оповідач критикує погляди сера Джеймса і пані Кедуолледер щодо Кейсобона:
I protest against any absolute conclusion, any prejudice derived from Mrs. Cadwallader’s contempt for a
neighbouring clergyman’s alleged greatness of soul, or Sir James Chettam’s poor opinion of his rival’s legs, –
from Mr. Brooke’s failure to elicit a companion’s ideas, or from Celia’s criticism of a middle-aged scholar’s
appearance. I am not sure that the greatest man of his age, if ever that solitary superlative existed, could escape
these unfavourable reflections of himself in various small mirrors … [4: 83].
Оскільки читач розділяє погляди сера Джеймса і пані Кедуолледер щодо Кейсобона, критичний
виступ наратора змушує читача протистояти складності дійсності ситуації і заохочує більш співчутливо
розглядати персонажа. Використання епіграфів, що збільшується в пізніх романах, також виявляє
зацікавленість Джордж Еліот до створення певної відстані між читачем і подіями твору таким чином,
щоб він міг сприймати твір з більшим критичним усвідомленням.
На нашу думку, якщо б читачі визнали важливість наратора в структурі літературних творів Джордж
Еліот і сприймали його як частину фікційного світу, а не як особу Джордж Еліот безпосередньо, це б
допомогло глибше оцінити літературну спадщину цієї видатної англійської письменниці. Адже оповідач
не лише розповідає нам про події та людей, а створює таку атмосферу, що в один момент ми відчуваємо
себе персонажами твору, в інший – не розуміємо чому все змінилося так раптово, а іноді губимося у
кругообігу життя фікційного світу. А саме такі емоції та переживання змушують читача активно
інтерпретувати фікційний світ, ставити запитання і давати власні відповіді.
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Матеріал надійшов до редакції 13.03. 2013 р.
Галан Ю. О. Нарратор как элемент нарративной структуры произведений Джордж Эллиот.
В статье исследуется роль, которую играет наратор как элемент нарративной структуры
произведений Джордж Эллиот. Анализ типа нарратора позволяет опровергнуть утверждение о его
отождествлении с лицом писательницы непосредственно, и дает возможность очертить основные
функции, которые автор вложил в своего пересказчика как посредника между читателем и
фикционным миром литературных произведений. Также речь идет о том, что формирование
действительности в литературном произведении не отображает порядок, который является в мире, а
является быстрее собственным миром наратора, миром, который ему вспоминается и какой он
интерпретирует из своей собственной точки зрения в форме наррации. И именно этот тип нарратора
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является неотъемлемой частью нарративной модели призведений Джордж Эллиот и он
характеризуется как исторический романист, который пишет о том, что для него является реальным,
о реальных людях и реальных событиях.
Galan Yu. O. Narrator as the Part of the Narrative Structure in the Works of George Eliot.
The article deals with the investigation of the role the narrator plays as the element in the narrative structure of
the works by George Eliot. The investigation of the narrator’s type gives an opportunity to eliminate the idea of
narrator's identification with the author herself, and to highlight the functions of the narrator as the medium
between the reader and the fictional world. Also the question is that formation of reality in the literary work does
not represent an order which is in the world, but is some personal world of the narrator, world which he
remembers and the one he interprets from the own point of view in the form of the narration. And exactly this
narrator is an inseparable part of the narrative model of George Eliot’s works and he is characterized as a
historical novelist, who tells what is real for him, about the real people and real events.
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ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОБРАЗІВ ВЧИТЕЛІВ ТА НАВЧАЛЬНОВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ У ТВОРАХ І. ФРАНКА ТА С. ВАСИЛЬЧЕНКА
У статті основну увагу звернено на сатиричний характер творів із шкільного життя демократичного
кола письменників І. Франка і С. Васильченка та простежено природу і особливості цієї сатири.
Головне завдання публікації полягає у розкритті специфіки художньої реалізації митцями діяльності
сільського вчителя в соціальному плані. Змальовано сатиричний струмінь в оповіданнях письменниківпедагогів, який розвінчує існуючий суспільний лад, що поставив народного вчителя у нестерпні життєві
умови. Досліджено як за допомогою комічних гумористичних і сатиричних прийомів та засобів майстри
слова спромоглися в своїх новелах художньо гострокритично відобразити важливі освітні проблеми і
засобами сатири оригінально розвінчували потворні типові явища з життя школи, що гальмували
розвиток навчально-виховного процесу в самодержавно-бюрократичній системі освіти на зламі століть.
Творчі здобутки українських прозаїків кінця ХІХ – початку ХХ століття стали якісно новим етапом в
літературі, збагативши її новими темами, стильовими напрямами. Значних художніх результатів досягли
у своїх творах митці, що висвітлювали проблеми освіти та народних вчителів. В їхніх новелах виразно
посилились викривальні мотиви. Злободенність тематики творів випливала із трагічного становища
узагальнених глибинних проблем української суспільної ситуації на зламі століть. Об’єктом змалювання
все частіше було сатиричне розвінчування ненормальностей соціального ладу, недосконалої системи
освіти, тяжкої праці та гіркої долі сільського вчителя. Свідченням цього є низка оповідань письменниківпедагогів Т. Бордуляка, І. Франка, М. Коцюбинського, О. Маковея, Л. Мартовича, Д. Марковича,
С. Васильченка та інших, в яких сатира виступає як важливий художній елемент твору. Вістря сатири у
своїх новелах прозаїки спрямовували проти керівної верхівки, яка правила організацією народної освіти
в країні в умовах самодержавного ладу, а також нерідко висміювали і самих учителів, викладання яких
було результатом такої системи управління, при якому, як писав С. Васильченко, вчитель ''не діяч
народний, а мізерний наймит, раб бюрократичного строю'' [1: 293-294].
Для української белетристики на межі епох вчительська тема була однією із провідних і злободенних.
Закономірним було звернення до неї саме прозаїків з педагогічною освітою, адже матеріал для
художнього осмислення вони черпали безпосередньо зі спостережень свого вчителювання на селі.
Беручись за шкільну тему, вони прагнули сказати правду про сумні учительські будні, про умови праці
тогочасного учительства та його політичний статус.
У тих новелах, де звучить ''шкільна'' тема, одним із домінантних є образ вчителя, до творення якого
митці підходять по-різному. Письменники-просвітителі О. Кониський та Б. Грінченко у своїх творах
змальовували педагогів інтелігентами-сподвижниками просвітницької праці для народу, акцентуючи
увагу на відтворенні системи освіти в тогочасній Україні, яка була спрямована на знищення українського
народу як нації. На відміну від їх однодумців, письменники іншого табору загальнодемократичного
спрямування І. Франко та С. Васильченко по-своєму трактували образ чесного трудівника народу. Вони
заперечували образ інтелігента-вчителя, який, як говорив С. Васильченко, ''гуляє по сторінках газет і
журналів, а другий, реальний вчитель ''темний, нікому невідомий, десь у глухому селі тоне в грязі сірого,
убогого життя'' [1: 22]. Митці зуміли реалістично відтворити діяльність сільського вчителя в соціальному
плані, зображуючи його безправність, пригніченість і нерідко моральне убозтво, які були наслідком
соціально-економічних та політичних умов. Тому невипадково в ряді реалістичних малюнків майстрів
слова присутній сатиричний струмінь, який розвінчує існуючий суспільний лад, що поставив народного
вчителя у нестерпні життєві умови.
Вивчаючи літературну творчість І. Франка, ми знаходимо багато спільного з висловлюваннями
С. Васильченка. В різних територіальних регіонах України обидва письменники однаково вели
непримиренну боротьбу проти реакції з усіх питань суспільно-політичного і культурного життя.
Працюючи в одному напрямі, вони докладно характеризували умови роботи школи і безправного
становища сільського вчителя, що перебував в залежності від місцевого начальства. На їх думку, педагог
– це не чиновник в галузі освіти. Він має бути тактовним щодо учнів, поважати їхню гідність. Успіхи в
роботі вчителя залежать від його підготовки до педагогічної діяльності. Від нього залежить також те, чи
будуть учні охоче вчитись. Висока ідейність і патріотизм, чесність і правдивість, працьовитість і
безмежна любов до дітей – таким вони хотіли бачити справжнього вчителя. Прозаїки вважали, що
бездушність у ставленні до вихованців несумісна з високим званням педагога.
На сьогодні є немало критичних праць, присвячених дослідженню сатиричної творчості
вищезазначених письменників. Ідейно-естетичне багатство прози українських митців, в якій елемент
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сатири є вирішальним або досить значним компонентом художнього твору, схарактеризовано в
узагальнюючих працях Н. Л. Калениченка ''Українська література кінця ХІХ – початку ХХ століття.
Напрями, течії'', Ф. М. Білецького ''Українська сатира кінця ХІХ – початку ХХ століття. Проблема ідейнохудожньої своєрідності прози'', ''Індивідуальні стилі українських письменників ХІХ – початку ХХ століття''.
В запропонованій публікації зосереджено увагу на аналізі сатиричної прози І. Франка та
С. Васильченка. Незважаючи на наявність окремих праць, присвячених дослідженню сатири у творчості
зазначених авторів, на сьогодні ще немає синтетичної роботи, в якій би об’єктивно аналізувалось
сатиричне зображення образу вчителя, що і зумовлює актуальність роботи. Метою цього дослідження
є соціально-психологічна манера сатиричного змалювання образів вчителів у прозі на зламі століть.
Об’єктом аналізу запропонованої статті є ряд творів відмічених письменників із шкільного життя.
Чимало зразків гострої соціальної сатири художньо зафіксовано у прозі про школу І. Франка.
Художньо довершеними творами цього ряду є його натуралістичні студії ''Грицева шкільна наука''
(1883), ''Оловець'' (1879), ''Schonschreiben'' (1884), ''Отець-гуморист'' (1903).
Бездоганний знавець народного життя, він завжди жваво відгукувався на актуальні проблеми
