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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
УДК 296.67
В. С. Фуркало,
кандидат філософських наук
(Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)
РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ОБРАЗУ ЙОВА
У статті розглянуто рецепцію старозавітної книги Йова та її заголовного героя у філософії екзистенціалізму.
Виявлено, що проблематика книги Йова є генетично пов’язаною з аксіальними питаннями екзистенціалізму. У
філософських концепціях М. Бердяєва, Л. Шестова, М. Бубера, К. Ясперса досвід спілкування Йова з Яхве
виступає як релігійно-філософська парадигма в контексті розвитку релігійної, філософської, національної,
історичної форм свідомості. Зроблено висновок, що книга Йова і образ її головного героя є тим культурним
текстом, що має силу генерувати все нові й нові смисли в різних сферах духовної культури.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними
завданнями. Рецепція книги Йова у світовій культурі є вельми неоднозначною, відтак образ її заголовного
героя має надзвичайно складні, часом конфліктуючі поміж собою інтерпретації. У духовному просторі людства
актуалізація образу Йова викликає резонанс у різних сферах дискурсу: релігійного, філософського, художнього,
наукового. Глибокий духовний зміст і особлива художня експресивність книги Йова, написаної у жанрі
філософської притчі-параболи, стали ґрунтом для багатьох світових шедеврів: ''Король Лір'' У. Шекспіра,
''Фауст'' Й. Гете, ''Йов та його дружина'' Ж. де Латура, ''Страждання Йова'' Дж. Б. Ланджетті, ''Видіння Йова''
У. Блейка, Восьма симфонія Густава Малера, ''Брати Карамазови'' Ф. Достоєвського, ''Гіпопотам'' Т. Еліота,
''Йов'' Д. Мережковського. Тема Йова гостро звучала в контексті національних та особистісних проблем у
творчості Тараса Шевченка (поема-інвектива ''Кавказ'') і Панаса Мирного як засновника національної
психологічної прози в українській літературі (соціально-психологічний роман ''Хіба ревуть воли, як ясла
повні''); австрійських письменників єврейського походження з хасидськими інтенціями Ф. Кафки (романи
''Процес'' і ''Замок'') і Й. Рота (роман ''Йов''). Потрактувати текст книги Йова, осягнути релігійний зміст її образів
намагалася і талмудична література, і християнська екзегетика, і навіть література ісламу, створюючи життєпис
пророка Айюба; її філософський зміст намагалися збагнути не лише представники раціоналістичної думки
Т. Гоббс і Г. В. Лейбніц, а, насамперед, мислителі екзистенціального спрямування в річищі релігійнофілософському – С. К’єркегор, М. Бердяєв, Л. Шестов, К. Ясперс, М. Бубер.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які
спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується означена
стаття. В історії вивчення та інтерпретації біблійного образу Йова можна виділити різні наукові підходи:
С. Аверинцев розглядає цей образ з позиції феноменологічної герменевтики й мідраша [1], Г. Синіло розбирає
форму і зміст, жанрову специфіку книги Йова як твору давньої літератури Близького Сходу [2], О. Мень
просліджує у контексті історії релігії [3], І. Касавін аналізує з погляду історичної епістемології [4], О. Опарін
досліджує книгу Йова на ґрунті археологічного та історичного матеріалу як твір духовного змісту [5],
М. Мусхелішвілі й Ю. Шрейдер в аспекті вивчення феноменів свідомості обговорюють архетипічну ''Йовситуацію'' [6; 7], М. Давидова вивчає книгу Йова в контексті проблеми теодицеї [8].
Формування цілей статті (постановка завдання). Мета статті полягає в тому, щоб подати огляд релігійнофілософських інтерпретацій, що постали з рецепції образу Йова філософами-екзистенціалістами. До розгляду
беруться концепції представників російської релігійної філософії ''київського кола'' М. Бердяєва і Л. Шестова та
німецької екзистенціальної філософії М. Бубера і К. Ясперса, так чи інакше пов’язані з книгою Йова. З огляду
на те, що ці мислителі були добре обізнані в психоаналізі, варто зазначити: всі їхні роботи, які піддаються
аналізу, написано до появи праці Карла Юнга ''Відповідь Йову'' (1952), тобто без її впливу.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Трагічна зустріч Бога і людини, їх діалог на засадах екзистенційної діалектики – головна тема релігійнофілософських роздумів екзистенціалізму як течії в культурі, а не лише у філософії. Вочевидь біблійний образ Йова
має генетичний зв’язок з головним колом екзистенціалістської проблематики.
Образ Йова проходить наскрізною темою у релігійно-філософській творчості Миколи Бердяєва. Вперше
мислитель звертається до книги Йова в роботі ''Смисл історії'' (1923), просліджуючи як доля єврейського
народу вирішується протягом всієї всесвітньої історії. Саме в долі єврейства філософ вбачає точку перетинання
в генезі релігійної свідомості людства. У цій точці відбулася пронизлива і трагічна зустріч долі небесної і долі
земної. Розглядаючи єврейську релігійну свідомість як один із важливих етапів поступального розвитку
релігійної свідомості, М. Бердяєв зазначає її здобутки і похибки. Головне надбання єврейського народу полягає
в тому, що він вніс в історичне життя людства не лише релігійний зміст, а й надпотужну активність, однак
свідомість його не піднялась до усвідомлення релігійної ідеї вічного безсмертного життя. Філософ вважає, що в
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релігійній свідомості єврейства проявилася не тільки справедлива вимога і правдиве очікування месіанського
кінця світової історії та перемоги над кривдою, але й хибні зазіхання єврейського хіліазму, які не лише
створили підґрунтя для марксизму з його духовно-нівелюючими інтенціями, а й по суті були викликом Божому
Промислу. Адже доля людства, сповнена страждань, несправедливих і невиправданих у межах незначного
відрізку життя, в іншому, екзистенційному вимірі не отримує свого вирішення, яке б перевершувало логіку
справедливості, обмежену слабосилим людським розумом і слабкою людською свідомістю, нездатною осягнути
Божого Промислу. Згідно з релігією, яка спиралася на Старий Заповіт, все вирішувалося тут – на землі – у
межах земного існування.
У цьому контексті книгу Йова М. Бердяєв вважає однією з найбільш вражаючих книг Біблії. Він зазначає,
що тема долі Йова в книзі ставиться поза ідеєю безсмертя, в якій би вирішилася проблема страждання, адже, за
єврейськими уявленнями саме в земній долі Йова має остаточно здійснитися правда та справедливість і ніде
інде. У релігійному засновку старозавітної книги лежить думка, що нагорода чи покарання в якомусь іншому
житті неможливі. Ідея про те, що праведник отримує щасливе життя на землі, є підґрунтям моральної
діалектики, яка розкривається у Старому Заповіті, тому незаслужені страждання Йова філософ визначає як
''глибинну морально-релігійну кризу'' свідомості героя. Мислитель стверджує, що в книзі Йова в земному плані
розкривається одна з основних і найвеличніших тем людського духу – та, що праведники можуть страждати на
землі у той час, як грішники та люди злі є щасливими й торжествують. Цю тему М. Бердяєв розглядає як
архетипічну, яка актуалізується в найвеличніших творіннях людського духу. Ця тема, як наполягає філософ, ''у
свідомості єврейського народу була обмежена слабкістю й безсиллям єврейської релігійної свідомості
поставити долю людську в перспективу вічного життя'' [9: 95].
Цей мотив М. Бердяєв збагачує новою конотацією в роботі ''Про призначення людини'' (1931), говорячи, що
давньоєврейському народові була чужою ідея особистісного безсмертя, її немає у Старому Заповіті, і лише ''в
книзі Йова пробуджується свідомість особистої долі та її трагізму'' [10: 222]. В одній з останніх своїх книг –
''Екзистенціальній діалектиці Божественного і людського'' (1947) – філософ робить підсумок у цій проблемі,
визначаючи книгу Йова як один із переломних моментів у генезі релігійної свідомості людства: ''В есхатології є
розрізнення перспективи месіансько-історичної та перспективи особистого безсмертя. У християнство ввійшло і
те, й інше. Давньоєврейська релігія вчила про безнадійність Шеолу після смерті й вірила у винагороду лише в
цьому житті. Книга Йова означила глибоку кризу свідомості. Лише у ІІ столітті юдаїзм прийняв вірування про
нагороду в майбутньому житті'' [10: 333].
У праці ''Про призначення людини'' образ Йова виникає в контексті парадоксальної для релігійної
свідомості, за визначенням М. Бердяєва, проблеми зла. Проблема постає на ґрунті старозавітної етики закону,
яка є вченням про норми добра, а не діалектикою пізнання добра і зла як переходу на вищий щабель свідомості
й вищу стадію буття, те, що М. Еліаде називає зміною екзистенційного стану людини та її онтологічного
статусу у світі. У М. Бердяєва ж йдеться про епохальні зміни у структурі релігійної свідомості, які визначають
її поступальний розвиток в історії, однак можуть проявлятися в різні часи на рівні окремих особистостей
(містиків, пророків), котрі випереджають свій час. Філософ пише: ''Парадоксальним є ставлення до долі та
світового розуму в античному язичництві й юдаїзмі. Грек і римлянин (трагедія, стоїцизм) змирялися з долею,
оскільки не було до кого на неї апелювати. Давні євреї бунтували, боролися з самим Богом (Йов, пророки,
псалми). Безроздільній владі пануючого над світом закону протиставляли або безпристрасність і покірливість,
або повстання і боріння з Богом. Однак піднімалися до цього Йов і пророки, трагіки й античні мудреці. Основна
лінія життя складалась у згоді з владою закону'' [10: 93].
Головним моральним рушієм етики закону є страх порушити заборону, страх, на думку М. Бердяєва, майже
тваринний. Етика закону є етикою гріха, вона залякує, а не перетворює людську природу, її не цікавить людина
з її стражданнями та радощами. Закон не цікавиться життям особистості, але й не дає людині сил для
здійснення того добра, якого від неї вимагається. З часом старозавітна етика закону трансформується всередині
християнства в етику І. Канта, в ідеалістичний нормативізм. У християнстві представників цієї етики філософ
порівнює з розрадниками Йова, протиставляючи їх позірну жалість каритативній християнській любові,
співвіднесеній зі свободою й гідністю людини [10: 113]. ''Не приведи Боже уподібнитися до розрадників Йова, –
пише М. Бердяєв, – які замість того, щоб підтримувати, допомагати й співчувати Йову, викривали його гріхи як
ймовірне джерело його страждань. Вони були засуджені Богом, а Йова, який став на прю з Богом, було
виправдано'' [10: 171]. Отже, за логікою М. Бердяєва, сам Бог не приймає судочинної етики.
У книзі ''Дух і реальність'' (1937) долю Йова філософ називає прототипом людської долі, адже у світі панує
етика закону, яка встановлює ''пропорційність між стражданням і гріховністю'' [11: 315]. У цьому контексті
мислитель розглядає образ Йова як безвинного страждальця, долю якого розділили Сократ, Едіп. А головне –
Ісус з Назарету, безвинне страждання якого перетворилося на містерію спасіння, адже воно було божественним
стражданням. За словами філософа: ''Розп’яття Сина Божого і є відповіддю на страждання людське і на зло
світу'' [11: 307]. Таким чином, образ Йова в інтерпретації М. Бердяєва виступає прототипом Христа.