сучасності, порушував їх у своїх новелах. Скрупульозно і майже документально колоритними
сатиричними барвами автор передає в них дух суспільно-історичного становища Східної Галичини
останньої третини ХІХ століття, розгортаючи при цьому реалістичні образи українських так званих
псевдоінтелігентів. Події далекого минулого, свідком яких він був сам, стають для письменника-педагога
основним матеріалом його творів. ''Про свої новели скажу тільки одно, – відзначав Франко, – що майже
всі вони показують дійсних людей, котрих я колись знав, дійсні факти, на котрі я дивився або про котрі
чув від свідків, малюють крайобрази тих закутків нашого краю, котрі я, як то кажуть, переміряв
власними ногами. В такому розумінні всі вони частки моєї автобіографії'' [8: 251-252].
Закономірним, отже, видається, що об’єктом сатири Франка стала державно-бюрократична система
Австро-Угорщини, під владою якої перебувала західна частина України. Колоніальна політика
австрійського уряду викликала іронічне ставлення митців до живої дійсності, що історично обумовило
активний розвиток української сатири на зламі двох століть. З плином часу галицьке суспільне та
культурне життя дало письменникам численні приклади таких явищ, до яких вони постійно виявляли
гостро критичне ставлення. Тому невипадково у своїх творах публічному висміюванню він піддав
австро-цісарську монархію з її реакційною політикою і сили, що підтримували існуючі порядки. Австроугорські колонізатори в особі старост, жандармів, шкільних інспекторів переслідували навчальновиховний процес і кращу національно свідому частину вчительства Галичини. Урядові чиновники в
галузі освіти робили все, щоб відокремити вчителя від народу, обмежити його діяльність рамками
школи. Їм вигідно було, замість провідника знань і справжнього вихователя підростаючого покоління,
мати чиновника від науки, який захищав би консервативні методи виховання. Такими учителями стали
представники духовенства, які своєю методикою намагалися одурманювати свідомість дітей. Огиду і
презирство викликають у читачів Івана Франка виведені ним образи таких педагогів. У його творах
підкреслюється злочинна роль клерикалів у денаціоналізації українського народу.
Митець критикував антинаукові методи навчання псевдопедагогів в сучасній йому школі,
використовуючи при цьому в низці оповідань гумор і сатиру. У своїх полотнах із життя так званих
''вчителів'' автор-оповідач не стільки гумористично розважає читача, скільки примушує його замислитись
над життєвими проблемами та конфліктами, що викликають "сміх крізь сльози".
У сатиричному світлі вимальовує прозаїк численних представників клерикальної інтелігенції
(телесницьких, вальків), викриваючи їхню душевну убогість, примітивність та антипедагогічність їх
навчання і виховання. Через змалювання образів учителів він нищівно таврує тогочасну, ненависну
йому, шкільну систему, в якій превалювали дискримінація вихованців, повний відрив знань від життя,
догматизм, заперечення вільнодумства учнів, їх всебічного розвитку, релігійне насадження, муштра і
жорстока палична система. І. Я. Франко у своїх публікаціях писав: ''Науку подають у теперішніх школах
не для того, щоб образовати і навчити робітника потрібному і людському знанню, але тільки на те, щоби
виховати з нього підданого, щоби вмовити в нього покірність теперішнім, несправедливим порядкам і
утвердити його в темноті'' [3: 19: 60]. Він рішуче засуджував такі учбові заклади, що калічили душу
підростаючого покоління, вбивали в них природні здібності, кращі людські якості, після яких вихованці
ставали ''неробами та слугами теперішнього несправедливого ладу, п’явками народними'' [4: 59].
Так, риси таланту письменника в змалюванні жахливої конкретної дійсності виявляються в
оповіданні ''Schonschreiben''. У ньому І. Франко іронічно змальовує викладання в нормальній школі отців
василіян в Дрогобичі, яка була під владою Австро-Угорщини. В початковій міській школі предмети
викладали ченці, лише в другому класі, який налічував 85 учнів, учителем каліграфії був колишній
економ. З почуттям неприхованої огиди зображає оповідач образ учителя ''красного писання'', в якому
уособлює характерні риси тогочасної антинародної системи навчання і виховання.
В глузливому тоні через опис портрета ''педагога'' автор розкриває його характер: ''Се був середнього
росту чоловік, з коротко обстриженим волоссям на круглій баранячій голові, з рудими короткими вусами
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і рудою гішпанською борідкою. Його широке лице і широкі, міцно розвинені вилиці враз із великими, на
боки повідгинаними ушима надавали йому вираз тупої упертості й м’ясоїдності. Невеличкі жаб’ячі очі
сиділи глибоко в ямках і блимали відтам якось злобно та неприязно'' [5: 2: 120]. Така, явно комічна
портретна характеристика і ряд гіперболічних порівнянь, що їх використовує прозаїк, зумовлюють
гумористичне сприймання образу.
Цей ''учитель'', який немає й елементарної педагогічної підготовки, навіть на уроках почувається
економом, з презирством ставиться до своїх учнів, бідних сільських дітей. Для них ''година ''красного
писання'' страшна…не так самим предметом, як радше особою вчителя'' [5: 2: 119], перед появою якого
вони починали дрижати. Вся мудрість його навчального процесу зводилась до написання на дошці
різних букв і зворотів без будь-якого логічного зв’язку. Письменник саркастично засуджує діяльність
''учителя'', який своєю методикою перетворює процес навчання на суцільний ланцюг побоїв,
застосовуючи при цьому особливе знаряддя покарання – тростину.
Пан Валько без кінця принижує гідність ''хлопських'' дітей, намагається виховати з них покірних
рабів, адже вступитись за них було нікому. Його не спинило і мимовільне побоювання за свій вчинок,
коли сильно побивши одного з учнів, спочатку дуже злякався, адже вже тоді у дрогобицькому суді були
процеси з приводу побиття міщанських і панських дітей. Але страх тирана продовжувався лише мить і
він відразу заспокоївся, дізнавшись про його походження (хлопський син). ''Тільки в серці хлопського
сина він не пішов гладко, а стався першим насінням обурення, погорди і вічної ворожнечі против усякого
неволення та тиранства'' [5: 2: 124] – це висловлювання письменника є стихійним протестом проти
прогнилої шкільної освіти в австрійській монархії, що калічила дитячі серця в процесі становлення
людського характеру, де формуються перші враження про добро і зло.
Учитель-економ перетворює у знаряддя своїх дій навіть учнів, які повністю від нього залежали і
розуміли своє безправне становище. Так, товариші-посіпаки виконують волю Валька і ведуть ''на градус''
свого однокласника жидка Йонка. Виконує обов’язки перед ''вихователем'' і цензор – учень, якого він, як
уїдливо підкреслює автор, вибрав з-поміж старших і найдужчих в класі.
Присутній у новелі і ''сміх крізь сльози''. В знижено-комедійному плані малює Франко сцену розмови
професора з учнем-''жидком''. Замість співчуття з облич школярів лунає глузливий сміх. У цьому
інциденті вбачається тонкий психологічний аналіз автора: нелюдське поводження породжує жорстокість.
Сатиричне викриття дій учителя-садиста у творі не безпосереднє, а опосередковане – через призму
сприймання малого Мирона. Окремий епізод з біографії школяра (в житті – самого Франка)
відтворюється через дитячу психологію. Упродовж всього оповідання відчуваються авторські емоції,
його суб’єктивне ставлення до зображуваного. Для характеристики персонажа учителя оповідач постійно
підкреслює якусь рису, яка найповніше розкриває внутрішню суть героя і водночас робить цей образ
типовим в пореформеній дійсності.
Подібним чином йде відтворення безкарних збиткувань над учнями морально звироднілого вчителяєзуїта і у творі ''Отець-гуморист'' І. Франка. Художню основу новели складає іронічне викриття
навчального процесу учителя польської, української, німецької мов, арифметики і співу в третьому класі
Дрогобицької василіянської нормальної школи отця Софрона Телесницького. Цинізм жорстокого тирана
відчувається вже з його портретного змалювання. За допомогою різноманітних художніх засобів:
яскравих епітетів, порівнянь автор глузливо характеризує вчителя-самодура: ''висока, худа, дошкувата
фігура з широким, видовженим якось наперед, мов конячим, лицем, чорним, мов щітка, наїженим
волоссям, низьким чолом, широким ротом та недбало виголеним підборіддям, на якому видно було
стернянку чорного, твердого волосся. На фігурі чорна ряса, переперезана чорним широким поясом…
Лице фігури робило якесь жалісливе враження не то голодного, не то хорого чоловіка. Джерела
веселості, тої, що пливе з доброго, чоловіколюбного серця… в лиці…ми не завважили не сліду'' [5: 2:
460]. Він входив до класу ''мов укротитель диких звірів у клітку'', а караючи учня, ''скакав довкола
грішної душі'', ''реготав, мов божевільний''. Цей учитель у чернечій рясі так вперше привітав учнів: ''Я тут
господар класу! Пам’ятайте собі. На моїх годинах маєте лиш тоді сміятись, коли я вам скажу, і тоді
плакати, коли я вам скажу'' [5: 2: 461]. Автор художньо кепкуючи, вимальовує людину-садиста, для якої
знущання від фізичних і душевних страждань учнів є справжньою насолодою. Австрійська шкільна
система з її реакційними рисами прирікала педагога на моральне і духовне падіння, перетворювала його
в бездушну істоту, послушне знаряддя властей.
Із твору перед читачем постає реальна типова картина ''методики викладання'' проавстоугорських
учителів. Так, учитель-неук не мав ніякої відповідної педагогічної підготовки: допускав елементарні
помилки в граматиці, відчував труднощі у розв’язуванні нескладних арифметичних задач. У класі своїм
шулічим поглядом постійно вибирав собі чергову жертву і викликав відповідати найбільше тих, хто мав
переляканий вираз обличчя і в кого малювалося на лиці нечисте сумління. Опитуваних учнів, а їх
зазвичай було відразу по десять-дванадцять, муштрував доти, поки всі не скуштують його славнозвісної
тростини. Під час читання вишукував помилки і намагався якнайбільше зробити їх карикатурними,
висміював і дражнив так, що школярі просто втрачали голос. Під час уроку стояв його ''дикий, майже
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ідіотичний регіт'' та ''людоїдська дотепність''. Такі педагогічні вправи впродовж цілого навчального року
призводили до того, що учні тупіли від страху, ''тратили пам'ять вивченого'' [5: 2: 469]. Франко нищівно
доводить, що така система виховання приглушує здорові людські почуття: ''інші хоч і вміли,
але…тратили віру в себе'' [5: 2: 469]. Як показують наведені вище уривки з оповідання, автор не просто
саркастично об’єктивно фіксує події, присутність його особи відчувається впродовж всього твору.
Письменник в новелі називає отця ''гумористом'', – звідси і влучна назва, яка набуває у творі
переносного значення. Але гумор Франка розуміється не в прямому, а в переносному значенні.
Гумористичне зображення тут має сатиричний підтекст. Елемент сатири в поясненні автором значення
гумору вчителя-самодура проявляється, насамперед, у використанні системи художніх тропів:
''…Єдиним елементом гумору о. Телесницького була іронія, той гризький план, що тече з жовчевого
успособлення, з невдоволеної, чимось покривдженої або упослідженої вдачі, з хорого організму або з
хорої душі….гумор о. Телесницького – то не для нас страва, що в ньому криється щось таке, як той
демон, що ніччю кидається під ноги пішохода і звалює його на землю або стромляє кимаччя між колеса
біжучого воза, щоб або віз перевернувся, або колесо зламалося. Сей злобний, оприскливий гумор, що
вибухав радістю лише тоді, коли хтось із нас сказав дурницю, не піднімав наших дитячих душ, але
здавлював, гальмував та душив їх'' [5: 2: 462]. ''Гумор'' тирана уособлює всю соціальну систему в
австрійській монархії, що породила такі типові жахливі явища. Кульмінаційним моментом несамовитого
знущання під час екзекуцій було закатування учителем-садистом до смерті учня Волянського лише за те,
що він був з простої бідняцької сім’ї. За такий вчинок його не лише не було покарано, як і Валька, а
призначено…проповідником в монастирі, що доводить повне свавілля в реакційній системі освіти. І не
випадково, бо саме такого типу люди потрібні були, щоб тримати народ в покорі. Своє обурення з
приводу цього оповідач-письменник втілює у формі публіцистичного відступу: ''Нехай вони п’ятном
нестерпної ганьби та прокляття впадуть на його пам'ять, і на тих, що поставили та толерували його на тім
становищі, і на всіх тих, що вчительство трактує як жорстоку іграшку та задоволення своїх інстинктів, а
не як велике діло любові, терпеливості й абнегації'' [5: 2: 486].
Змальовуючи у своїх творах вчителів-неуків на зразок Валька і Телесницького, Франко спирався не
тільки на спогади з часів свого дитинства, а й на численні повідомлення галицької преси, зокрема – про
дискусії в сеймі, де багато говорилося про вчителів, які не мали ніякої педагогічної підготовки. Він
показує, що у школах працювали переважно люди, далекі від педагогіки і потреб народної освіти:
колишні економи (''Schonschreiben''), представники духівництва (''Отець-гуморист''). Таким чином, в ряді
своїх творів він акцентував на відірваності галицької інтелігенції від народу, їдко висміював її
безкультур’я, кар’єризм, плазування перед можновладцями.
Письменник реалістично змалював і типи педагогів освічених, тих, що закінчили вчительські
семінарії. Щодо цього цікаві його оповідання ''Оловець'' та ''Грицева шкільна наука''.
Брак кваліфікованих учителів, нікчемність та примітивність методів навчання у початковій школі
яскраво іронічно висміяно в оповіданні ''Оловець''. В ньому прозаїк реалістично змальовує діяльність
пана професора та рішуче протестує проти тілесних покарань, які він практикує. З гострим сарказмом
автор атестує тип такого звироднілого до карикатури інтелігента, який мало чим відрізняється від Валька
і Телесницького. Зазначає, що він приходив у клас дуже часто п’яний, шмагав різкою учнів, до дітей не
мав ніякої поваги, адже вони вихідці з бідних сімей. Оповідач зауважує, що вчитель хоч і закінчив
учительську семінарію та мав відповідну професійну підготовку, але його викладання мало чим
відрізнялось від викладання учителів-неуків. Викриваючи антипедагогічну суть такого представника
інтелігенції, письменник приділяє увагу індивідуалізації мови персонажа, в уста якого вкладає лайливі
слова на адресу школярів: називає їх не інакше, як ''лобуряками'', ''голодранцями'', ''розбійниками'',
''поросячою почеревиною''.
Франко піддавав гострій критиці стан вивчення окремих дисциплін у системі початкової освіти. Для
характеристики примітивної ''методики'' навчання рахунків професора письменник часто вдається до
сатирично-експресивних слів та виразів. Так, у творі наведено факти такої нікчемної системи навчання, яка
зводилась до простого написання різноманітних цифр: ''Тота висока і страшна наука відбувалася таким
способом, що професор викликував одного до таблиці, казав йому там писати крейдою цифри, а всі інші
хлопці мусили ті самі цифри писати на своїх зошитах. Професор раз у раз ходив коло лавок, заглядаючи то
тут, то там до зошитів, чи всі пишуть і чи так пишуть, як належиться'' [5: 2: 110-111]. Якщо написане не
задовольняло ''педагога'', він розпочинав процес виховання: ''Ах ти, тумане, а ти як крейду держиш? Лівкутом
будеш писати, га?.. Ах ти, поросяча почеревино, то ти не знаєш, як пишеться п’ять?'' [5: 2: 111-112].
Не кращими змальовані методи навчання письма. Автор звертає увагу і на те, чим писали учні. Він
акцентує, що вони писали гусячими перами. А таке перо ''страшно капало, бризкало і порскало під
натиском…руки'' (''Оловець''), від чого букви виходили товсті, викривлені, брудні. Олівцями, що тоді
дорого коштували, користувалися тільки деякі учні заможних батьків. Отже, уроки каліграфії були
справжньою мукою для дітей. Таким виглядав один з уроків, зображений Франком в оповіданні
''Schonschreiben'': ''Валько взяв у руки крейду, приступив до таблиці, розмахнувся і почав писати. Зразу
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писав тільки букви, малі й великі, самоголосні й суголосні, без ніякого, впрочім значіння…вичерпавши
таким способом свою мудрість, показавши вповні своє знання красного писання в численних викрутасах
та довгих, як світ, і рівних, як ковбаси, хвостиках, Валько положив крейду, відступився, зирнув ще раз з
уподобою на записану таблицю і відтак, обернувшися до трепечучого класу, крикнув грізно: ''Писати!''.
Фіксуючи техніку такого ''красного писання'', оповідач з неприхованою іронією підсумовує науковий
рівень ''вчителя'' Валька: ''Його наукова діяльність в тій хвилі скінчилася''. У ньому він уособлює
методику навчання письма в народних школах Галичини в кінці ХІХ – на початку ХХ століття, мета якої
була – набивати голови учнів нікому не потрібними ''премудростями''.
Покарання бездушного вчителя за названі ''премудрості'' завжди закінчувалося побиттям широкою
лінійкою не лише рук, але й обличчя школярів (як це було в головного героя). Жорстоко зганяє злість
''педагог'' і на учневі Степанові Леськовому (згубив олівець і на уроці не писав ), бо посварився з його
батьком. Закатований хлопець важко хворів два тижні. Письменник змалював пана професора
безкровною істотою і на його прикладі показав, що такі факти фізичних покарань, які були типовими і
безнаказаними, мали місце практично у всіх галицьких школах.
Методи навчання у народних школах відповідали методам виховання. В школах процвітав
авторитаризм, практикувалися тілесні покарання учнів та інші форми знущання над ними, придушувався
будь-який вільний прояв особистості. Заклики до застосування фізичних покарань у школі знаходили
місце і на сторінках галицької педагогічної преси. Так підтримувався і ''науково обґрунтовувався''
деспотизм учителів щодо учнів. У результаті такого виховання юнаки та дівчата виходили з них ''або
чистими недоумками, або передчасними практиками та егоїстами''.
Відсутній педагогічний такт і у вчителя з оповідання ''Грицева шкільна наука'', який також дістав
деяку професійну підготовку. Він не виявляв жодних наукових інтересів на уроці, тому не отримував
поваги від дітей, які не слухали його пояснень і займалися своїми справами. Палке бажання вчитися
Гриця та інших школярів педагог приглушує постійними криками та тілесними покараннями. Через таке
навчання з щоденними різками Гриць ''вихуд та поблід і ходив увесь час, мов сновида'' [5: 2: 252].
Безглузда ''методика'' цього вчителя зводилась до настанови на механічне заучування. ''Професор
говорив щось, показував якісь дощечки, що на них були намальовані якісь гачки та стовпки…'' [5: 2: 250]
Франко у новелі насміхається з того, як професор розкладав і складав перед дітьми таблички, на яких
були написані склади, з’єднані без будь-якого логічного зв’язку. А школярі ''…невтомно по сто разів
співучими голосами повторяли: а-ба-ба-га-ла-ма-га'' [5: 2: 251]. Внаслідок такої бездарності вчителя, за
рік вони нічого не освоїли і, як іронічно пише автор, ''крім Гриця, таких ''туманів вісімнадцятих'' між
тогорічними школярами було 18 на 30, і всі вони під час того шкільного року заєдно робили собі
блискучі надії, як то буде гарно, як вони увільняться від щоденних різок, позаушників, штурханців, ''пац''
та попідволосників і як покажуться знов у повнім блиску своєї поваги на пасовищі'' [5: 2: 252]. Цю
професорську премудрість без всякого навчання умить перейняв гусак. Так об’єктивно сатирично
завершується твір і це не випадково, цією кінцівкою автор глумиться із методів механічної зубрячки
схоластичної шкільної системи.
Письменник опосередковано, ніби глузуючи з безграмотності Гриця, вістря сатири переносить на
''діяльність'' пана професора. На прикладі цього вчителя з великою художньою силою Франко заперечує
антигуманне викладання в школах, де даремно витрачають час ''нещасливі, забиті фізично й духовно
діти, котрих нерви відмаленьку притупили страшні, огидні сцени, а голови від шістьох літ задурила
професорська дисципліна'' [6: 15: 580].
І в цьому, як і у вище зазначених творах, автор, вказує на те, що серед учителів освічених, що
закінчили вчительські семінарії і чесно трудилися на ниві просвітництва, зустрічалися тупі, обмежені,
жорстокі педагоги, від яких учні ''туманіли зо страху''. Він, критикуючи, передає тверезу правду фактів
про методику викладання в навчальних закладах та розкриває очі всьому суспільству на австрійську
шкільну систему з її антидемократичними рисами.
Створена на основі власних життєвих спостережень, сатирична проза свідчила про глибоке знання
автором дійсності, про його вміння відбирати типові факти, художньо узагальнювати їх. Оповідання
письменника, в яких органічно поєднані нищівна соціальна критика з тонким психологічним аналізом, є
своєрідною енциклопедією життя тогочасного суспільства.
У своїх новелах, для яких характерна іронічна манера викладу, Франко веде розповідь від імені героя