Мотив безвинного страждання М. Бердяєв розвиває у книзі ''Екзистенціальна діалектика Божественного і
людського'', стверджуючи, що страждання є основною релігійною темою, бо саме через страждання людина
переживає ''богостановлення'', і саме через страждання вона приходить до спілкування з Богом. Головною є
тема безвинного страждання, уведена в релігійний контекст книгою Йова, де вперше з’явилася думка, що ''у
світі є страждання, яке не є покаранням за гріхи'' [12: 290]. Книга Йова сприяла розумінню того, що
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''страждання в цьому світі не є тільки зло, наслідки зла і його вираження'' [12: 293]. Таким чином, у книзі Йова
з’являється ґрунт, на якому постає екзистенційна діалектика страждання і радості, нещастя і щастя.
Досліджуючи філософію Лева Шестова в контексті європейської філософсько-релігійної традиції,
В. Л. Курабцев зазначає, що Йов у Л. Шестова є одним із найулюбленіших героїв. У центральній для філософії
Л. Шестова метафізиці людини, пов’язаній з духом і рядом ідей Кабали, Йов уособлює собою ''суть істинної
людської довершеності'' [13: 250].
Найглибше образ Йова представлено Л. Шестовим у праці ''На важелях Йова'' (1929). Для Л. Шестова в
міфічному образі Йова містяться всі питання, які можуть мати значення для людини, оскільки біль відкриває в
людині філософські глибини, звільняє її дух [14: 271]. Насамперед, мислителя цікавлять ірраціональні глибини
людського, які відкриваються в містичному досвіді або біблійних, як це було з Йовом, Фомою Аквінським,
Мартіном Лютером, або у філософських прозріннях, як це було з Сократом, Б. Паскалем, Р. Декартом,
С. К’єркегором, Ф. Ніцше.
Образ Йова у М. Бердяєва виникає в контексті генези релігійної свідомості, яка зачинається в момент
гріхопадіння як виходу з досвідомості через онтологічний відрив творіння від Бога як джерела буття і, пройшовши
земні ступені розвитку, має змінити онтологічний стан і екзистенційний статус людини, досягнувши рівня
надсвідомості. Тобто, у взаємодії активної й творчої людської особистості і Бога, як двох рівних особистостей, має
відновитися втрачена через гріхопадіння людини онтологічна цілісність світу. Йов і Христос у М. Бердяєва
виступають двома полюсами, між якими розвивається екзистенційна діалектика божественного і людського,
діалог між Богом і людиною, побудований на паритетних началах.
У Л. Шестова образ Йова виникає у контексті філософської свідомості, яка є в розумінні мислителя відірваною
від будь-якого ґрунту. Філософський розмисел, як його уявляє та реалізує у своїй інтелектуальній діяльності
Лев Шестов, є досвідом апофатичним – нетривким, хитливим коливанням вагівниць, близьким до кабалістичної
релігійної онтології – це метафізичний пошук буття в душі людини, яке проявляє себе і як божественна свобода, і
як брутально-тваринний екстатизм. Звідси прихильність до афективних станів ''напівдикого Йова'', його
''несамовитих'' промов, його зойків, породжених нелюдським болем, страхом і горем, до лементувань пророків і
одкровень Ісуса Христа. Історія філософської свідомості, за Л. Шестовим, – це мандрівка людськими душами. Він
пише: ''Історія філософії, як і сама філософія, завжди була ''мандрівкою людськими душами, і найвидатніші
філософи завжди були мандрівниками по душах'' [14: 243-244]. Йдеться про буття в душах, які не змертвіли, не
загордилися. Найживішими серед інших для мислителя є душі Йова, біблійних пророків й апостолів, В. Шекспіра,
Плотіна, М. Лютера, Б. Паскаля, С. К’єркегора, Ф. Ніцше, Ф. Достоєвського, Л. Толстого й Христа.
Розглядаючи специфіку феноменології Е. Гуссерля як нової на той час науки про форми свідомості,
первісно властиві їй, Л. Шестов на тлі філософського досвіду свого сучасника розкриває зміст базової метафори
своєї праці – "терези": ''Біблійний Йов говорить: коли б смуток мій вірно був зважений, а з ним разом нещастя
моє підняли на вазі, то тепер воно тяжче було б від морського піску. Він думає, що існують такі важниці, на
яких можна виважувати і страждання людські, і пісок морський, і що бувають випадки, коли людські
страждання переважують своїм тягарем морський пісок. Але Е. Гуссерль, певне, навіть не стане обговорювати
слова Йова: вони вочевидь ''безглузді''. Немає таких вагівниць, на яких те, що зносить людина, перетягне вагу
фізичних тіл'' [14: 345]. Для Л. Шестова є очевидним: існують дві форми філософської свідомості як людської
мудрості, що створюють різні картини світу. В одній, яка прагне бути серйозною наукою, скільки б не сипали
на одну шальку терезів людські злигодні та страждання, якщо на іншій шальці є хоч жменька піску, вона
переважить. Такою є етика й мудрість Е. Гуссерля і Б. Спінози, ''недарма головний твір Спінози називається
''Етикою'': усі його твори могли б так називатися'' [14: 346]. Іншої у своїх мандрівках душами, яка по суті є
екзистенційним методом пізнання, прагне Лев Шестов, шукаючи терези, на яких виважується метафізична і
релігійна істина. Вочевидь – це ''терези Вищого Царя'' в Зогарі чи терези Йова, на яких зважується покірливість
знищеної людини та її життєдайна відвага, безумна завзятість у боротьбі за свою людську гідність і права.
Вихований в єврейській родині, на єврейських легендах, міфопоетичних оповіданнях і Кабалі, Л. Шестов
шукає ''корені буття'' в античній філософії, християнстві, ''філософії життя'' єврея-хасида А. Бергсона, юдаїзмі,
хасидизмі, Кабалі. Тому ''буття в душах'' він знаходить серед таких різних представників ''проблематичної''
філософської думки, як язичник Плотін, антихристиянин Ф. Ніцше, православний Ф. Достоєвський, хасидський
М. Бубер. Останній, на думку Л. Шестова, намагаючись звільнити юдаїзм від фантастичних елементів,
спромігся лишитися не тільки віруючим євреєм і хасидом, а й зберегти у своїй філософії велику напруженість
духу, не меншу від розмислів цадиків [13: 210].
У філософській праці ''Два образа віри'' (1950) знаходимо осмислення книги Йова Мартіном Бубером як
національно-релігійної парадигми в єврействі. Філософ вважає, що, на відміну від християн, у євреїв не існує
проблеми вибору між вірою і невір’ям, для неї немає ґрунту, адже світ Ізраїлю розвинувся з союзу, укладеного з
Богом, тому кожний представник єврейства виконує діла Божі тією мірою, якою його віра актуалізується в його
житті. М. Бубер зазначає, що для Ізраїлю, відповідно до його образу віри, все може залежати тільки від того,
щоб його віра здійснювалася як жива довіра до Бога. Тому можна жити, вірячи, що Бог є, і ховатися від Нього, а
можна довіряти Йому і жити перед Його обличчям. Філософ переконаний, що довіра є можливою лише в
актуальності життя людини – ''vita humana''. Він говорить про різні види цього ''vita humana'', проте якими б
вони не були, для реалізації ''vita humana'' потрібен не лише світ душі, але і вся сфера людського життя.
Старозавітну парадигму цього людського життя для М. Бубера уособлює Йов, який відчуває і висловлює своє
почуття прямо і відверто, при цьому видима безбожність світу, земного перебігу подій аж ніяк не зменшують
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довіри Йова до Бога. Будь що Йов сподівається побачити Бога у плоті. Надія Йова справджується, Бог дозволяє
Себе побачити, відкриває Себе, зруйнувавши жорстоку видимість безбожного світу [15].
Раннє християнство, на думку М. Бубера, створює принципово іншу парадигму, основи якої закладає
апостол Павло. Вже після нього і поза ним складається грандіозне релігійне вчення, в якому Христос
проголошується божественною особистістю: Бог страждає, як Син, заради спасіння світу, який Він створив як
Отець. У цій концепції ідея старозавітних пророків про безвинно страждаючого за Бога поступається місцем
ідеї Бога, страждаючого за людину. На ґрунті цієї концепції постав новий образ Бога, що протягом
тисячолітнього формування християнських народів давав їм сили й розраду. З погляду М. Бубера на це питання,
нова релігійна ідеологія навчала, що кожна людина є абсолютно винною і заслуговує на страждання, однак
може бути викуплена, увірувавши у страждання Бога. Як бачимо, у цьому питанні М. Бубер займає дзеркально
протилежну до концепції М. Бердяєва позицію. На це вказує надто категоричний висновок: питання про сенс
безвинного страждання було відкинуто назад до точки зору друзів Йова [15].
Таким чином, у філософській концепції віри М. Бубера проявляється два полюси: Йов і Христос. Вони
уособлюють два образи віри, дві релігійні парадигми: юдейську і християнську. В одній парадигмі головне –
довіра, в іншій – визнання чи невизнання істинності існування.
Створюючи концепцію філософської віри, Карл Ясперс стає на захист біблійних релігій, ніби пояснюючи
дзеркальні розбіжності у поглядах М. Бердяєва і М. Бубера на ранній юдаїзм і раннє християнство, на образи
Йова і Христа, питання безвинного страждання. У ''Філософській вірі'' (1948) він зазначає, що в Біблії
виявляються дуже крайні раціональні неминучі протиріччя. Він пише: ''…у Біблії, якщо брати її загалом, все
зустрічається у полярності'' [16: 467]. Лише в нашому органічному сприйнятті такого суперечливого біблійного
слова може зникнути протилежний полюс. Істину ми здобуваємо тільки тоді, коли наближаємося до неї з
чітким усвідомленням полюсів. Ясперс стверджує, що одне одному протистоять: культова релігія і релігія
чистого етосу; релігія закону і релігія любові; замкнутість у застиглих формах і відкритість людині віруючій і
люблячій; релігія священників і релігія одинаків у молитві; національний Бог і Бог усіх людей; завіт з обраним
народом і завіт з людиною як людиною; вирахування вини і покарання (щастя і нещастя як міри заслуг і гріха), і
віра Йова та Єремії перед таємницею; релігія спільноти і релігія обранців Божих, прозірливих, пророків;
магічна релігія і релігія етична [16: 468]. Ці, виведені К. Ясперсом антиномії, ніби окреслюють коло ''проклятих
питань'' Йова. Мислитель наголошує, що в історії релігії вони виробляли парадоксальні утворення: єврейська
теократія у християнських церквах, свобода пророків у містиків, реформаторів; обраний народ у християнських
народів, общин і сект і т. п.
Карл Ясперс у книзі ''Джерела історії та її ціль'' (1949) стверджує, що основою будь-якого пізнання
дійсності, у тому числі й дослідження історичного процесу, є істинна віра, і вона, так само, як ''істинна віра в
Бога, є неможливою без відповіді на питання, які виростають з реальної дійсності'' [17: 110]. Намагаючись
створити власну філософію історії, К. Ясперс прагне визначити критерії своїх дослідницьких інтенцій. Поперше: етос біблійної релігії вимагає істинності будь-якою ціною. По-друге: світ створено Богом. По-третє:
дійсність світу сповнена для людини жаху й страхів.
У цьому контексті надзвичайно важливою для філософа виявляється книга Йова. К. Ясперс послідовно
розкриває хід своїх розмислів. Якщо Бог є творцем світу, то Він несе відповідальність за своє творіння. Питання
про виправдання Бога в книзі Йова перетворюється на боротьбу за Божество, попри знання жахливої дійсності
світу. Це боротьба з Богом за Бога. Буття Бога не ставиться під сумнів. Саме ця безперечність посилює боріння.
Воно б припинилося, якби віра згасла. Бог з його невблаганною вимогою істини не хоче бути пізнаним
посередництвом ілюзії. Він відвертається від теологів, які намагаються втішити й навчити Йова за допомогою
софістичних побудов. Бог вимагає знання, зміст якого ніби весь час висуває обвинувачення супроти Нього. Звідси
і завзятість пізнання, вимога пізнання безумовного і, водночас, страх перед ним. Так, виникає полярність, про яку
К. Ясперс казав у ''Філософії віри'': ''Людина ніби чує: Божа воля є необмеженим дослідженням, дослідження є
служінням Богу і водночас – воно зазіхає на таємницю божественних звершень, і тому не повинно знімати всі
покрови [17: 110].
Вочевидь, книга Йова стає парадигмою наукового дослідження історії у філософії історії К. Ясперса,
об’єктивність якого виходить не з раціональних, а з релігійно-філософських констант буття, відтак запорукою
онтологічної цілісності здобутого знання, якщо висловитися науковою мовою є суб’єкт-об’єктна цілісність.
Історія в аспекті книги Йова має розглядатися не як ілюзія, відірвана від джерел буття, а як онтологічна
реальність. Неважко помітити, що книга Йова визначає і наукову етику в дослідженні історії К. Ясперсом.
Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Розглянувши
релігійно-філософські інтерпретації образу Йова лише на прикладі творів екзистенціалістів, написаних у другій
чверті ХХ ст., отже за дуже короткий проміжок часу порівняно з існуванням книга Йова в культурному обігу (з
V ст. до н. е.), можна з упевненістю стверджувати, що сама книга і образ її головного героя є тим культурним
текстом, що має надпотужну силу генерувати все нові й нові смисли в різних сферах духовної культури. Образ
Йова є духовно близьким філософам релігійного екзистенціалізму, адже їх головна інтенція – відмова від Бога
як об’єкта заради Бога, даного людині в реальності її онтологічного буття. Зустріч Бога і людини, їх діалог – це
і є екзистенціалізм, який зачинається у філософії С. К’єркегора. Вочевидь, рецепція книги Йова в
екзистенціалізмі генетично пов’язана з есхатологічною спрямованістю релігійної етики так, як її уявляє кожний
з означених філософів. Як бачимо, книга Йова не лише предмет філософського розмислу, вона великою мірою
визначає систему і структуру релігійно-філософських уявлень кожного з цих мислителів. У філософії історії
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М. Бердяєва доказ спілкування Йова з Яхве постає одним із переломних, катастрофічних моментів епохального
характеру в генезі релігійної свідомості як онтологічного процесу, який визначає не лише розвиток релігії, а й,
насамперед, розвиток культури та розвиток історії людства. У філософії Л. Шестова досвід Йова є містичним за
своєю суттю буттям у душі, одним із найцінніших у контексті мандрівок душами, цінним в історії філософської
свідомості, що не є процесом (адже вона не має ґрунту і поступального розвитку), а є коливанням на вагівницях
терезів істини поміж раціональним, обмеженим людським розумом, знанням та ірраціональним, яке проникає в
містичні глибини людської душі, де лише і можливе народження істини через зустріч з Абсолютом. У філософії
віри М. Бубера образ Йова інтерпретується як один із найважливіших чинників у розвитку національної
свідомості як релігійного феномену. У філософії історії К. Ясперса екзистенційна ситуація Йова формує
систему уявлень, у контексті яких відбувається здобуття знання про дійсність і Бога, закладає засадничі основи
дослідження витоків історичної свідомості й історії як онтологічного і сакрального процесу. Таким чином,
книга Йова та її головний герой виявляються релігійно-філософською парадигмою у філософських концепціях
представників релігійного екзистенціалізму М. Бердяєва, Л. Шестова, М. Бубера, К. Ясперса.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Аверинцев С. Словник / Сергій Сергійович Аверинцев // Софія-Логос. Словник. – [2-е вид.]. – К. : Дух і Літера,
2004. – С. 20–264.
2. Синило Г. В. Древние литературы Ближнего Востока и мир ТаНаХа (Ветхого Завета) : [учебное пособие для студентов
филологических факультетов вузов] / Галина Вениаминовна Синило. – Минск : Экономпресс, 1998. – 471 с.
3. Мень А. История религии : В поисках Пути, Истины и Жизни : в 7 т. / А. Мень // Т. 6 : На пороге Нового Завета : От
эпохи Александра Македонского до проповеди Иоанна Крестителя. – М. : Слово, 1993. – 622 с.
4. Касавин. И. Т. Изобретение веры. Авраам и Иов / И. Т. Касавин // Вопросы философии. – 1999. – № 2. – С. 154–166.
5. Опарин А. А. Кривые зеркала : Археологическое исследование книги Иова / Алексей Анатольевич Опарин. – Х. :
Факт, 2006. – 176 с.
6. Мусхелишвили Н. Л. Иов-ситуация : Иозефа К. / Николай Львович Мусхелишвили, Юлий Анатольевич Шрейдер //
Вопросы философии. – 1993. – № 7. – С. 172–176.
7. Мусхелишвили Н. Л. Иов-ситуация : Искушение абсурдом / Николай Львович Мусхелишвили, Юлий Анатольевич
Шрейдер // Философская и социологическая мысль. – 1991. – № 8. – С. 41–53.
8. Давыдова М. В. Проблема теодицеи в книге Иова и культуре нового времени : библейский, философский и
литературный контекст : дис. … канд. культурологии : спец. : 24.00.01 ''Теория и история культуры'' /
Мария Владимировна Давыдова. – М., 2007. – 254 с.
9. Бердяев Н. А. Смысл истории / Н. А. Бердяев ; [сост. и ком. В. В. Сапова] // Смысл истории. Новое средневековье. –
М. : Канон+, 2002. – С. 5–218.
10. Бердяев Н. А. О назначении человека : Опыт парадоксальной этики / Н. А. Бердяев // О назначении человека. – М. :
Республика, 1993. – С. 19–252.
11. Бердяев Н. А. Дух и реальность : Основы богочеловеческой духовности / Н. А. Бердяев ; [вступ. ст. и сост.
В. Н. Калюжного] // Дух и реальность. – М. : ООО ''Изд-во АСТ'' ; Харьков : Фолио, 2003. – С. 227–378. –
(Philosophy).
12. Бердяев Н. А. Экзистенциальная диалектика Божественного и человеческого / Николай Бердяев // О назначении
человека. – М. : Республика, 1993. – С. 253–357.
13. Курабцев В. Л. Философия Льва Шестова в контексте европейской религиозно-философской традиции : дис. ... д-ра
филос. наук : 09.00.03 ''История философии'' / Василий Леонидович Кубарцев. – М., 2006. – 300 с.
14. Шестов Л. И. На весах Иова (Странствования по душам) / Лев Исаакович Шестов. – Париж, 1929. – 376 с.
15. Бубер М. Два образа веры [Електронний ресурс] / Мартин Бубер // Два образа веры. – М. : АСТ, 1999. – С. 301–439.
– Режим доступу : http://royallib.ru/read/martin_buber/dva_obraza_veri.html#0.
16. Ясперс К. Философская вера / Карл Ясперс // Смысл и назначение истории ; [пер. с нем.]. – [2-е изд.]. – М. :
Республика, 1994. – С. 420–508.
17. Ясперс К. Истоки истории и её цель / Карл Ясперс // Смысл и назначение истории ; [пер. с нем.]. – [2-е изд.]. – М. :
Республика, 1994. – С. 28–286.

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1. Averyntsev S. Slovnyk [Dictionary] / Sergii Sergiiovych Averyntsev // Sofiia-Logos. Slovnyk [Sofiia-Logos. Dictionary]. –
[2-e vyd.]. – K. : Dukh i literatura, 2004. – S. 20–264.
2. Sinilo G. V. Drevnie literatury Blizhnego Vostoka i mir TaNaKHa (Vetkhogo Zaveta) [Old Literatures of Middle East and
the TaNaKh World (Old Testament)] : [uchebnoe posobie dlia studentov filologicheskikh fakul'tetov vuzov] /
Galina Veniaminovna Sinilo. – Minsk : Ekonompress, 1998. – 471 s.
3. Men' A. Istoriia religii : V poiskakh Puti, Istiny i Zhyzni : [Religion History: in the Search of the Way, Truth and Life] : v 7
t. / Aleksandr Men' // T. 6. : Na poroge Novogo Zaveta : Ot epokhi Aleksandra Makedonskogo do propovedi
Ioanna Krestitelia [Volume 6 : On the Threshold of the New Testament : from the Epoch of Alexander the Great till the
Gospel of John the Baptist]. – M. : Slovo, 1993. – 622 s.
4. Kasavin I. T. Izobretenie very. Avraam i Iov [Faith Creation. Abraham and Job] / I. T. Kasavin // Voprosy filosofii
[Philosophical Questions]. – 1999. – № 2. – S. 154–166.
5. Oparin A. A. Krivye zerkala : arkheologicheskoe issledovanie knigi Iova [Distorting Mirrors : the Archeological Survey in
the Job's Book] / Aleksei Anatolievich Oparin. – Kh. : Fakt, 2006. –176 s.
6. Muskhelishvili N. L. Iov-situatsiia : Iozef K. [Job Situation : Joseph K.] / Nikolai L'vovich Muskhelishvili,
Yulii Anatolievich Shreider // Voprosy filosofii [Philosophical Questions]. – 1993. – № 7. – S. 172–176.

7

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 65. Філософські науки
7. Muskhelishvili N. L. Iov-situatsiia : Iskushenie absurdоm [Absurd Seduction] / Nikolai L'vovich Muskhelishvili,
Yulii Anatolievich Shreider // Filosofskaia i sotsiologicheskaia mysl' [Philosophical and Sociological Thought]. –1991. – №
8. – S. 41–53.
8. Davydova M. V. Problema teodetsii v knige Iova i kul'ture novogo vremeni : bibleiskii, filosofskii i literaturnyi kontekst
[Theodicy Problem in the Job's Book and Culture of New Time : Biblical, Philosophical and Literary Context] : dis. …
kand. kul'turologii : spets. 24.00.01 ''Teoriia i istoriia kul'tury'' / Mariia Vladimirovna Davydova. – M., 2007. –254 s.
9. Berdiaev N. A. Smysl istorii [History Sense] / Nikolai Berdiaev ; [sost. i kom. V. V. Sapova] / N. A. Berdiaev // Smysl
istorii. Novoe srednevekov'e [History Sense. Mew Medieval Ages]. – M. : Kanon+, 2002. – S. 5–218.
10. Berdiaev N. A. O naznachenii cheloveka : opyt paradoksal'noi etiki [On the Human's Role : the Experience of Paradoxial
Ethics] / N. A. Berdia'ev // O naznachenii cheloveka [On the Human's Role]. – M. : Respublika, 1993. – S. 19–252.
11. Berdiaev N. A. Dukh i real'nost : Osnovy bogochelovecheskoi dukhovnosti [Spirit and Reality. Bases of Anthropomorphical
Spirituality] / N. A. Berdiaev ; [vstup. st. i sost. V. N. Kaluizhnogo] // Dukh i real'nost [Spirit and Reality]. – M. : OOO
"Izd-vo AST'' ; Khar'kov : Folio, 2003. – S. 227–378.
12. Berdiaev N. A. Ekzistentsial'naia dialektika Bozhestvennogo i chelovecheskogo [Existential Dialectics of Theological and
Human] / N. A. Berdiaev // O naznachenii cheloveka [On the Human's Role]. – M. : Respublika, 1993. – S. 253–357.
13. Kurabtsev V. L. Filosofiia L'va Shestova v kontekste evropeiskoi religiozno-filosofskoi traditsii [Lev Shestov's Philosophy
in the Context of the European Religious-Philosophical Tradition] : dis. … d-ra filos. nauk : 09.00.03 ''Istoriia filosofii'' /
Vasilii Leonidovich Kubartsev. – M., 2006. – 300 s.