твору, що дає можливість найглибше опосередковано розкрити проблеми через призму сприйняття цього
героя. Іронічного забарвлення автор досягає своєрідним мовним оформленням матеріалу, а також
комізмом ситуацій та характерів. Досконало письменник для сатиричної виразності своїх персонажів
використовує портрет. У змалюванні психології персонажів Франко не зводить твори до голого
психологізму, бо душевний стан героїв, їх настрої, переживання, вчинки він вмотивовує соціальноекономічними і суспільними обставинами. Творам письменника властиві лаконізм, новизна художніх
прийомів, розмаїття способів сюжетно-композиційної будови.
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Тема вчителя була одна з магістральних і у творчості С. Васильченка. Педагог за фахом і покликанням,
він береться за неї не тільки тому, що також був добре обізнаний з життям школи та умовами праці
народних вчителів, а й для того, щоб свідомо протиставити образ безправного приниженого, матеріально
незабезпеченого вчителя аналогічним образам, де вчитель змальовувався святим подвижником.
Письменник писав: ''Для своєї творчості я брав свідомо сюжети з близького мені життя'' [7: 57]. Всі свої
спостереження він декодує у ряді реалістичних творів, в переважній більшості яких виразно пульсує гумор
і сатира (''Вечеря'' (1910), ''Божественна Галя'' (1910), ''Над Россю'' (1911), ''З самого початку'' (1911), ''Гріх''
(1912). Хоча не у всіх його новелах з учительського життя сатира становить основу художнього змісту, в
інших – в поєднанні з гумором, присутній лише сатиричний елемент в змалюванні об’єктивного життя
героїв. Для своїх творів Васильченко брав окремі показові епізоди, життєві факти і за допомогою
поетичних засобів художньо узагальнював їх, надавав їм значного ідейного звучання.
''Шкільні'' твори С. Васильченка написані в реалістично-викривальному плані під враженнями
особисто баченого і пережитого. Повз його увагу не могли пройти нестерпні, злиденні матеріальні умови
учительського життя, що були характерні для України кінця ХІХ – початку ХХ століття, яка була під
владою Росії. Правдиво вимальовуючи соціальне становище вчителя, його залежність від різних
чиновників, він заперечував будь-яку ідеалізацію образів народних вчителів. У своїх творах, яким
притаманний сатиричний струмінь, він виводить різні типи вчителів: позитивно змальовує тих, хто
продовжував служити своєму високому покликанню у жахливих умовах тогочасного життя, і
переконливо розвінчує ''пристосуванців'', кар’єристів, які намагалися догодити існуючому ладу. В сатирі
письменника відповідно до якісної визначеності життєвих явищ, також, як і у Франка, зустрічаємо
подібне розрізнення відтінків сатиричного сміху: від гострого, гнівного викривального пафосу до
бадьорого забарвлення. Тому у зв’язку з цим можна виділити в оповідача різні типи змалювання іронії:
зла, вбивча, неприхована, тонка, співчутлива.
В оповіданні ''Божественна Галя'' у гумористичному плані показана не зовсім комічна діяльність
учительки приходської церковної школи, яка із стін семінарії винесла антипедагогічний ''метод'' – скубти
своїм учням чуби, бити їх лінійкою. Автор неприховано насміхається з навчального процесу головної
героїні і його глум нерідко набуває саркастичного звучання: ''Щось коло п’яти десятків голів з ушима й
чубами перейшли до влади Галі. Роботи набралося до смутку; не вистачало навіть часу, щоб перем’яти
всі чуби та уші'' [8: 1: 83]. Вжиті з іронічною метою слова ''чуби'' та ''уші'' для називання школярів,
характеризують зневажливе ставлення учительки до них, посилюють тим самим негативне сприймання
читачами зображуваного. Вдаючись до засобів сатиричного змалювання сміху, Васильченко тим самим
розвінчує не саму особу педагога, а через її образ – негативні методи навчання на Східній Україні, які
мали трагічні наслідки для дітей: нівечили їх душі, виховували в них жорстокість. Таким чином, в новелі
присутній опосередкований об’єкт сатиричного висвітлення.
С. Васильченко у житті теж не раз спостерігав, як учителі перетворювались на бездушних, черствих
деспотів, вдавалися до різки та штурханів. Письменник-педагог не міг спокійно миритися з подібними
''педагогічними вправами''. Він усвідомлював, що такий стан речей, насамперед, результат тогочасної
системи управління, що поширювалась на всі державні органи.
Обмежені так звані ''меценати'', від яких залежала доля вчителя, намагалися перетворити народного
вчителя в механічного виконавця мертвої схоластичної псевдопедагогіки. Так, молода вчителька Галя,
якій лише 15 років, повинна стояти на колінах, доки батюшка, завідуючий школою, вичитає її за
''провину'' (в своїй кімнаті при школі з дітьми влаштувала виставу). Образ педагога вималюваний
автором не тільки сатиричними барвами, їй належні і позитивні риси дитячої безпосередності у
стосунках з учнями, що чітко в гумористичному плані зображено в приготуванні ''кумедії''. Комедійно
зображує письменник сцену зустрічі Галі із завідуючим школою попом Лукою, використовуючи при
цьому відповідну лексику, фразеологію і тональність автора-оповідача: діти ''прикипіли'' на своїх місцях,
а вчителька швидко ''шкрябнула'' на піч. Нещадно таврує прозаїк образ такого представника духовенства,
діяльність якого спрямована на переслідування педагога та придушення будь-яких проявів
вільнодумства. Зла іронія тут переростає в сарказм.
До цієї ж теми сатиричного розвінчання реакційного впливу духовенства на справи школи
звертається С. Васильченко в інших новелах. Так, в оповіданні ''Над Россю'' (1911) піп разом з місцевою
сільською верхівкою переслідує і домагається звільнення з роботи вчителя, у творі ''Чарівний млин''
(1911) теж намагається вигнати зі школи за ''мужицькі книжки'', в ''Таланті'' (1924) стає причиною
руйнування таланту вчительки. Маючи таких представників духовенства, церква намагалася впливати на
вчителів, а через них і на освіту загалом. Васильченко гостро засуджує духівництво, від якого часто
зазнавав переслідувань і сам. Письменник на власному досвіді переконався, що в умовах царської Росії
учитель був цілком залежним від урядників, панів, попів, різних ''попечителів'', які грубо втручались у
роботу школи, вирішували долю педагогів. Він, як педагог вважав, що вчитель повинен бути у школі
господарем, ні від кого не залежати, тільки тоді він зможе принести багато користі.
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З оповіданнями Франка, Васильченка, в яких йдеться про залежність вчителя від місцевого
духовенства, перегукуються твори багатьох письменників складного часу дореволюційної доби, зокрема
Лесі Українки ''Школа'' і М. Коцюбинського ''Лялечка''. Леся Українка пише, що учителька перебувала в
повній залежності від попа, який своєю волею скасував екзамени учням, заявивши: ''Нащо їм екзамени,
нехай ідуть бидло пасти''. Зарплата вчительки залежала від подачок батюшки, з якого вона повинна була
викручувати гроші, що належали їй законно. Усе навчання зводилось до елементарного вміння лічити,
писати і читати молитви. М. Коцюбинського теж таврує пасивність земської вчительки Ярини Дольської,
що переймається думками отця Василя, закриваючи очі на його цинізм, брутальне втручання в справи
школи: не хоче записувати всіх дітей до школи, зводячи таким чином особисті рахунки з селянами. Він
войовничо критикує церкву, яка заважала справам освіти і духовно пригнічувала інтелігенцію.
Вимога незалежності вчителя зустрічається в багатьох творах С. Васильченка. Характерною щодо цього
є новела ''З самого початку'', в якій, як і в ''Божественній Галі'', художник слова підкреслює підвладність
вчителів так званим попечителям, за волею яких відкривалися чи закривалися школи, підбиралися кадри на
роботу, вирішувалися людські долі. У ній Васильченко, як і Франко, з огидою і обуренням писав, що
представники церкви, виступаючи проти освіти для селян, вважали вчителів, що походили з народу, своїми
ворогами. В оповіданні ''З самого початку'' автор сатирично описує соціальну несправедливість в пануючій
системі освіти, злиденне існування інтелігенції. Героя твору, сільського молодого вчителя Якова Малинку,
який плідно працював на новому місці у Вишнівській школі, що була найкращою на цілий район, було
звільнено інспектором за протекцією попечительки Олександри Андріївни. Їй не сподобався зовнішній
вигляд молодого вчителя, одягнутого в позичений в колеги ''старенький сюртук, з празниковим виглядом''.
Багата і щедра пані так мотивувала своє рішення: ''По крайній небрежности в его костюме, по манерам
держать себя, я не могла предположить в особе этого молодого человека нашого нового учителя'' [8: 1:
102]. Не дивлячись на бажання працювати для народу, героя твору переводять якнайдалі з Вишнівської
школи, адже таким, як пані-попечителька, треба було не розумного, а ''тертого хлопця, чистяка, щоб умів
ладити з панами'' [8: 1: 102]. В її проханні не було відмовлено, адже ''попечителька дає гроші на школу, має
велику руку в земстві, – і я не можу не вволити її прохання'' [8: 1: 102].
З реалістичною переконливістю глузливо детально відтворює прозаїк сцену чекання самого учителя в
передпокої Олександри Андріївни: ''Підійшов до низенької канапи, сів і ноги простягнув. Тільки ж
глянув на їх, швидко і полохливо підібрав: і без того куценькі штани тепер піднялися мало не до самих
колін. Малинка пригнувся і став натягувати їх нижче; розправився, глянув – рукава сюртука збіглися до
самих ліктів; поспішаючись, обсмикав рукава – ноги знов світять панчохами. Нагнувся – щось тріснуло
на шиї. Схопився з місця, взявся рукою за манишку – галстук легенько опинився в його руці: защіпка на
йому розірвалася, і не було надії начепити його знову'' [8: 1: 99]. Гумористичне змалювання зовнішності
Малинки має сатиричний підтекст: оповідач доводить, що зарплатня викладача була настільки мізерною,
що її ледве вистачало на прожиття, про відповідний одяг не могло бути й мови. Тут немає гнівного
сарказму письменника, Васильченко співчуває своєму герою, хорошому викладачу з високим рівнем
педагогічної майстерності. Письменник доводить, що причина глузування не в характері Малинки, а в
обставинах, в які він ненароком потрапляє.
Змінюється відтінок сміху при зображенні образів попечительки та інспектора. Для змалювання
портрета попечительки автор використовує репліки селян, які несуть викривальний характер, кидають
промінь на всю її ''безкорисливу щедрість'': ''душа в неї не з лопуцька''. В образі інспектора втілено риси