14. Shestov L. I. Na vesakh Iova (stranstvovaniia po dusham) [On the Job's Weights (Wandering in Souls)] /
Lev Isaakovich Shestov. – Parizh, 1929. – 376 s.
15. Buber M. Dva obraza very [Two Images of Faith] [Elektronnyi resurs] / Martin Buber // Dva obraza very [Two Images of Faith]. –
M. : AST, 1999. – S. 301–439. – Rezhym dostupu : http://royallib.ru/read/martin_buber/dva_obraza_veri.html#0.
16. Yaspers K. Filosofskaia vera / Karl Yaspers // Smysl i naznachenie istorii [Sense and History Role] ; [per. s nem.]. – [2-e izd.]. – M.
: Respublika, 1994. – S. 420–508.
17. Yaspers K. Istoki istorii i eio tsel' [History Sources and its Goal] / Karl Yaspers // Smysl i naznachenie istorii [Sense and
History Role] ; [per. s nem.]. – [2-e izd.]. – M. : Respublika, 1994. – S. 28–286.

Матеріал надійшов до редакції 10.08. 2012 р.
Фуркало В. С. Религиозно-философские интерпретации образа Иова.
В статье рассмотрена рецепция старозаветной книги Иова и ее главного героя в философии
экзистенциализма. Выявлено, что проблематика книги Иова является генетически связанной с аксиальными
вопросами экзистенциализма. В философских концепциях М. Бердяева, Л. Шестова, М. Бубера, К. Ясперса
опыт общения Иова с Яхве выступает как религиозно-философская парадигма в контексте развития
религиозной, философской, национальной, исторической форм сознания. Сделан вывод, что книга Иова и образ
ее главного героя являются тем культурным текстом, который имеет силу генерировать все новые и новые
смыслы в разных сферах духовной культуры.
Furkalo V. S. Religious Philosophical Interpretations of Job's Image.
The article considers the reception of antiquated Job's book and its main character in the existential philosophy. It is
found out that the Job's book is genetically connected with the existential questions. In the philosophical conceptions by
M. Berdiaev, L. Shestov, M. Buber, K. Yaspers the experience of Job's communication with Jahve appears as the
religious and philosophical paradigm in the context of religious, philosophical, national, historical consciousness forms
development. It is concluded that the Job's book and the main character's image are that cultural text, having the power
to generate brand new senses in the different spheres of spiritual culture.
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СТРАТИФІКАЦІЙНІ ЗМІНИ В КРАЇНАХ ЗАХОДУ ТА ЇХ ПРОЯВ У ДОСТУПІ ДО ВИЩОЇ ОСВІТИ
У статті на основі аналізу праць сучасних західних дослідників здійснена спроба об'єктивного висвітлення
стратифікаційних змін в західних суспільствах, показати тенденції розвитку їх соціально-класової структури,
проаналізувати процес впливу стратифікаційних змін на доступ громадян до освіти, зокрема – вищої.
Підкреслено, що в сучасних західних суспільствах зменшується так званий "середній клас", посилюється
диференціація на "багатих" та "бідних". Визначено, що соціальна нерівність наростає як в середині
суспільств, так і на світовому рівні. Підкреслено зростаючу роль культурного капіталу у досягненні соціальної
рівності. Наголошено, що система освіти в західних країнах розділившись при формальній рівності рівнів
також стратифікувалась на елітарну, підвищену, середню і з низьким рівнем. Таким чином, сучасна освіта
швидше камуфлює реальну нерівність, ніж служить "ліфтом" по вирівнюванню позицій. Зроблено висновок, що
соціальна нерівність в західних суспільствах значною мірою визначається стратегією відтворюючих своє
панування вищих класів або їх консервативної частини.
Постановка проблеми. В умовах глобалізації, орієнтації України на західні цінності, очевидно, що значна
частина проблем стратифікаційних змін та соціальної мобільності сучасних інформаційних
(постіндустріальних) західних суспільств буде все більше знаходити своє відображення в українському
суспільстві. Соціально-філософський рівень дослідження впливу цих проблем на доступ до вищої освіти
потребує їх усвідомлення в контексті аналізу світових реалій та їх відображення в працях європейських
суспільствознавців.
Аналіз досліджень і публікацій. Вирішальне значення для формування сучасних уявлень про сутність та
динаміку змін соціальної стратифікації суспільств, про причини та характер соціальних нерівностей, наряду з
Марксом, мав Макс Вебер (1864-1920) – класик світової соціологічної теорії. Саме починаючи з Вебера сучасні
західні філософи та соціологи беруть "на озброєння" термін "стратифікація" та відходять від чисто класової
теорії в розумінні структури суспільства. Суттєвий вклад в розробку стратифікаційної теорії в ХХ ст. в період
становлення інформаційного (постіндустріального) суспільства внесли такі дослідники, як: Чарль Андерсон,
Джон Голдторп, Роберт Лінд, Ллойд Уорнер, П. С. Лант, Л. Райсман, Річард Сентерс, Елба М. Едвардс,
С. Прейс, П. Сорокін, Райт Мілс, Мілтон М. Гордон, О. Д. Данкен та ін. До так званих функціоналістів у
поглядах на соціальну стратифікацію варто, насамперед, віднести Т. Парсонса, Л. Уорнера, Б. Барбера,
К. Девіса, У. Мура, В. Веселовського та ін. Аналізу класів та слоїв у сучасній теорії стратифікації присвятили
свої праці Дж. Голдторп, Е. О. Райт (неовеберіанці), П. Бурд'є, Джон Скотт, Мануель Кастельс, Гордон Маршал,
Ральф Дарендорф, І. Краус, Ентоні Гідденс, Е. Соренсон, Д. Грускі та ін. Російські дослідники О. Шкаратан та
Г. Ястребов та інші науковці висвітлили соціальні проблеми нерівності в аспекті сучасних стратифікаційних
змін в Росії [1: 383-507]. Б. Гофрон, М. Козакевич, М. Лось та інші дослідили проблеми нерівності в сучасній
Польщі та їх вплив на доступ до освіти в цій країні.
Мета статті – проаналізувати актуальні аспекти стратифікаційних змін в сучасних західних суспільствах та
обгрунтувати їх вплив на доступ різних соціальних прошарків до вищої освіти.
Викладення основного матеріалу дослідження. В межах однієї статті немає можливості проаналізувати всі
аспекти соціальної стратифікації, що викладені у працях вищеназваних дослідників. Тому, відповідно до мети
публікації, висвітлимо лише ключові характеристики та оцінки стратифікаційних змін, соціальної мобільності в
сучасних західних країнах в аспекті прояву проблем соціальної рівності у доступі до вищої освіти.
У сучасних високорозвинутих країнах (постіндустріальних суспільствах), що справедливо пишаються
успіхами в побудові welfare state, відбуваються складні і багато в чому несподівані по відношенню до
оптимістичних прогнозів 1970-х рр. процеси. В. Іноземцев приводить такий достатньо характерний приклад
динаміки майнової нерівності. З початку 1930-х і до середини 1970-х рр. доля національного багатства, що
належить 1 % найбільш багатих сімей, знизилась: у США з 30 до 18 %; у Великобританії – з 60 до 29 %; у
Франції – з 58 до 24 %. Подібного роду дані слугували основою для вельми оптимістичних висновків щодо
подолання капіталістичних форм нерівності та зміни капіталізму постіндустріальним суспільством з іншою
соціальною організацією. Але на новому циклі розвитку, що розпочався в другій половині 1970-х рр.,
капіталістична природа суспільств ліберальної демократії знову проявила себе з повною силою. Доходи цього
одного елітарного відсотка населення росли з виключною швидкістю, та досягли ще в середині 1990-х рр.
показників 1930-х. Так, в США ця частина населення в 2007 р. знову стала власником 42 % національного
багатства, як це було даже не в 1930-х рр., а в 1900-х рр. У 0,1 % доходи підскочили в п'ять, а в 0,01% – в сім
разів порівняно з 1973 р. Та якщо оцінити медіанну заробітну платню чоловіків у самому квітучому робочому
віці від 35 до 44 років, то виявиться, що з урахуванням інфляції, вона буде в 1973 р. на 12 % вище, ніж в 2007 р.
Якщо прийняти приріст національного багатства в США в 2000-2007 рр. за 100 %, більш як 73 % його
прийшлось саме на долю 1 % найбільш заможних американців [2; 3: 134, 137, 140-141, XVII; 4-7].
© Баранівський В. В., 2012
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Другий показник нових тенденцій висвітлює динаміку міждержавної нерівності. Якщо на початку ХІХ ст.
середні прибутки в розрахунку на душу населення в розвинутому світі перевищували в 1,5-3,0 рази показники
країн, котрі зараз іменуються країнами, що розвиваються, то в середині ХХ ст. – в 7-9 разів, тепер же існуючий
(на початку ХХІ ст.) розрив складає 50-75 разів [4-7].
Третім показником, що свідчить про нові тенденції розвитку глобальних соціально-економічних відносин, є
тенденції послаблення позиції середнього класу, посилення нестійкості його нижчих прошарків та певної
частини вищого прошарку на відповідних сегментах ринку праці, що глобалізується. З одного боку, зростає
соціальний статус та частка в національних багатствах певних країн надзвичайно вузького, можна сказати,
елітарного прошарку високоефективних працівників. Це люди, що працюють в сферах soft-tech та high-tech, так
звані платинові та золоті комірці. Для них є характерним найвищий рівень життя, високий престиж тощо. З
іншого боку, спостерігається зниження статусу середнього класу (традиційних "білих комірців"), що втрачають
стійкі позиції на своїх сегментах ринку праці. Їх питома вага в національному багатстві та їх ресурсна база для
відтворення соціального статусу та передачі накопиченого соціального капіталу і високого рівня людського
капіталу наступному поколінню зменшуються.
В 1980-1990-і рр. неоліберали, що прийшли до влади у США та Великобританії, розглядали бідність як
неминучий результат морального занепаду, зокрема розпаду "сімейних цінностей". Вони вимагали скорочення
програм допомоги соціально слабким групам в розвинутих країнах, позбавлення від людей, що залежать від
соціального захисту та направлення їх на ринок праці, щоб вони були вимушені працювати та "поводитися
відповідно". Тим самим передбачалось, що звільнений від соціальних обов'язків бізнес підвищить природну
ефективність ринкової економіки. Натомість серйозні вчені довели, що неконтрольоване зростання нерівності
якраз і заважає зростанню економіки [3; 8: 275-340].
Нові тенденції в світовому соціально-економічному розвитку змушують вчених замислитись над тим, які
фактори викликали нерівність у різні історичні епохи. Називають: монополію на воєнну силу, власність на
землю, в умовах капіталізму – володіння капіталом [1: 117].
У сучасну епоху, яку називають по-різному – постіндустріальною, інформаційною, постмодерністською,
новий фактор нерівності став полягати в самих людях та їх здібностях, а саме в здатності засвоювати
інформацію та застосовувати отримані навички та вміння в своїй діяльності. Цей ресурс, що визначає новий тип
відносин нерівності, зветься інтелектуальним капіталом [1: 117].
У філософсько-соціологічних та прогностичних працях 1970-1980-х рр. домінували твердження, що
інформація є найбільш демократичним джерелом влади, що при загальному доступі до освіти у членів суспільства
з'являються і рівні шанси, і відносна рівність за соціальним становищем у суспільстві незалежно від наявності
первинного капіталу. Не було усвідомлено, що загальна доступність інформації не є синонімом володіння нею.
Різке збільшення числа осіб, що отримали вищу освіту, особливо в країнах Заходу та Японії (з 10-15 до 6080 % за останні 50-60 років), супроводжувалось суттєвою диференціацією в якості цієї вищої освіти. Постійно
збільшувався вклад сім'ї з її не тільки матеріальними, але й культурними ресурсами (культурний капітал) в
соціальне та культурне відтворення просунутих соціальних прошарків, у вирощування нової еліти, де фізичний
та інтелектуальний капітали стали йти пліч-о-пліч. Це першим усвідомив та розкрив французький дослідник
П'єр Бурдьє [9].
На зміну формальній нерівності у доступі до повної середньої та вищої освіти прийшла більш тонка та
гнучка фактична нерівність в якості освіти та в об'ємі реального інтелектуального капіталу. Всі механізми
селекції спрямовані на відбір в елітарні університети найбільш підготовлених молодих людей. Практично ніде
критерієм не слугує знатність чи багатство сім'ї абітурієнта. Однак сама ступінь підготовленості молоді все
більш диференціюється при формально рівних показниках числа років навчання і, зокрема, показників
успішності занять у школах.
Наскільки важлива ця тенденція з позиції соціальної нерівності, стає очевидним із того, що, наприклад, в
США з середини 1980-х рр. стійке зростання доходів прослідковувалось тільки у високоосвіченої частини
населення; так, на кінець 1990-х рр. 96 % найбільш забезпечених громадян мали вищу освіту. Важливо те, що
вперше в історії нерівність породжується особистими якостями та особистими досягненнями людей, тому
суспільству важко оцінювати його як несправедливе. Але ця інформаційна нерівність насправді визначає
стійкий та драматичний розкол між "золотим мільярдом" і рештою людства, та суперечності, що загострюються
всередині самого "золотого мільярда" [2; 3: 134, 137, 140-141; 4-7]).
Цю непросту мозаїку суперечностей та розломів, що все збільшуються та світової нерівності, що різко
посилюється спробувала пояснити соціально-філософська течія постмодернізму, що стала модною на зламі
століть у західних інтелектуалів. Багато видатних соціологів Заходу (Зігмунт Бауман, Ульріх Бек, Ян
Пакульські та ін.) прийшли до суперечливого висновку про те, що ми є свідками метаморфози суспільства. Під
час змін, що відбуваються, люди звільняються від соціальних форм індустріального суспільства, зокрема, від
поділу на класи та прошарки, від традиційних сімейних відносин тощо.
У всіх багатих західних країнах в процесі модернізації після Другої світової війни здійснився перехід,
суспільне зрушення в сторону індивідуалізації, правда, при значній мірі нерівності людей, що збереглася. Це, на
думку названих авторів, означає, що на фоні відносно високого матеріального рівня життя і розвинутої системи
соціальних гарантій індивіди звільняються від класово окрашених відносин та форм життєзабезпечення в сім'ї.
Вони починають більшою мірою залежати від самих себе і своєї особистої долі на ринку праці з його ризиками,
шансами та суперечностями.
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Іншими словами, з точки зору постмодерністів, взаємозв'язок між членством у групі і споживанням
неможливо пояснити детермінуючим способом, оскільки індивідууми асоціюються з комплексною мозаїкою
статусних груп, наприклад релігійних, чат-груп в Інтернеті, соціальних рухів тощо. Тому важко зрозуміти, як
вони поєднуються і вибірково активізуються, щоб з'явилися індивідуальні смаки і досвід. Стратифікаційну
систему, на думку таких неопозитивістів, як Я. Пакульські і М. Уотерс (1996 р.), можна розглядати як "примхи
статусу", в котрих тотожності створюються так, як вважають за краще люди, і їх форми залежать від
різноманіття статусів. Таким чином, постмодерністи виступили як скептики щодо збереження класів або
великих соціальних верств, оскільки, на їхню думку, класовий підхід не відображає фрагментацію і мінливість
сучасного споживання. Розгляд позиції постмодерністів з питань соціальної стратифікації будується за
наступними матеріалами [10-13].
Потрібно зауважити, що постмодерністи в ряді випадків прагнуть осмислення стратифікаційних змін на
макрорівні. Це прагнення лежить в основі всіх форм Постмодернізму, які хочуть представити відносно нові
соціальні рухи, наприклад фемінізм, етнічні рухи, рух за мир, захист навколишнього середовища як рушійну силу
майбутніх стратифікаційних змін. За твердженням цілого ряду авторів, робітничий рух стає затухаючим явищем,
що йде корінням в існуючі раніше конфлікти, які були пов'язані з умовами праці та індустріальним капіталізмом.
Нові соціальні рухи відрізняються більш актуальним закликом до колективної дії завдяки тому, що вони ставлять
в основу стиль життя, відмінні риси особистості та нормативні зміни. Вони виступають як потенційний фактор
змін, хоча і з абсолютно непередбачуваним характером дій. Так вважає, наприклад, Ульріх Бек [11].
На жаль, незважаючи на сильний вплив на професійне середовище і безсумнівний і виправданий імідж
блискучих інтелектуалів, на думку фахівців з проблем соціальної нерівності, жоден з постмодерністів не
запропонував і не в змозі був запропонувати "грандіозну теорію", здатну замінити "дискредитувавший себе
марксизм" або веберіанство. Концепції високих теоретиків постмодернізму дуже незначною мірою
підтверджувалися життєвими фактами навіть по відношенню до найрозвиненіших країн світу. Тим більше,
вони ніяк не відображали реалій за межами "золотого мільярду" [1: 120].
Мабуть, набагато ближчі до життєвих реалій, ніж концепції постмодерністів, теоретичні конструкти
блискучого знавця сучасного світу, до того ж який провів грандіозні емпіричні дослідження в десятках країн –
від США і Франції до Росії і Китаю, М. Кастельса. Нижче наведемо деякі його судження.
М. Кастельс виявив, що в сучасній глобальній економіці посилюється фрагментація працівників на
інформаційну і чисельно домінуючу рядову робочу силу, відбувається розмивання середнього класу.
Показником, що сигналізує про нові тенденції розвитку глобальних соціально-економічних відносин, є процес
зростання соціального статусу і частки в національних багатствах певних країн надзвичайно вузького, можна
сказати, елітарного шару високоефективних працівників. Це люди, зайняті в сферах soft-tech та high-tech,
виробничих послуг (банківських, фінансових, страхових тощо), ЗМІ. Оскільки інновація є основним джерелом
продуктивності, знання та інформації, головним матеріалом нового виробничого процесу, а освіта є ключовою
якістю праці, то нові виробники в інформаційному капіталізмі – це творці знання і люди, які оброблюють
інформацію, чий внесок найбільш цінний для фірми, регіону і національної економіки. Ця категорія виробників
інформації включає дуже велику групу менеджерів, професіоналів і техніків, які утворюються в результаті
"колективного працівника". Для них характерний найвищий рівень життя, високий престиж і т. д. За
допущенням Кастельса, в країнах ОЕCD вони можуть скласти біля третини всього зайнятого населення. Ці нові
групи нового середнього класу володіють специфічними функціями в сучасному суспільстві та економіці.
Кастельс оправдано називає їх виробниками інформації.
Більшість інших працівників можуть належати до категорії рядової робочої сили, потенційно замінної машинами
або іншими членами рядової робочої сили. Вони потребують виробників інформації для захисту своїх позицій при
укладанні контрактів. Але останні не потребують них: це фундаментальний розкол в інформаційному капіталізмі, що
веде до поступового розчинення залишків класової солідарності індустріального суспільства.
Для нових поколінь ери, що настала після кінця держави загального добробуту, ті люди, які не можуть
слідувати вимогам часу і постійно покращувати свою кваліфікацію, випадають з конкурентної боротьби,
чіпляються за свої позиції в очікуванні наступного раунду "зменшення розміру" середнього класу, який був
опорою розвинутих капіталістичних суспільств протягом індустріальної ери. Їх цінність як робітників і
споживачів вичерпана, а їх значущість як людей ігнорується. Таким чином, процес соціального виключення не
тільки впливає на "справді знедолених", а й на людей і на соціальні категорії, що будували своє життя в
постійній боротьбі за можливість уникнути падіння вниз на стигматизоване дно, у світ люмпенізованої робочої
сили та соціально недієздатних людей.
На зміну колишньому соціальному поділу в складі найманих працівників між новим середнім класом і
робочим класом приходить соціальний розлом між інформаціональною сучасною робочою силою, втіленою в
елітній частині нового середнього класу, і основною масою національних загонів робочої сили – рядової
робочої сили. Ці нові процеси поки ще практично не відображені в дослідженнях [1: 121].
Ринкова логіка глобальних мереж потоків капіталу зумовлює і положення сучасних виробників інформації.
З одного боку, ніщо не змінилося від класичного капіталізму: частку їхньої праці присвоюють їх роботодавці,
ось чому вони наймають їх у першу чергу. Але, з іншого боку, механізм присвоєння економічного надлишку
набагато складніший. По-перше, відносини найму мають тенденцію до індивідуалізації, під цим розуміється,
що кожен виробник буде отримувати окреме завдання. По-друге, зростаюча частка виробників контролює свій
власний робочий процес і входить в специфічні горизонтальні робочі відносини, таким чином, певною мірою
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вони стають незалежними виробниками, підлеглими силам ринку, але реалізують свої власні ринкові стратегії.
По-третє, їх доходи часто спрямовуються у вихор глобальних фінансових ринків, насичених саме багатою
частиною світового населення, таким чином, вони також є колективними власниками колективного капіталу,
стають залежними від діяльності ринків капіталу.
За цих умов, вважає Кастельс, ми з трудом можемо вважати, що існує класове протиріччя між цими
мережами високо індивідуалізованих виробників і колективним капіталістом глобальних фінансових мереж.
Без сумніву, з боку кожного, хто відповідає за процес виробництва, є несправедливе ставлення і експлуатація
індивідуальних виробників, так само, як і великої маси рядової робочої сили. Однак сегментація ринку праці,
індивідуалізація роботи і дифузія капіталу в кругообігу світових фінансів разом викликали поступове
руйнування класової структури індустріального суспільства. Існують і будуть існувати потужні соціальні
конфлікти, і в деяких з них беруть участь працівники та організована робоча сила від Кореї до Іспанії. Однак
вони є вираженням не боротьби класів, але вимог заінтересованих груп і (або) повстання проти
несправедливості [10; 14: 199-333,497-501; 15; 16].
Німецький економіст Герд Шінсток також пише про новий тип інноваційно активного працівника. Для всієї
економіки, за його спостереженнями, характерна тенденція до постійного збільшення вчених і дослідників у
складі робочої сили. У сучасному світі велике значення набувають так звані когнітивні здібності, тобто
здібності до інтерпретації інформації, самостійної постановки та вирішення проблем. Однією із важливих
якостей сучасного працівника є його рефлексивність – здатність представляти різні шляхи вирішення проблеми
і робити вибір між ними. Працівники все частіше змушені стикатися з необхідністю рішення абсолютно нових,
погано визначених проблем, вони змушені пропонувати власні рішення. Відповідно зростає значущість
теоретичних знань і теоретичної підготовки: культури пошуку відповіді на питання, інструментів вирішення
проблеми, придбання нового знання. Працівники повинні також розуміти, як теоретичні знання варто
використовувати на практиці. Тобто теоретичні та практичні знання повинні бути інтегрованими. Крім того,
варто зазначити, що сучасний фахівець повинен володіти широким спектром знань, здатністю до
мультидисциплінарної діяльності та експертизи. Більше того, фахівець повинен постійно здобувати нові знання
і компетенції. Тільки так він може бути готовим до постійного вирішення нових проблем. Сучасний фахівець
також повинен володіти соціальними навичками: здібностями до автономного прийняття рішень, готовністю до
відповідальної роботи, впевненістю в собі, толерантністю до ідей інших. Нарешті, такі психологічні
характеристики, як креативність, впевненість, підприємницький дух, в умовах економіки, заснованої на
знаннях, стають все більш значущими для сучасного висококваліфікованого фахівця [17; 18].