підлабузника, людини без власної думки. Елемент сатири проявляється у своєрідному використанні
комедійно-викривальних портретних характеристик згаданих образів. С. Васильченко своєю новелою
сатирично висміюючи керівну верхівку в системі народної освіти в країні, підкреслює абсолютну
безправність молодих вчителів перед багатими можновладцями, від яких залежало майбутнє кожного з
них. Через іронічне відтворення звичайних буденних фактів учительського життя оповідач вдається до
глибокого драматизму характерних явищ дійсності: показує типовий самодержавний лад на зламі
століть, який морально калічить психіку вчителя.
Подібним мотивом сповнена інша новела ''Гріх'', написана у формі сну-марення. Об’єктом комічного тут
виступає боягузливість як основна особливість характеру вчительки земської школи. Непереможний страх
опановує душу вчительки Насті Григорівни перед приїздом начальства навіть незважаючи на те, що вона
''таки справді і слухняна, й почтива, і на шори та вбори та на паничів не вабиться, а роботи своєї пильнує'' [8:
1: 184]. Учителька ''боїться навіть власної тіні'': ''Треба боятися, бо до чого тільки не можна причепитись…'' [8:
1: 184]. Інспектор Люципоренко і піп ''вдираються'' в її сни про особисте щастя. У творі вони безпосередньо не
показані, але портрет їх через сприймання вчительки відтворений досить виразно. Ідейно-естетична функція
сатиричного змалювання характеру учительки полягає у викритті автором типового принизливого почуття
остраху викладачів перед шкільною верхівкою, характерного для дореволюційного життя інтелігенції.
Весь твір перейнятий тонкою іронією, яка проявляється письменником в осудженні боягузливості і
нерішучості вчительки. Добродушно-насмішкуватого зображення в творі оповідач досягає за допомогою
зіставлення сну та дійсності: реальні картини і різноманітні голоси переплітаються з фантастичними –
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сонними мареннями. Комізм ситуацій надає твору гумористичного звучання. Васильченко гостро та
іронічно сміється з Насті, що відчувається в самій назві твору: гріхом видається їй все – і те, що забула
засвітити лампадку перед іконою, і те, що кохає Петра, і те, що ховає від інспектора люстерко і пудру.
Гумор у всьому творі служить авторові не лише для художньої конкретизації характеру вчительки, але й
розкриває основну ідею твору – показує повну беззахисність народного вчителя перед начальством, від
якого залежить і втрата посади.
Про подібні явища з життя школи та вчителів писали також й інші письменники тієї доби. Так, в
оповіданні ''У школі'' Дніпрова Чайка розповідає про візит інспектора, який, на відміну від зображення
інспекторів у творах ''Гріх'', ''Божественна Галя'', ''З самого початку'', відтворений у гумористичному плані.
Аналогічним свідченням проти існуючого ладу пройнята новела С. Васильченка ''Вечеря'', в якій
йдеться про нестерпні умови життя сільських учителів, їхнє напівголодне існування. У трагікомічну
ситуацію потрапляють сільські вчителі Недбай і Петльований: на свят-вечір вони залишаються без
крихти хліба, і вимушені, самотні й голодні, збирати під партами учнівські недоїдки та їсти олію, яку
староста купив для замазки вікон. ''Панська'' вечеря, як глузливо пише автор, в нетопленій хаті була
типовим явищем тогочасних учительських буднів. Звідси і символічна назва твору, яка містить іронічний
підтекст, що відповідає звучанню оповідання загалом. Письменник влучно підібрав і прізвища
викладачам: Недбай немає й кусня хліба, голодний ''солодко марить про солодку кутю'', Петльований, в
свою чергу, наївно ''петляє'' у своїй брехні: ''Слухай, земляче, чи не знайшлося б у тебе того…чогонебудь іззісти, хоч хліба шматок…я, бачиш, сьогодні забув пообідати, так немов того...'' [8: 1: 57]. Наївна
брехня в уривчастій фразі молодого вчителя викликає співчутливу сумну усмішку. Як і в попередніх
творах, комедійного звучання письменник досягає своєрідною добродушно-насмішкуватою манерою
розповіді. Гумор у творі гостро цілеспрямований: з одного боку, викликає симпатію та співчуття до
педагогів, з іншого – служить засобом викриття негативних явищ тогочасного життя. Сміх у гуморесці,
який набуває соціального відтінку, опосередковано спрямований теж, як і в попередніх творах, проти
буржуазної дійсності, яка несла сільській інтелігенції матеріальні нестатки і злигодні.
На відміну від І. Франка та інших письменників тих років – Дніпрової Чайки, Л. Яновської,
О. Маковея, які також писали про вчителів, С. Васильченко в своїх яскравих оповіданнях, на конкретних
прикладах, опосередковано сатирично влучно показує як народні вчителі, які чесно та віддано
працювали, замерзали у нетопленій квартирі без шматка хліба, зазнавали переслідування з боку
сільських урядників, жмикрутів, інспекторів і багатих попечителів, тряслись перед начальством,
перетворювались в безневільну, залякану істоту. У цих творах джерелом сміху, що несе соціальну
скерованість, здебільшого є аналіз образів і комізм ситуації, в які вони попадають. За допомогою
комічних гумористичних і сатиричних відтінків змалювання автор, художньо критикуючи, відтворює
типові явища самодержавно-бюрократичної системи освіти. Письменник-реаліст змальовує те типово
комічне, що існувало в самій дійсності і відповідно до цього добирає відтінки сміху. В доборі комедійних
художніх прийомів для розкриття комізму життєвих явищ і проявилась художня майстерність автора.
Бурхлива доба кінця ХІХ – початку ХХ століття з її кардинальними змінами в суспільно-політичній
обстановці через різні ступені опосередкованості впливала на літературу, на її зміст. В умовах різко
загострених політичних катаклізмів письменники І. Франко та С. Васильченко, намагаючись
реалістично, без ідеалізації, передати стан тогочасної системи освіти, шукають адекватних форм
відтворення дійсності. Оповідачі знаходять своє відображення в сатиричному викритті окремих
негативних явищ, що траплялись в житті народного вчителя. Вони по-різному використовують
психологічний аналіз, принцип створення сатиричних образів-типів вчителів: будують свої сатири на
внутрішньо-психологічних колізіях героїв і тим самим правдиво розкривають їх справжню суть. Кожен з
авторів психологічний аналіз як важливу рису творчого стилю виявляє специфічно – в зображенні різних
життєвих ситуаціях та своєрідному змалюванні характерів.
Піднімаючи схожі питання і проблеми, реалізуючи їх в художніх текстах, кожен з митців при цьому
виявляв свою творчу індивідуальність, але один і другий зуміли створити власний стиль, цілком
оригінальний і своєрідний. Глибоко вникаючи в психологію персонажів, новелісти прагнули збудити в
читача певне почуття, змусити його переживати разом з героями твору.
Образи вчителів у письменників несуть однакове значне ідейне навантаження, але в кожного з них
по-своєму вони розширюють соціальну картину життя інтелігенції. У сатирі письменників зустрічаємо
різні відтінки сміху – від гнівного сарказму до сповненої душевного болю іронічної посмішки.
Сатиричне викриття у їх оповіданнях нерідко опосередковане: через іронічний сміх над невдахамивчителями виявляється соціальна спрямованість проти самодержавно-бюрократичної системи освіти та
жандармських методів виховання.
Письменники, які добре розумілися на педагогіці, зуміли в своїх новелах, невеликих за обсягом, але
значних за своїм ідейним змістом, відобразити важливі освітні проблеми і засобами сатири оригінально
розвінчували потворні типові явища шкільного життя, що гальмували розвиток навчально-виховного
процесу.
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Хронюк С. М. Особенности художественной реализации образов учителей и учебновоспитательного процесса в школе в произведениях И. Франко и С. Васильченка.
В статье основное внимание уделено сатирическому характеру произведений из школьной жизни
демократического круга писателей И. Франко и С. Васильченко и прослежены природа и особенности
этой сатиры. Главное задание публикации заключается в раскрытии специфики художественной
реализации художниками слова деятельности сельского учителя в социальном плане. Изображена
сатирическая струя в рассказах писателей-педагогов, которая развенчивает существующий
общественный строй, который поставил народного учителя в невыносимые жизненные условия.
Исследовано как с помощью комических юмористических и сатирических приемов и средств мастера
слова смогли в своих новеллах художественно остро и критично отобразить важные образовательные
проблемы и средствами сатиры оригинально развенчивали уродливые типичные явления из жизни
школы, которые тормозили развитие учебно-воспитательного процесса в государственнобюрократической системе образования на изломе веков.
Khronyuk S. M. Peculiarities of the Artistic Realization Presenting the Character Sketches of Teachers and
Educational Process at School in the Works by I. Franko and S. Vasyl'chenko.
The article focuses on the satirical nature of works on school life by democratic writers like I. Franko and
S. Vasyl'chenko and traces the peculiarities and character of such kind of satire. The present publication is
mainly aimed at revealing the artistic presentation of a rural teacher work from the social point of view by the
writers. It depicts the satirical approach in the stories by writers and pedagogues as well used to dismiss the
existing social system that caused intolerably hard living conditions under which public teachers lived. It also
investigates how the outstanding writers managed to portray the essential educational problems with keen
criticism through comic, humour and satirical means. Satire has enabled them also to dispel in an original way
ugly typical phenomena from the school life that were retarding the development of educational process in the
autocratic and bureaucratic system at the turn of the century.
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ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОГО АКТУ ПОДЯКИ
В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ
У статті проаналізовано прагматичні особливості мовленнєвого акту подяки в художньому
англомовному дискурсі. Виявлено вираження подяки прямим та непрямим способами та засобами
перформатива і репрезентатива. Подяка може мати позитивний характер, будучи реакцією на
комплімент, допомогу, турботу, підтримку, пересторогу, співчуття, пропозицію; та негативний,
виражаючи ввічливу відмову на пропозицію та маючи відтінок іронії та докору. Подяка є маркером