Відомий американський соціолог Мелвін Кон в циклі своїх праць, виконаних на порівняльних даних по
США, Індії, Польщі, Україні, довів першорядну значимість в сучасній економіці ступеня автономності
професіонала в роботі, його ресурсів для прийняття самостійних рішень. М. Кон запропонував наступні
індикатори: відносна складність роботи, передбачуваність / звичність, а також строгість контролю за
виконанням робочих завдань [19].
У результаті складаються невеликі за чисельністю верстви "платинових" і "золотих" комірців з найвищим
рівнем життя, високим престижем і т. д. З іншого боку, йде процес сходження основних прошарків середнього
класу (традиційних "білих комірців") з втратою стійких позицій на своїх сегментах ринку праці, зі стиском
ресурсної бази для відтворення соціального статусу і передачі накопиченого соціального капіталу та високого
рівня людського капіталу наступному поколінню. Все менше число, все менша частка економічно активного
населення потрібна для виробництва затребуваних споживачем товарів і послуг. Зростає рухливість
професійної структури. Різко збільшується кількість самих різних життєвих форм і стилів, що не зводиться до
станових, шарових або класових членувань [1: 124].
Водночас зі стратифікаційними змінами картину соціальної нерівності в сучасних західних країнах суттєво
доповнює аналіз соціальної мобільності, який приводить сучасних дослідників, зокрема, до обвалу попередніх
ілюзій щодо відсутності класів, соціальних нерівностей та розшарувань в цих країнах.
Сучасний етап у вивченні соціальної мобільності був започаткований європейськими дослідниками
П. Бурдьє і Дж. Голдторпом та цілою низкою їх колег. Етап позитивних емоцій від відкритості західного
суспільства з його широкими можливостями по вертикальних соціальних переміщеннях завдяки оправданій
критиці зліва став згасати. І ось нарешті з академічних кіл були нанесені нищівні удари. Вибух пішов шляхом
розкриття реальної ролі освітньої системи в соціальній стратифікації суспільства і реалізації принципу рівності
шансів. Ініціатором цього наукового напрямку став Бурдьє [9; 20]. Він довів, що, незважаючи на поширені
вимоги рівності можливостей, еліти пристосували нові стратегії, щоб забезпечити свою спадкоємність від
покоління до покоління. Освітня система була ключовим моментом в цих стратегіях. За допомогою
педагогічних методів, відносин між учителем і учнями, відбору навчальних курсів і методів селекції
економічно привілейовані і добре освічені діти отримали переваги порівняно з менш привілейованими і менш
навченими. Іншими словами, освітня система, незважаючи на те, що стала внаслідок демократичних реформ
загальнодоступною повна середня і вища освіта і виріс рівень навчання загалом, не тільки не зруйнувала
класову і культурну нерівність, а швидше посилила її.
Загалом теорія відтворювальної функції освіти довела, що батьки з престижними заняттями здатні
використовувати свої соціально-економічні ресурси, щоб дати своїм нащадкам гарну освіту, що, в свою чергу,
допомагає дітям зайняти престижні робочі місця. Бурдьє робить акцент на культурному капіталі. Він
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стверджує, що батьки не тільки вручають дітям освітні ''Вірчі грамоти'', але також створюють культурне
середовище, що сприяє розвитку різноманітних здібностей, які винагороджуються в освітній сфері.
Таким чином, відтворення класових відносин, класових привілеїв включає і таку складову, як культурний
капітал. Але це класове становище відтворити незмірно важче, ніж відносини володіння. Воно відтворюється
побічно через отримання хорошої освіти. При цьому, за Бурдьє, культурний капітал – це мовна і культурна
компетенція. Він складається внаслідок читання книг, відвідування музеїв, театрів, концертів, освоєння манер
мови, міжособистісного спілкування тощо. Сюди також додається освітній капітал – особиста власність
володарів дипломів і вчених ступенів, які отримані в тісному зв'язку з класовою позицією батьків.
На думку Бурдьє, репродуктивна функція школи є наслідок дій панівних класів, що забезпечують своє
відтворення. В ранні періоди промислового капіталу "відтворювальна стратегія" власників була прямим
переносом (передачею) прав власності. Після Другої світової війни популістська вимога рівності освітніх
можливостей, також як і зростання відділення власності від управління фірмами, встановлення "раціональних"
процедур підбору і просування менеджерів викликали потребу в менш прямих стратегіях соціального
відтворення. Власники великих статків пристосували нову стратегію, конвертуючи економічний капітал в
освітній. Використовуючи свої економічні ресурси для отримання хорошої освіти дітьми, власники змогли
закріпити позиції частини своїх спадкоємців. Звичайно, ця стратегія була найбільш успішною для тих, хто сам
володів солідним культурним і освітнім капіталом.
Все це, природньо, не заперечує можливості для індивідуумів, що володіють талантом, досягти академічних
успіхів, а потім і високої соціальної позиції незалежно від походження. Але такі випадки не носять масового
характеру. Адже освіта – це шлях до заняття позицій контролю в економіці, що в сучасних умовах більш
значимо, ніж володіння власністю. Однак є області діяльності, де без стартового капіталу неможливо зайняти
високої соціальної позиції [9; 20].
Подальший розвиток ідеї Бурдьє отримали в дослідженнях вихідця з його наукової школи Д. Берто, який
критично оцінив придатність теорії соціальної мобільності для пояснення проблеми детермінації людських
доль. Соціальна мобільність не розкриває цілісної картини життя індивідів в соціальній структурі суспільства,
теорія соціальної мобільності не змогла навіть закласти своїх власних основ. Зустрічно їй була запропонована
концепція антропономічного процесу (термін "Антропономія" включає два грецьких слова – антропос (людина)
і номос (закон). Цей процес визначається автором антропономічної концепції як цілісний процес виробництва,
розподілу і використання людей в класовій структурі суспільства [21].
Берто висунув як основне завдання дослідження аналіз структури суспільних відносин, визначаючих
соціальні траєкторії людей, тобто людські долі. Істотними при цьому виявляються два моменти: початок цих
траєкторій, тобто місце сім'ї, де людина народилася, в класовій структурі суспільства, а також крива
подальшого соціального життя людини. При такому підході проблема соціальної детермінації доль людей може
вивчатися як проблема розподілу людей за різними сферами суспільного життя, або за різними рівнями
соціальної стратифікації. Зокрема, спираючись на надійні дані, Берто підтвердив, що шанси сина робочого
стати керівником або особою вільної професії в 12 разів менше, ніж у вихідців з того ж середовища. Не можна
домогтися рівності шансів при нерівності умов життя, резюмує він.
Прихильники антропономічної концепції вважали некоректним визначати соціальне положення людини
тільки по її виду заняття, необхідно враховувати індивідуальні характеристики людини, особливо її ставлення
до життя, виконувані нею функції. Поняття "людина" при цьому розглядається не як відображення окремої
особистості, а як елемент соціальної групи. В зв'язку з цим процес антропономічного розподілу людей
(ключове поняття, що означає розподіл людей за різними соціальними групами) вивчається не як сума
індивідуальних переміщень, а як система колективних потоків, що певною мірою живлять соціальну
стратифікацію. А їх неможливо вивчати поза уявленням про цю стратифікацію як в загальнотеоретичному, так і
в конкретно-історичному плані.
Які ж фундаментальні відносини зумовлюють цей процес розподілу людей? П. Сорокін відводив ключову
роль сім'ї і школі, М. Вебер – ринку праці. Але, за Берто, ці концепції помилкові, так як, пройшовши сім'ю і
школу, люди зовсім не належать своїй власній долі, навпаки, напрями траєкторій їх життя в основному
зумовлені заздалегідь, самим місцем в світі праці і капіталу.
Людина в своєму житті проходить етапи, які характеризуються низкою різнорідних понять: народження,
зростання, соціалізація, виховання, навчання, ринок праці, мобільність, одруження, споживання та ін.
Антропономічний підхід претендує на відтворення цієї єдності. Суть полягає в прагненні охопити суперечливу
єдність, що складає антропономічний процес, не на рівні його "продуктів" – людей, а на рівні історично
детермінованих соціальних відносин. Тут, зокрема, важливі соціально зумовлені відносини в сім'ях, організація
побуту, дозвілля, життєвого середовища. Соціальна політика держави в цій сфері спрямована на впровадження
певної форми існування працівників поза роботою, яку можна визначити як "робітничо-буржуазну форму" [1].
Антропономічний аналіз розкриває також низку специфічних механізмів, за допомогою яких різні класи
відтворюють себе в своїх дітях. Серед них чотири головних: передача капіталу, що забезпечує відтворення
шару капіталістів; спадкування землі і дрібних засобів виробництва, що забезпечує відтворення селян, дрібних
торговців і ремісників; система освіти, що забезпечує відтворення керівників і осіб вільних професій, і нарешті
відсутність всіх цих факторів, що забезпечують відтворення найманих працівників.
Маючи справу з людськими долями, складними життєвими траєкторіями окремих індивідів, всі ці праці
спираються переважно на результати якісних етнографічних досліджень, глибина і ретельність котрих не може
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повною мірою відшкодувати недолік, пов'язаний з тим, що отримані висновки, як правило, засновані на не
представницьких даних і не можуть бути поширені на суспільство загалом [21-23].
Другий і не менший по значущості удар по початковій спрощеній схемі вертикальної соціальної
мобільності, "органічної для відкритого суспільства", завдав видатний британський соціолог Дж. Голдторп. Він
переконливо демонструє обмеженість буденного уявлення, що вирівнювання матеріальних умов життя істотно
зближує шанси на соціальне просування вихідців з різних соціальних шарів / класів.
Результати фундаментального дослідження, проведеного знаменитою кембриджською групою соціологів в
складі Дж. Голдторпа, Д. Локвуда, Ф. Бечхофера, Дж. Платта протягом 1960-х рр., чітко обґрунтували і
підтвердили на надійному емпіричному матеріалі суть характерологічних відмінностей між працівниками
фізичної і розумової праці і розвіяли міф, що склався наприкінці 1950-х рр. про зближення робочого класу з
середніми шарами [24; 25]. Поширенню цього міфу сприяла ідея, що стала, можна сказати, загальновизнаною,
про прийняття робітниками образу життя і системи соціальних норм і цінностей, притаманних середнім
верствам. Голдторп і його колеги виявили, що, незважаючи на поліпшення добробуту робітників, стиль їх
життя і ставлення до роботи істотно не змінилися. Виявилося, що у представників робочого класу відмінні від
''білих комірців'' трудові мотиви. Ними рухають в основному лише матеріальні фактори, але аж ніяк не
можливості кар'єрного зростання, підвищення соціального статусу або інші соціально-психологічні стимули.
Багато робочих прагнули дати своїм дітям гарну освіту, але вони керувалися при цьому не бажанням підвищити
їх соціальний статус і ввести їх до "вищого кола", а надіями забезпечити їм хороший заробіток. Громадськокультурне життя "синіх комірців" менш активне і різноманітне, свій позаробочий час вони більшою мірою
схильні проводити вдома в сімейному колі.
Розглядаючи співвідношення нового середнього класу і робітників, англійський соціолог Е. Гідденс
підтвердив ідею Голдторпа і його співавторів щодо суттєвих відмінностей між забезпеченою кваліфікованою
частиною робочого класу і новим середнім класом в характері соціальної мобільності. Він виділив при цьому
наступні моменти. По-перше, традиційну перевагу "білих комірців" щодо трудових гарантій, якими вони
володіли. По-друге, ці дві категорії мали різні моделі динаміки трудових доходів протягом трудової кар'єри.
Для робочих була характерна "знижена" крива доходів на відміну від "білих комірців", яким найчастіше був
гарантований щорічний приріст доходів. В додаток до цього кількість робочих годин в тиждень була більша у
працівників фізичної праці – в 1966 р. В Британії вона становила 44 години, в той час як для "білих комірців" –
38 годин. По-третє, більш значна частка працівників розумової праці отримувала різноманітні додаткові пільги
– допомоги по хворобі, пенсії, також в більшості країн ці працівники користувалися значними податковими
пільгами [26]. Гідденс зазначав, що заводський клерк більшою мірою поділяв умови праці, характерні для
більш високих менеджерських позицій, ніж для цехових робітників. В той час як робітники виконували фізично
напружену, виснажливу роботу в цехах, клерки працювали в чистих приміщеннях, виконуючи завдання,
пов'язані просто з маніпулюванням символами.
Але, можливо, що ці уявлення застаріли? За минулі десятиліття і якість навчання в школах для звичайних
дітей із звичайних сімей, і рівень життя самих цих сімей змінилися на краще. Однак Голдторп продовжує і нині
стверджувати, що XX століття не внесло змін в цю ситуацію, тобто, що класова приналежність як і раніше
вирішальним чином впливає на міжпоколінну і кар'єрну мобільність молодого покоління. В одній з останніх
робіт його послідовників Річарда Яріна і Меіра Яіша була зроблена спроба розібратися в проблемі, чи правий
Голдторп, що дистанції в рівні освіти молоді з різних соціальних класів практично не змінювалися протягом
більшої частини XX ст. [27: 232-258].
Основний механізм, використаний для розкриття моделі прийняття сім'ями рішень щодо освіти дітей, –
"відносне неприйняття ризику". Це означає, що основною освітньою метою молоді (і їх сімей) є досягнення
такого рівня освіти, що дозволить їм досягти класової ступені, як мінімум, такого ж рівня, як і початкова
щабель їх сімей. Інші дослідники знайшли підтвердження цьому аргументу [19].
Автори задалися питанням, чому діти з однаковими здібностями і достатніми фінансовими ресурсами, але з
родин різного класового походження приймають різні освітні рішення. В межах усіх систем освіти існують
моменти, коли молоді люди "стоять перед вибором: піти по більш або менш ризикованому шляху. Вчені
наводять наступні приклади альтернатив: піти по науковому (ризикований) або професійному (менш
ризикований) шляху; залишитися і продовжити навчання або взагалі покинути систему освіти. Ризик виникає в
зв'язку з тим, що від різного вибору залежить очікувана користь, а також тому, що студенти, які вибрали більш
ризикований шлях, можливо, так і не зможуть його завершити.
Починаючи з 1974 р., вік обов'язкового навчання в школі становив 16 років. У цьому віці досліджувані
зазвичай здають перший державний іспит і зустрічаються з першим у житті вибором, з трьома основними
альтернативами: покинути школу і увійти на ринок праці, покинути школу і продовжити навчання в іншому
місці або продовжити навчання в школі. Наступна точка важливого вибору в англійській системі освіти виникає
при закінченні середньої школи, зазвичай у 18 років. У цьому віці учні, як правило, проходять державні іспити
(просунутий рівень) і роблять другий основний вибір щодо кар'єри. І знову перед ними постають три основні
альтернативи: залишити школу і увійти на ринок праці, покинути школу і продовжити навчання в
неуніверситетському професійному навчальному закладі або піти в університет.
Згідно з припущеннями авторів (Бріна і Голдторпа), навіть при близькості здібностей / хисту молодої
людини і фінансових ресурсів сім'ї класова нерівність при здійсненні освітніх рішень зберігає свій вплив, і,
14

В. В. Баранівський. Стратифікаційні зміни в країнах Заходу та їх прояв у доступі до вищої освіти

таким чином, на прийняття освітніх рішень учнями впливають три фактори – грошові кошти родини, здібності
учня і класове походження.
Дослідження підтвердило, що молоді люди різного класового походження орієнтовані на різні порогові рівні
освіти, яких вони прагнуть досягнути як мінімуму. Сприйняття оптимального рівня освіти буде розрізнятися,
викликаючи відмінності в схильностях при виборі альтернативних освітніх або неосвітніх варіантів кар'єри. Це
підтверджувалося і спостереженнями авторів щодо надання переваги респондентами класовій позиції на
першому місці роботи, останньому місці роботи до 23 років і останньому місці роботи до 33 років. Були
побудовані таблиці ймовірності класової позиції залежно від досягнутого рівня освіти. Відмінна особливість
дослідження полягає в прогнозі, який будується на даних про схильності дітей з різних класів вибирати різні
освітні стратегії, навіть якщо діти не розрізняються ні в особистих переконаннях про можливості успіху в
системі освіти, ні в можливості оплачувати витрати на навчання.
Таким чином, як демонструють західні дослідники, в сучасному світі освіта відіграє особливу роль як
інституціональний фактор соціальної мобільності. У населення сформувалося уявлення про соціальну
мобільність "за допомогою освіти". Як зазначають автори дослідження 2000-х рр., проведеного в США і на
Тайвані, "... батьки розраховують, що освіта дітей – це "пряма дорога" до успіху. В еру зростаючого рівня
освіти одним із критеріїв успішного батьківства і материнства являється отримання їх дитиною якісної освіти.
Крім того, вчені, які вивчають соціальну нерівність, вважають, що батьківські освітні досягнення встановлюють
мінімальний рівень досягнень дитини, тому що вона стикається з фізичними витратами за умов, коли
погіршується (відносно різних поколінь) мобільність. Однак в дослідженнях достатньо рідко пробуджується
ясність цієї ідеї при аналізі шкільного розвитку" [28: 196]. Однак всі ілюзії поступово розсіюються. Освічені
працівники в ієрархії влади і власності займають ті ж позиції, що і їх менш освічені батьки.
Освітня система також стратифікувалась, розділившись при формальній рівності рівнів (скажімо, вища) на
елітарну, підвищену, "середню" і з низьким рівнем. Тому сучасна освіта швидше камуфлює реальну нерівність,
ніж служить "ліфтом" по вирівнюванню позицій. Формуються ілюзії, що на зміну соціальних причин розподілу
влади і привілеїв приходять (підміняють їх) "природні" причини, пов'язані з індивідуальними природними
здібностями людей. Поповнення правлячого класу кращими представниками всіх шарів суспільства,
теоретично, здавалося б, не представляє проблеми в найбільш відкритій системі, насправді ніколи не було
реалізовано, так як пануючі класи зазвичай прагнуть зберігати максимальний контроль над соціальними
благами, висуваючи бар'єри законів і звичаїв для скорочення можливостей просування вихідцям з низів. При
цьому, природньо, виникають дилеми, що випливають із розуміння користі, яку можуть принести виключно
здібні члени нижчих страт, якщо їх допустити в верхні шари, і яку принесе соціалізація цих людей, або з
розуміння того, що максимальна закритість правлячого класу робить його нездатним до вирішення задач, що
стоять перед суспільством, нарешті, з того, що при високому ступені закритості верхів неминуче з'являються
дисиденти, виникає загроза революційного руху. Різниця між відкритими і закритими суспільствами в цьому
плані є лише в більшій або меншій гостроті проблеми співвідношення між потребою суспільства в необмеженій
мобільності його членів і можливістю, що надається правлячим класом.
У сучасній науковій думці системний аналіз соціальної мобільності і визначення її місця в трансформації
соціально-економічних відносин в постіндустріальному світі ще достатньо не сформувалися. Мова, мабуть,
може йти лише про тренди, що намічаються.
В контексті можливих напрямів для подальших досліджень соціальної мобільності зарубіжні автори
ставлять питання про необхідність розвитку комплексного погляду щодо динаміки соціальних структур,
структур нерівності. Вони пропонують збагатити існуюче наукове поле за рахунок включення в аналіз
макроекономічних факторів, серед яких найбільш значущими представляються тенденції в розвитку
національних і міжнародних ринків праці, соціально-економічні трансформації як в постсоціалістичних, так і в
розвинутих капіталістичних країнах (поява нових типів ''капіталізму''), розвиток нової світової системи
економічних відносин (глобалізація) тощо [29: 3-20]. Низка публікацій містить підтвердження тому, що в
розвинутих суспільствах зменшення рівності можливостей призводить до зростання реальної нерівності в
побудові кар'єри [30: 23-58; 31: 59-84].
Висновок. Таким чином, з аналізу досліджень в області соціальної мобільності в умовах сучасних
інформаційних (постіндустріальних) суспільств варто визнати найбільш цінними дві кардинальні ідеї. Перша –
про наявність (поряд із соціально-економічними) культурних бар'єрів, що обмежують можливості
індивідуальних переходів до більш високих статусних позицій з нижчих прошарків. Тип культурного
середовища, в якому перебуває молодше покоління цих прошарків, часто створює серйозні перепони для їх
висхідної мобільності.
В той же час наближення матеріальних умов існування між робітниками і певними прошарками середнього
класу призводить до того, що низхідна соціальна мобільність отримує все більші масштаби в розвинутих
західних країнах. Більш того, чим демократичніші країни, чим більш рівні шанси надає громадянам добре
поставлена система освіти, де, як, наприклад, у Фінляндії, немає ділення на елітарну і загальнодоступну освіту,
тим значно вища ймовірність переміщень не тільки вгору, але і вниз по соціальних сходах. При цьому чим
більше відкритим є суспільство, тим менші культурні перепони до рівності в освіті і, як наслідок, тим більше
вихідців із соціальних низів потрапляє в середні і вищі прошарки. Це перший момент, який ми зафіксували на
основі аналізу міжнародного наукового досвіду, узагальнюючого реальні практики розвинутих країн.
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Друга кардинальна ідея, ініціаторами якої є такі видатні вчені, як Деніел Белл, Мануель Кастельс, Девід
Грускі і низка інших, – це проблема висунення на перший план в системі вертикальної висхідної стабільності та
формування еліт такого принципу соціальної селекції, як мерітократизм. Цей принцип породжений приходом
на зміну класовій системі індустріального суспільства постіндустріального, інформаційного (мережевого), в
котрому класова ієрархія переплітається з ієрархією, яка посилюється, щодо володіння людським і культурним
капіталами. В цьому суспільстві і формується мерітократичний принцип соціальної селекції, при якому
обдаровані і добре освічені люди реально отримують переваги в соціальному просуванні.
Соціальна нерівність у більшості сучасних суспільств і на Заході, і на Сході багато в чому задана стратегією
відтворюючих своє панування вищих класів або їх консервативної частини. Вони використовують в цих цілях
політичну систему, різні соціальні інститути (оподаткування, соціального страхування тощо). Важливу роль в
цьому відношенні відіграє і система освіти.
В умовах глобалізації вище показані проблеми соціальної нерівності в західних суспільствах все більше
проявляються і в українському, що трансформується. Україна має враховувати як "плюси" так і "мінуси" з того,
що відбувається в інших країнах світу, зокрема і в питаннях забезпечення справедливого рівного доступу
громадян до вищої освіти.
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Барановский В. В. Стратификационные изменения в странах Запада и их проявление
в доступе к высшему образованию.