позитивної та негативної ввічливості в англомовному художньому дискурсі.
Актуальність дослідження дискурсу на сучасному етапі розвитку комунікативної лінгвістики не
викликає сумнівів, адже у її межах теорія дискурсу постає як потужна теоретична концепція, у ракурсі якої
ведуться численні наукові розвідки. Особливо активно досліджується художній дискурс. Одним з
актуальних аспектів його дослідження є комунікативно-прагматичний, оскільки художній дискурс,
передусім, спрямований на відображення картини світу у певний час у певному місці [1: 117]. Прагматика
описує факти мови в аспекті людської діяльності, вона вивчає мову в плані її вживання та прагне показати,
в яких умовах і з якими намірами в даній ситуації розмовляє мовець [2: 11-12]. Саме художній дискурс
передає реальну картину світу, життєвих подій, повсякденних реалій та, основне, людських взаємин та їх
розвитку. Жоден інший тип дискурсу не поєднує в собі стільки мовленнєвих актів як художній, адже він є
дзеркалом людських відносин і не може існувати без людського фактора [3: 138].
Сучасна лінгвістика характеризується розширенням свого традиційного об’єкта, включенням у нього
різноманітних аспектів людської поведінки в процесі спілкування [4: 5]. Тому антропологічний фактор
присутній у лінгвістиці все більше і більше. Його присутність формує комунікативну мету –
взаєморозуміння мовців, але щоб досягти кінцевого бажаного результату треба зважати на нормативність
вербальної комунікації. Норми мовленнєвого спілкування відрізняються значною національною
своєрідністю, яка обумовлена історичними та культурними особливостями народу, який спілкується
даною мовою. Проте існують деякі загальновідомі правила, котрих дотримуються або мають
дотримуватися комуніканти в процесі спілкування, якщо вони намагаються досягти взаєморозуміння,
тобто керуються у своїй мовленнєвій діяльності принципом співробітництва [5: 5]. Згадані вище норми
мовленнєвої комунікації і формують поняття увічливості. Ввічливість є поняттям універсальним, що вже
неодноразово ставало предметом наукових дискусій, адже універсальні для всього людства поняття
можуть формувати досить специфічні конфігурації для кожної культури. Ввічливість здатна регулювати
вживання основних мовленнєвих актів, проте ця максима не виявляється в однаковий спосіб у кожному
соціумі [6: 252]. Л. В. Окладникова стверджує, що ввічливість є прикладом лексичних універсалій, так
званих ''універсальних концептів, лексикалізованих у всіх мовах світу'' [7: 12].
Дотримання принципу ввічливості створює прийнятну атмосферу спілкування, нормальне тло для
реалізації комунікативних стратегій [8: 130]. Дослідниця стверджує, що подяка належить до МА ввічливості,
який має позитивний характер [5: 7], проте це твердження є досить суперечливим, оскільки МА подяки може
мати ілокуцію подяки-відмови, або відтінок іронії, тоді подяка матиме негативний характер. Цей мовленнєвий
акт діє за принципом максими схвалення, тобто позитивної оцінки інших [3: 12].
Метою даного дослідження є дослідження процесу реалізації подяки як категорії увічливості в
сучасному художньому англомовному дискурсі та аналіз її прагматичних особливостей.
До вивчення та дослідження мовленнєвого акту подяки зверталися вітчизняні та зарубіжні дослідники,
зокрема, Н. Д. Арутюнова (типи мовленнєвих значень) [1], І. В. Чарікова (соціо-культурна мотивація
висловлення подяки) [8], О. С. Скалянчук (засоби вираження ввічливості) [9], Г. Г.Почепцов [4], Дж. Ліч [10]
та інші. Проте вищезгадані автори лише частково торкалися певних аспектів МА подяки. Лінгвістична
література, що стосується природи подяки, не є численною. Зусилля учених спрямовані на досягнення різних
дослідницьких цілей, а їх погляди відзначаються значними розбіжностями. На думку Н. Д. Арутюнової,
подяка за своєю природою є антропоцентричною. Висловлюючи подяку мовець міряє її до себе [1: 267].
Дослідниця вважає, що подяку застосовують до всього, що спрямовано на шляхетну модель малого та
великого світу, тобто на те, що людина вважає добром [1: 268].
Для дослідження методом суцільної вибірки було проаналізовано 1400 одиниць вираження подяки на
матеріалі сучасної англомовної художньої прози. Подяка є одним із ключових понять у
загальнолюдському мовленнєвому контакті між мовцем і слухачем. Цей МА в міжособистісних
стосунках, під час спілкування, тобто в процесі утворення мовленнєвого акту, визначається як реакція на
вчинок чи волевиявлення співрозмовника [9: 381].
© Чемеринська І. Я., 2012
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У типології Ю. Апресяна мовленнєвий акт подяки належить до групи перформативів мовленнєвого
ритуалу [1: 177]. Такий мовленнєвий акт може мати кілька іллокутивних сил [9: 138], а саме: подяка за
допомогу співрозмовника, що становить 364 (26 %) випадків, наприклад: ''Thank you for warning me,
Countess'' [10: 87]; подяка за висловлену пропозицію, яка реалізується у двох випадках: ствердна
позитивна відповідь співрозмовника, який приймає пропозицію, що становить 107 (7,6 %): ''Would you
like a leg, Gabriel? – Yes, mummy. Thank you!'' [11: 134]; реакція-відмова на висловлену пропозицію: ''Do
you want a drink before we go? – Jake asked. – No, thanks'' [12: 19]. Подяку-відмову зафіксовано у 115 (8,2
%) випадках. Вдячність має позитивний характер як реакція на комплімент: 93 (6,4 %): ''You look
incredible! – Really? Really incredible is exactly the word. Believe me. I know words. I’m an English teacher.
Incredible, hard to believe, amazing. You really do. Her smile just beam. Thanks!'' [9: 311]; турботу 175 (12,5
%): ''How’s your young mother? ''She’s very well, thank you. She gave me some eggs to give you.'' [12: 25].
Подяка також може бути реакцією на прояви емоційного стану такого як вітання 19 (1,3 %): ''Well, happy
birthday! – Thank you!'' [13: 193]; співчуття 8 (0,5 %): ''I was sorry to hear about your mother and father,'' –
Innes said. – Thank you'' [13: 196]; побажання 16 (1,2 %): ''Good luck with the writing,'' – she says. ''I’ll keep my
fingers crossed for you.'' ''I’d appreciate it'' [11: 377]; запрошення 11 (0,8 %): ''Hello, Fanny! – said Maria
offering a large hand which I shook. Wellcome to the club!'' ''I was so touched. All I managed to say was: ''Thank
you!'' [14: 36]; втішання 19 (1,3 %): ''Jake put his arms around me, drew me closer, wanting to comfort me.
Leaning against him gratefully I swallowed hard, compressed my lips, and finally managed to get my swimming
sense under control'' [15: 72 ]. Серед випадків подяки як реакції на втішання були зафіксовані і невербальні
тактильні засоби проілюстровані у прикладі вище, подяка виражається невербальним 'leaning' та
вербальною номінацією вдячності 'gratefully'. Наступним є подарунок 25 (1,7 %): For a split second Jake
looked as though he was about to refuse the blue cufflinks but apparently changed his mind."Thanks," – he said
taking them from her [15: 92]; докір 8 (0,5 %). Іллокутивна формула докору реалізується за допомогою
дієслова thank, яке в іронічному вживанні виступає синонімом дієслів на позначення докору та
обвинувачення. Причина такого семантико-прагматичного зрушення у смисловій структурі дієслова
криється у витісненні семи минулого позитивного вчинку семою минулого негативного вчинку [16: 7]:
''Hey, what happened to your face?'' ''What do you mean?'' – Agnes put her hands to her face, searching for
hitherto unnoticed deformities. ''Your mouth is missing,'' – he badly replied. Agnes glared at him speechless.
''Thanks a lot!'' – she burst out finally. ''Thanks a bloody lot. I’m just not wearing any make-up, okay?'' [15: 27].
Подяка звучить дуже іронічно та з обуренням через те, що комунікативний намір першого
співрозмовника полягає у тому, щоб вказати адресату на його фізичні вади чи недоліки, що і викликало в
наступного іронічний вибух. Також варто звернути увагу на вживання вигуку thank you very much!
(ironic). Цей вигук має емотивну силу іронії у випадку вживання його як ввічливої відмови на
пропозицію, наприклад: ''Let’s talk about your school, Timmy! – No, thank you very much!'' [17: 67].
Мовець ввічливо відмовляється від пропозиції поговорити про річ, яка не є для нього приємною. МА
подяки можна виразити прямим і непрямим способом. Пряма подяка виходить з буквального змісту
речення. Її іллокутивна формула безпосередньо співвідноситься з локуцією висловлення, тобто з його
пропозиційним змістом. У прямих висловленнях даний МА виражений експліцитно, тобто пряме
висловлення є перформативом:
''Thank you, Alec! William breathed deeply, and even though he knew it was his turn for supper he checked
the note for his papa'' [17: 99].
Г. Г. Почепцов стверджує, що перформатив як пануюча одиниця завжди потребує завершеності,
дослідник пропонує поняття синтагматичної парності, яку вважає обов’язковою [4: 72]. Розглянемо дві
синтагматичні пари: прохання-подяка та запрошення-подяка. Перша пара реалізується лише за рахунок
реплік однієї сторони, того хто просить, він же і дякує. Для успішної реалізації та довершеності
перформативного висловлення потрібна згода іншого співрозмовника: ''Alec, help me to move this box to
the corner. – ''Sure!'' – ''Thanks a lot'' [18: 76 ].
Проте, зафіксовано й інші випадки реалізації цієї пари без згоди адресата прохання, наприклад: ''Nurse
Barrow? Would you be a dear and ask Mrs Capes to come to my office? I’d like her to do one of her famous guided
tours. Thank you very much!'' [19: 15]. У даній комунікативній ситуації адресант (лікар) висловлює
прохання підлеглій (медсестрі) та одразу ж дякує, факт існування опозиції керуючий − підлеглий наводить
на припущення, що перформатив, який розглядається, має іллокуцію ввічливого наказу. Г. Г. Почепцов
вважає, що існують випадки, коли подяка імплікує прохання, наприклад: ''Sorry about last night, Tommy,'' –
father said quietly. I’ve brought you this box of fifty Players.'' – ''Thanks, Dad. I don’t know where you get them
from with this cigarette shortage…They are like gold!'' [13: 410]. Імплікація прохання реалізується наступним
чином: ''дякую, тату, не знаю де ти їх дістав − чи не міг би ти дістати ще?''.
Запрошення − подяка теж потребує згоди, проте зафіксовано випадки й без неї: ''Thank you for the
purchase. Come again!'' [19: 63]. У цій ситуації подяка висловлюється за здійснену покупку, а запрошення
''приходьте ще'' імплікує прохання купувати ще в їхній крамниці.

231

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 64. Філологічні науки

Перформативне вживання подячного висловлення може мати і негативну інтенцію, наприклад: ''I like
your outfit. – ''Thank you, I do try.'' (the same speaker to a hostess speaking in a whisper): '' I felt delighted she
was looking so ugly. – ''Thanks for coming,'' – she said solemnly [20: 97].
У цій мовленнєвій ситуації мовець словесно знущається з певної особи і при спробі обговорити це з
господинею, одержує відкоша. Адресант подяки за допомогою подячного висловлення в офіційному тоні
дає зрозуміти співрозмовнику, що не бажає це обговорювати і дякує їй за візит з інтенцією припинити
цю розмову.
Значну кількість МА можна інтерпретувати лише на основі імплікатур дискурсу [3: 179]. Мовленнєві
акти можуть бути прямими та непрямими [10: 48]. Непрямий мовленнєвий акт проявляється як
роздвоєний між значенням і змістом висловлення, між тим, що виражають, і тим, що мають на увазі:
а) ''Here'', – said the driver. ''I brought you a piece of toast.''
''That’s kind of you, but I don’t think I can eat anything'' [21: 266].
б) ''It was kind of you to visit me today. How inadequate it sounds'' [22: 133]. У непрямому МА мовець
передає більше інформації, оскільки він розраховує на сукупність знань адресата і його здатність робити
потрібні висновки зі сказаного. Фраза ''that’s kind of you'' є репрезентативом та має іллокуцію позитивної
оцінки вчинку адресата, у прикладі а) один із комунікантів одержує тост від іншого, перший
характеризує вчинок другого як приємний з його боку, при цьому надаючи цьому висловленню іллокуції
подяки і розраховуючи на вищезгадану здатність співрозмовника робити потрібні висновки зі сказаного.
Отже, фраза ''that’s kind of you'' має іллокутивну силу оцінки та подяки, які виражені репрезентативом.
За результатами проведеного дослідження сучасної художньої англомовної прози простежується
реалізація МА подяки засобом перформатива та репрезентативна. Виявлено, що подяка має декілька
іллокутивних сил, зокрема, є реакцією на комплімент, турботу, привітання, побажання, допомогу,
співчуття та пропозицію. Найчастіше зустрічається іллокуція допомоги, що становить 364 (26 %). Подяка
може мати позитивний характер, будучи елементом мовленнєвого етикету та негативний, виражаючи
іронію, докір та подяку-відмову. Перспективою для подальших досліджень є аналіз семантичних
особливостей реалізації МА подяки та аналіз подяки як оцінного мовленнєвого акту.
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Чемеринская И. Я. Прагматические особенности речевого акта благодарности в английском
художественном дискурсе.
В статье проанализированы прагматические особенности речевого акта благодарности в английском
художественном дискурсе. Выявлено, что благодарность может выражаться прямым и непрямым
способами и средствами перформатива и репрезентатива. Благодарность может иметь позитивний
характер, являясь реакцией на комплимент, поддержку, предостережение, помощь, заботу,
приветствие, сочуствие и предложение; и негативный характер, высказывая вежливий отказ или
иронию и упрек. Благодарность является маркером позитивной и негативной вежливости.
Chemeryns'ka I. Ya. Pragmatic Peculiarities of the Speech Act of Gratitude in the English Fiction Discourse.
The article analyzes pragmatic peculiarities of the speech act of gratitude in the English fiction discourse. It is
determined that gratitude manifests itself in direct and indirect speech acts and can be expressed by
performatives and representatives. Gratitude can have a positive nature, being the reaction on the compliment,
help, warning, invitation, care, congratulations, wishes, condolence and offer; and negative nature when
expressing polite refusal and having the connotation of irony and reproach. Gratitude acts as a pragmatic
marker of the positive and negative politeness.
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ДО ПИТАННЯ БІОХІМІЧНОЇ ІНДИКАЦІЇ СТАНУ ПРОМИСЛОВИХ РИБ
ЗАПОРІЗЬКОГО ВОДОСХОВИЩА
Виявлений достовірний кореляційний зв’язок між вмістом загального білка, жиру і глікогену та
накопиченням важких металів у основних промислових видів риб Запорізького водосховища. Хижі риби
порівняно з мирними проявляли відносну резистентність до більшості важких металів, найбільш
токсичними для них є кадмій, залізо, свинець, нікель, ртуть. На мирних риб значний токсичний вплив
мають також марганець, цинк і мідь.
Вирішення багатьох практичних завдань у сучасній іхтіології, рибництві, токсикології здебільшого
залежить від створення й розробки інформативної, логічної, ємної, експериментально перевіреної
системи біохімічної індикації й моніторингу стану риб. Такого роду дослідження важливі як для
з'ясування механізмів розвитку пристосувальних реакцій у риб у відповідь на вплив різноманітних
факторів середовища, так і для прогнозу можливих змін іхтіофауни у водоймі. Вони можуть дати
корисну інформацію для наукового обґрунтування рибогосподарських заходів [1; 2]. У сучасних умовах
підвищеного техногенного навантаження на гідроекосистеми центром уваги повинні бути
рибогосподарські водойми загалом, весь складний ланцюг супідрядних процесів. Забруднення вод
негативно позначається на всіх трофічних ланках, але особливе значення має дослідження дії токсикантів
на риб, які є останньою ланкою харчового ланцюга, де концентруються токсичні речовини [2]. Сучасні
дослідження з водної іхтіотоксикології проводяться на молекулярному, субклітинному, органному й
організменому рівнях з використанням досягнень біохімії, фізіології й екології риб.
Метою представленої роботи стала біохімічна індикація стану деяких представників промислової
іхтіофауни Запорізького водосховища під впливом важких металів як токсичних чинників довкілля в
сучасних умовах антропогенного забруднення.
Матеріали та методи дослідження. Об’єктом дослідження були 3–4-річні особини хижих і мирних
видів риб – судака, окуня, ляща, плітки, які знаходяться під промисловим навантаженням. Матеріал для
дослідження збирали під час проведення науково-дослідних ловів у осінній період. Для біохімічного й
токсикологічного аналізу було використано зразки скелетних м’язів, оскільки м’язова тканина складає
переважну основу тушки риби і має споживче значення для людини як продукт харчування, а в
екологічному аспекті має функціональні властивості пристосування й адаптації. За її характеристиками
легко визначити ступінь акліматизації риби в певних умовах існування. Вміст білка визначали за
методом Лоурі [3], вміст ліпідів – за методом Фолча [4], вміст глікогену – модифікованим методом
Зейфтера [5]. Вміст важких металів визначали методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії [6].
Статистичну обробку чисельних результатів здійснювали загальновизнаними методами варіаційної
статистики з використанням програмного пакету для персональних комп’ютерів Microsoft Exсel. Ступінь
лінійної залежності між варіаційними вибірками оцінювали за значенням кореляційного коефіцієнта
Пірсона [7].
Результати і обговорення.
Результати дослідження вмісту пластичних і енергетичних речовин у м’язовій тканині промислових
риб Запорізького водосховища наведені у табл. 1.
Наші дослідження показали, що серед досліджуваних видів риб Запорізького водосховища у м’язах
окуня містилася найбільша кількість білка. Порівняно з хижими рибами м’язи мирних видів містять
меншу кількість білка, що пояснюється менш рухливим способом існування. Порівнюючи отримані
результати з даними інших авторів [8], можемо стверджувати, що вміст білка у м’язовій тканині
більшості мирних риб дещо нижче середнього фізіологічного рівня, характерного для цього сезону.
Можна припустити послаблення метаболічних процесів і зниження фізіолого-функціональних
© Федоненко О. В., Ананьєва Т. В., Шарамок Т. С., 2012
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можливостей, що, у свою чергу, може призводити до зниження імунітету, підвищення чутливості до
різного роду інфекцій у риб Запорізького водосховища.
Таблиця 1.
Вміст пластичних і енергетичних речовин у м’язовій тканині основних видів промислових риб
Запорізького водосховища (M±m, n=5)
Показник

Вид риби

Вміст білка

Судак
58,85±2,32

Окунь
68,74±1,75

Лящ
56,7±5,8

Плітка
50,7±6,2

Вміст жиру

24,47±0,85

27,73±1,24

31,17±2,24

23,2±1,64

Вміст глікогену

4,15±0,65

1,16±0,71

1,41±0,36

1,20±0,64

Жир як запасна речовина відкладається у певних місцях тушки риби, характерних для даного виду.
Тканинний жир риб у хімічному відношенні переважно представлений запасними ліпідами –
триацилгліцеридами (ТАГ) й ефірами холестерину. Причому сумарні ліпіди більш давніх у
філогенетичному відношенні риб (осетрових, лососевих) містять у багатьох органах більший відсоток ТАГ,
ніж ліпіди менш давніх риб. Крім того, для філогенетично молодших риб (щукових, окуневих) характерна
висока частка в сумарній ліпідній фракції ефірів холестерину. Досліджувані нами види хижих риб належать
до ''нежирних'' і характеризуються рухливим способом існування, тому в їх тканинах міститься невелика
кількість жиру, який досить швидко витрачається як енергетично значуща запасна речовина. Жирність
м’язів риб залежить від сезону року – в зимовий період вміст жиру мінімальний, весною жирність зростає,
у літньо-осінній період завжди відмічається підвищення вмісту ліпідної складової.
Дослідження жирності м’язової тканини промислових хижих риб Запорізького водосховища дозволили
встановити найвищу кількість жиру у м’язовій тканині ляща – 31,17±2,24%. Значення вмісту жиру у
промислових риб Запорізького водосховища дещо перевищують дані інших авторів [8], що може вказувати
на порушення процесів тканинного метаболізму через несприятливий стан водного середовища.
Глікоген є резервною формою вуглеводів й зустрічається практично в усіх клітинах організму у різній
кількості. Глікоген слугує основним джерелом енергії у період ембріонального розвитку риб. У
постембріональному періоді головним джерелом ендогенного живлення стає жир, запаси якого у 2-3 рази
вище у тканинах риб, ніж глікогену.
У малорухливих донних риб глікоген витрачається повільніше і рівень глюкози в крові нижчий, ніж у
придонних і пелагічних риб. Найбільший рівень глікогену в тканинах та органах риб відмічається в
осінній період. За його убуванням можна визначити такий ряд: печінка, серце, червоні м’язи, білі м’язи.
Причому в червоних м’язах міститься глікогену на 60-70 % більше, ніж у білих.
Результати дослідження вмісту глікогену в м’язовій тканині промислових видів хижих риб
Запорізького водосховища показали, що у судака як пелагічної риби з високим ступенем рухливості і
жвавим способом існування виявився найвищий вміст глікогену у білих м’язах. Можемо відзначити
також, що у хижаків його рівень перевищує такий у мирних риб, що зумовлено більш рухливим
способом їх життя. Між тим вміст глікогену у всіх досліджених видів значно нижчий середнього рівня,
відміченого іншими авторами [8], що свідчить про незадовільний фізіологічний стан риб Запорізького
водосховища, які знаходяться в умовах підвищеної забрудненості.
Аналіз біохімічних показників, отриманих у результаті проведених досліджень, свідчив про менш
інтенсивне накопичення запасних речовин у риб у зоні антропогенного забруднення і порушення у них
швидкості процесів енергетичного обміну, які можуть негативно впливати на перебіг життєвого циклу.
За фізіолого-біохімічними оцінками досліджуваних промислових риб Запорізького водосховища можна
відзначити окуня як найбільше пристосований вид до умов існування у водоймі, що перебуває під
постійним антропогенним навантаженням.
Оскільки основними забруднювачами у воді Запорізького водосховища є важкі метали, що
потрапляють до водойми з промисловими стоками, проведено кореляційний аналіз взаємної залежності
між вмістом важких металів у м’язовій тканині риб і біохімічними показниками пластичного й
енергетичного обміну. Результати аналізу наведені у табл. 2.
Токсикологічний аналіз м’язової тканини риб показав, що вміст важких металів не перевищував ГДК
для риби як продукту харчування. Максимальний вміст кадмію, міді, свинцю та заліза спостерігався в
м’язах ляща, що на 96 %, 72 %, 86 % та 56 % відповідно більше порівняно з судаком (р≤0,05). Високий
вміст важких металів в організмі риб-бентофагів пояснюється тим, що детрит, який є їх основною їжею,
як правило, концентрує в собі найбільшу кількість важких металів серед інших компонентів екосистеми.
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Таблиця 2.
Рівні важких металів (ВМ) та коефіцієнти кореляційного зв’язку між вмістом органічних
компонентів і ВМ у м’язовій тканині промислових риб Запорізького водосховища
Коефіцієнти кореляційного зв’язку
ВМ + вміст
ВМ +вміст
ВМ + вміст
білка
глікогену
ліпідів
0,85
0,87
-0,73
0,29
0,33
-0,10
-0,18
-0,22
-0,02
0,44
0,48
-0,26
-0,03
0,01
0,23
0,60
0,64
-0,43

Важкі
метали
(ВМ)
Cd
Cu
Zn
Pb
Hg
Fe

Вміст ВМ,
мг/кг
(M±m, n=5)
0,001±0,0003
0,29±0,04
4,5±0,9
0,04±0,008
0,01±0,006
8,7±1,20

Плітка

Cd
Cu
Zn
Pb
Hg
Mn

0,02±0,008
0,9±0,07
5,4±1,1
0,04±0,005
0,01±0,005
0,82±0,07

-0,78
-0,53
-0,95
0,52
0,52
0,96

0,52
0,06
0,79
-0,20
-0,20
-0,96

-0,03
-0,94
-0,38
-0,31
-0,31
0,83

Лящ

Cd
Cu
Zn
Pb
Fe
Mn
Ni

0,025±0,003
1,04±0,4
2,93±0,8
0,29±0,04
19,6±3,2
0,4±0,06
0,28±0,03

0,94
0,11
0,94
0,96
-0,26
0,64
0,20

0,87
-0,69
0,34
0,39
-0,91
-0,19
-0,62

0,98
-0,04
0,88
0,90
-0,40
0,52
0,06

Вид риби

Судак

За даними проведеного кореляційного аналізу виявлено суттєвий зв’язок між накопиченням кадмію і
заліза та процентним вмістом білка у м’язовій тканині судака, коефіцієнти кореляції склали відповідно
r = 0,85, r = 0,60. Вміст глікогену виявляв значну кореляційну залежність з накопиченням кадмію у
м’язовій тканині (r = 0,87), а вміст ліпідів залежав від накопичення кадмію негативно (r = -0,73).
У плітки значущі коефіцієнти негативного кореляційного зв’язку були отримані між накопиченням
кадмію і цинку та вмістом білка (r = -0,78; r = -0,95, відповідно), накопиченням марганцю і вмістом глікогену
(r = -0,96), та позитивний кореляційний зв’язок між накопиченням марганцю і вмістом ліпідів (r = 0,83).
У м’язовій тканині ляща встановлений кореляційний зв’язок між накопиченням кадмію, цинку, свинцю
та процентним вмістом білка у (r = 0,94; r = 0,94 та r = 0,96 відповідно). Відмічався негативний
кореляційний зв’язок між вмістом глікогену і нікелю (r = -0,62), міді (r = -0,69) та заліза (r = -0,91), а також
позитивний кореляційний зв’язок між вмістом глікогену і кадмію (r = 0,87). За даними кореляційного
аналізу виявлено, що для накопичення загальних ліпідів у м’язовій тканині ляща значущою була
концентрація таких важких металів, як цинк (r = 0,88), свинець (r = 0,90), кадмій (r = 0,98).
Таким чином, результати біохімічної індикації основних промислових видів риб Запорізького
водосховища показали, що в умовах антропогенного забруднення виявлявся достовірно знижений вміст
загального білка в м'язах та повільніше накопичення жиру і глікогену. Процеси метаболізму ліпідів і
глікогену були чутливішими до впливу умов довкілля, вміст білка характеризувався відносно більшою
стабільністю. Результати кореляційного аналізу показали, що у хижих риб на вміст загального білка в
м'язах впливали такі важкі метали, як кадмій, залізо, свинець, нікель. У мирних риб значущі коефіцієнти
були одержані також для цинку і марганцю. Вміст ліпідів у м'язовій тканині хижих риб залежав від
накопичення кадмію, заліза, нікелю, свинцю, ртуті, марганцю, у мирних окрім перерахованих елементів
мідь мала важливе значення для накопичення ліпідів у м'язах. Вміст глікогену корелював з
концентраціями в тканинах кадмію, заліза, нікелю, свинцю, ртуті і марганцю, у мирних риб як значущий
агент додавався ще і цинк.
Узагальнюючи одержаний матеріал, можна зазначити, що з розглянутих нами біохімічних показниках
вмісту пластичних і енергетичних речовин в тканинах риб Запорізького водосховища вміст жиру і
глікогену відрізняються найбільшою варіабельністю, швидко реагують на зміни екологічних чинників і
відображають стан фізіологічних функцій організму залежно від способу його життєдіяльності.
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Порівнюючи дані біохімічного аналізу м’язів хижих і мирних риб Запорізького водосховища, можна
відзначити меншу варіабельність показників, що вивчалися, у хижих риб, порівняно з мирними. Це
свідчить про те, що мирні риби більшою мірою відчувають на собі вплив токсикантів, зважаючи на свій
спосіб живлення. За результатами проведеного кореляційного аналізу показано, що хижі риби порівняно
з мирними проявляють відносну токсикорезистентність до більшого числа важких металів, що
потрапляють в Запорізьке водосховище. Найбільше токсичними для них є кадмій, залізо, свинець, нікель,
ртуть. На мирних риб, окрім названих елементів, значний токсичний вплив мають марганець, цинк і мідь.
Необхідно зазначити, що попадання марганцю до організму риб призводить до порушення ліпідного і
вуглеводного обміну і впливає на рівень енергетичних запасних речовин у м'язовій тканині.
СПИСОК ВИКОРИСТКНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Лукьяненко В. И. Экологические аспекты ихтиотоксикологии / В. И. Лукьяненко. – М. : Агропромиздат.,
1987. – 240 с.
2. Немова Н. Н. Эколого-биохимическое тестирование водоемов по состоянию рыб / Немова Н. Н. , Высоцкая Р. У.,
Сидоров В. С. // Научные аспекты экологических проблем России. – М. : Наука, 2002. – Т. 1. – С. 215–220.
3. Protein measurement with the Folin phenol reagent / [Lowry J. O. H., Rosenbrough N. J., Farr A. L. et al.] // J. Biol.
Chem. – 1951.– V. 193, N 1. – P. 265–275.
4. Кейтс М. Техника липидологии / М. Кейтс. – М. : Мир, 1975. – 322 с.
5. Асатиани В. С. Определение гликогена по Зейфтеру : Биохимическая фотометрия / В. С. Асатиани. – М. :
Изд-во АН СССР, 1957.– С. 452–453.
6. Хавезов И. Атомно-абсорбционный анализ / И. Хавезов, Д. Цалев. – Л. : Химия, 1983. – 144 с.
7. Лакин Г. Ф. Биометрия / Г. Ф. Лакин. – М. : Высшая школа, 1990. – 352 с.
8. Справочник по физиологии рыб / [Яржомбек А. А., Лиманский В. В., Щербина Т. В. и др.]. – М. :
Агропромиздат., 1986. – 192 с.

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1. Luk'ianenko V. I. Ekologicheskie aspekty ikhtiotoksikologii [Ecological Aspects of Ichtyotoxicology] /
V. I. Luk'ianenko. – M. : Agripromizdat., 1987. –240 s.
2. Nemova N. N. Ekologo-biokhimicheskoe testirovanie vodoiomov po sostoianiiu ryb [Ecological and Biochemical
Reservoirs Testing According to the Fish State] / [Nemova N. N., Vysotskaia R. U., Sidorov V. S.] // Nauchnye
aspekty ekologicheskikh problem Rossii [Scientific Aspects of Ecological Problems in Russia]. – M. : Nauka, 2002.
– T. 1. – S. 215–220.
3. Protein measurement with the Folin phenol reagent / [Lowry J. O. H., Rosenbrough N. J., Farr A. L. et al.] // J. Biol.
Chem. – 1951.– V. 193, N 1. – P. 265–275.
4. Cates M. Tekhnika lipidologii [The Technique of Lipidology] / M. Cates. – M. : Mir, 1975. –322 s.
5. Asatiani V. S. Opredelenie glikogena po Zeifteru : Biokhemicheskaia fotometriia [Glycogen Determination
According to Zeifter : the Biochemical Photometry] / V. S. Asatiani. – M. : Izd-vo AN SSSR, 1957. – S. 452–453.
6. Khavezov I. Atomno-absorbtsionnyi analiz [Atomic Absorption Analysis] / I. Khavezov, D. Tsavelev. – L. :
Khimiia, 1983. – 144 s.
7. Lakin G. F. Biometriia [Biometry] / G. F. Lakin. – M. : Vysshaia shkola, 1990. – 352 s.
8. Spravochnik po fiziologii ryb [Manual on the Fish Physiology] / [Yarzhombek A. A., Limanskii V. V.,
Shcherbina T. V. i dr.]. – M. : Agropromizdat., 1986. – 192 s.

Матеріал надійшов до редакції 05.03. 2012 р.
Федоненко Е. В., Ананьева Т. В., Шарамок Т. С. К вопросу о биохимической индикации состояния
промысловых рыб Запорожского водохранилища.
Показана достоверная корреляционная зависимость между содержанием общего белка, жира и
гликогена и накоплением тяжелых металлов у основных промысловых видов рыб Запорожского
водохранилища. Хищные рыбы по сравнению с мирными проявляли относительную
резистентность к большинству тяжелых металлов, наиболее токсичными для них являются
кадмий, железо, свинец, никель, ртуть. На мирных рыб значительное токсическое действие
оказывали также марганец, цинк и медь.
Fedonenko O. V., Ananieva T. V., Sharamok T. S. To the Question on the Biochemical Indication of the
Industrial Fish State in the Zaporozhian Reservoir.
The significant correlation dependence between contents of general proteins, lipids and glycogen and
accumulation of heavy metals at the basic industrial species of fish in the Zaporozhian reservoir is determined.
Predatory fish as compared to peaceful ones showed relative resistance to majority of heavy metals; cadmium,
iron, lead, nickel, mercury were the most toxic for them. The peaceful fish were sensitive also to mangan, zinc
and copper toxic action.
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