В статье на основе анализа трудов современных западных исследователей осуществлена попытка объективного
освещения стратификационных изменений в западных обществах; показать тенденции развития их социальноклассовой структуры; проанализировать процесс влияния стратификационных изменений на доступ граждан к
образованию, в частности – высшему. Подчеркнуто, что в современных западных обществах уменьшается так
называемый "средний класс", усиливается дифференциация на "богатых" и "бедных". Определено, что социальное
неравенство нарастает как в середине обществ, так и на мировом уровне. Подчеркнута растущая роль
культурного капитала в достижении социального равенства. Отмечено, что система образования в западных
странах, разделившись при формальном равенстве уровней также стратифицировалось на элитарную,
повышенную, среднюю и с низким уровнем. Таким образом, современное образование быстрее камуфлирует
реальное неравенство, чем служит "лифтом" по выравниванию позиций. Сделан вывод, что социальное
неравенство в западных обществах в значительной степени определяется стратегией воссоздающих свое
господство высших классов или их консервативной части.
Baranivs'kyi V. V. Stratification Changes in the Countries of the West and their Manifestation
in the Access to the Higher Education.
The article carries out on the basis of the analysis of modern western researchers' works the attempt to illuminate
objectively the stratification changes in the western societies; to show the progress process of their socially-class structure
development; to analyze the process of stratification changes influence on the citizens' access to the education, in
particular – the higher one. It is underlined that in the modern western societies the "middle class" decreases while the
differentiation on "the rich" and "the poor" increases. It is determined that the social inequality grows both in the middle
of the societies and at world level. The growing role of cultural capital is underlined in the achievement of social equality.
It is marked that the system of education, divided under the formal equality of levels also, has stratified on the elite, higher,
middle and low ones. Thus, modern education camouflages the real inequality quicker and serves as an as ''elevator" on
smoothing the positions. It is concluded that the social inequality in the western societies is largely determined by strategy
of recreating the domination of higher classes or their conservative part.
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КОНЦЕПТ ВІРТУАЛЬНОСТІ В ПРЕДМЕТНОМУ ПОЛІ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ НАУКИ
Розглянуто питання категоріального обґрунтування статусу віртуальності та визначення поняття
віртуальної реальності в контексті завдань сучасної філософії науки. Проаналізовано становлення поняття
віртуальної реальності в історії філософської думки, трансформації його в сучасній віртуалістиці, а також у
теорії сучасної науки. Доведено, що необхідність концептуального уточнення категоріальних меж поняття
віртуальності є виявом глибшого процесу диференціації та осмислення масштабів існування універсуму та
світу, організація якого є результатом пізнавальної діяльності людини.
У багатьох науково-популярних та публіцистичних публікаціях й стереотипах масової культури віртуальість
асоціюється з розвитком комп’ютерних технологій і так званої "кіберкультури". Попри наявність глибокого
досвіду дослідження віртуального у філософії, культурології, психології, а також досліджень у фізиці,
педагогіці й інших галузях науки, має місце неправомірне ототожнення поняття віртуальності лише з
комп’ютерною технікою. Як слушно зазначає М. Носов, "… комп'ютерна реалізація віртуальної реальності – це
лише вироджений випадок більш глибокого феномена. Ідея віртуальності веде до перегляду понять реальності
й існування інших онтологічних категорій" [1: 174].
Метою даної статті є аналіз концепту віртуалістики та змісту поняття "віртуальна реальність" в контексті
парадигмальних трансформацій сучасної філософії та методології науки.
У постнекласичній науці поняттям "віртуальна реальність" позначається сукупність об'єктів наступного
(стосовно реальності, що їх породжує) рівня. Ці об'єкти онтологічно рівноправні з генеруючою їх
"константною" реальністю й автономні; при цьому їх існування повністю обумовлене перманентним процесом
їх відтворення реальністю, при завершенні даного процесу віртуальні об'єкти зникають.
Для роботи з поняттям "віртуальна реальність" необхідно відмовитися від моноонтичного мислення (яке
постулює існування лише однієї реальності) і введення поліонтичної неграничної парадигми (визнання
множинності світів і проміжних реальностей), що дозволить будувати теорії унікальних об'єктів, що
розвиваються, не зводячи їх до лінійного детермінізму [2]. При цьому "первинна" віртуальна реальність здатна
породжувати віртуальну реальність наступного рівня, стаючи стосовно неї "константною реальністю" – і так
"нескінченно", адже обмеження на кількість рівнів ієрархії реальностей теоретично бути не може. Межа в
цьому випадку може бути обумовлена лише обмеженістю психофізіологічної природи людини як "точки
сходження всіх обріїв буття" (С. Хоружий).
Як підкреслює В. Фалько, "поширення поняття віртуальності в самих різних галузях науки, мистецтва й
практики дозволяють говорити про нову парадигму, що виражається в поняттях самоорганізації, кооперативних
ефектів, формотворчих випадків і т. п." [3: 3]. Так у сучасній філософській літературі підхід, заснований на
визнанні поліонтичності реальності й здійснюючий у такому контексті реконструкцію природи віртуальної
реальності, отримав найменування "віртуалістика" (М. Носов, С. Хоружий). Не можна не погодитися з тим, що
"…у літературі, навіть у науковій, не кажучи вже про публіцистичну й популярну, дуже часто термін
"віртуальна реальність" застосовується довільно, необґрунтовано, заради привернення уваги, у результаті чого
розмивається зміст і кількаразово розширюється обсяг позначуваного їм поняття" [4: 14]. Що ж мається на увазі
в сучасній філософії науки під поняттям "віртуальна реальність"?
Проблема категоріального обґрунтування статусу віртуальності та віртуальної реальності є актуальною для
сучасної філософії науки. Віртуальна реальність є "особливою філософською категорією поряд з такими, як час,
простір, сутність і т. д., яка дозволяє в єдиному плані розглядати реалії, що відносяться звичайно до різних
типів знання: природничого, гуманітарного або технічного" [5: 216]. Так, підхід заснований М. Носовим
постулює правомірність фундування філософсько-психологічної концепції віртуальної реальності наступними
теоретичними засновками:
1) поняття об’єкта наукового дослідження необхідно доповнити поняттям реальності як середовища
існування безлічі різнорідних і різноякісних об’єктів;
2) віртуальну реальність становлять відношення різнорідних об’єктів, розташованих на різних ієрархічних
рівнях взаємодії й породження об’єктів – віртуальна реальність завжди породжена деякою вихідною
(константною) реальністю;
3) віртуальна реальність відноситься до реальності константної як самостійна й автономна реальність,
існуючи лише в часових рамках процесу її породження й підтримки її існування;
4) об'єкт віртуальної реальності завжди актуальний і реальний, вона здатна породжувати іншу віртуальну
реальність наступного рівня [2: 122].
Категорія "віртуальність" вводиться у віртуалістиці через опозицію субстанціальності й потенційності:
віртуальний об'єкт існує, хоча й не субстанційно, але реально; і в той же час – не потенційно, а актуально. Віртуальна
реальність є "недо-виникаючою подією, недо-породженим буттям" [6: 53-68].
© Богачевський П. С., 2012
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Такий погляд на віртуальність виводить останню за межі есенціалістського погляду Арістотеля, де всі факти
реальності актуалізують певні есенціальні начала, що в кінцевому результаті стверджує головну сутність. В
дискурсі сутності, як доводить у своїй роботі "Рід або недорід?" С. Хоружий, віртуальність просто неможлива
оскільки невід'ємна від реальності. Хоружий доводить ту тезу, що для використання категорії віртуального ми
повинні вийти за межі сутнісного дискурсу та звернутись до дискурсу енергійного. Віртуалістика зосереджується
на розгляді віртуальності сутнісно у її актуальному бутті: розгляд поняття віртуальності, крізь призму енергійного
дискурса, дозволяє розглядати віртуальність у термінах актуально-енергійних процесів, процесів динамічної
рівноваги та становлення, без прив'язки до сутнісного, породжуючого рівня. Проте для сучасної філософії науки
відкритим залишається питання про категоріальне розрізнення дійсного та віртуального та критерій цього
розрізнення: чи є віртуальне дійсним?
Корінням поняття "віртуальність" сягає античної культури. Спеціальний аналіз античного й середньовічного
вживання терміна virtus у цьому значенні здійснив російський дослідник М. Носов, спираючись на тексти Цицерона,
Томи Аквінського, Миколи Кузанського й трактування їх А. Лосєвим, А. Ахтуніним. Римляни позначали терміном
virtus, насамперед, силу, мужність, військову доблесть: "Чеснота для римлянина – мужність, те, що пристойно
чоловікові (virtus)" [2: 23]. Найбільший схоласт середньовіччя Тома Аквінський за допомогою поняття віртуального
характеризував співіснування душі мислячої, душі тваринної й душі рослинної: у людині не присутня ніяка інша
субстанційна форма крім однієї тільки субстаційної душі, і остання, оскільки вона віртуально містить і душу
почуттєву й душу вегетативну, так само містить у собі форми нижчого порядку й виконує самостійно одна всі ті ж
функції, які в інших видах виконуються менш досконалими формами. Подібним же чином варто сказати про
почуттєву душу у тварин, про вегетативну душу в рослинах і взагалі про всі досконаліші форми у їхньому
відношенні до форм менш досконалих [7: 850-851]. Сигер Брабантський використовував термін virtus, міркуючи про
розум і мислення: "…розум, від якого походить мислення, є вища здатність (virtus) людини" [8: 1: 819].
Припущення про те, що якась реальність здатна генерувати іншу реальність, закономірності існування якої не
будуть зводитися до аналогічних характеристик реальності, що її породжує, висував ще візантійський богослов
IV ст. Василь Великий. Порівняймо зауваження англійського вченого Д. Денетта (1993): "Розум є паттерн,
одержуваний розумом. Це досить тавтологічно, але це не хибно й не парадоксально".
Таким чином, у схоластиці "віртуальна реальність" була поняттям, що набуло категоріального статусу в ході
переосмислення платонівської і аристотелівської парадигм: була зафіксована наявність певного зв'язку (за
допомогою virtus) між реальностями, що належать до різних рівнів у власній ієрархії. Категорія "віртуальності"
активно розроблялася також і в контексті вирішення інших фундаментальних проблем середньовічної
філософії: конституювання складних речей із простих, енергетичної складової акту дії, співвідношення
потенційного й актуального.
М. Кузанський, міркуючи про першооснову всього сущого в роботі "Про бачення Бога", наводить приклад
горіхового дерева, яке він бачить тілесними очами величезним, розкидистим, зеленим, обтяженим гілками, листям
і плодами. І продовжує: "Потім розумовим оком я бачу, що те ж дерево перебувало у своєму насінні не тому, що я
зараз його розглядаю, а віртуально; я звертаю увагу на чудову красу того насіння, в якому було уміщено цілком і
це дерево, і всі його горіхи, і вся сила горіхового насіння, і в силі насінь всі горіхові дерева… Дерево, бачу я, є
якесь розгортання насінної сили" [9: 46-47]. Virtus, віртуальне розуміється тут як активний початок, властива
об'єктові внутрішня здатність, потенція, яка реалізується в дійсність при відповідних умовах. Насіння містить у
собі дерево віртуально, потенційно, як здатність вирости в це дерево. При цьому постулювання діади
"божественна або гранична реальність – субстанціальна реальність, пасивна, існуюча у власному просторі-часу"
виключало можливість уявити якусь "ієрархію" реальностей: об'єктна пара може мислитися лише в контексті
"бінарності" компонентів внаслідок граничності, внутрішнього антагонізму останніх.
Становлення моністичної "наукової картини світу", що замінила божественні закономірності на "закони
природи", означало постулювання однієї реальності – "природної" – при збереженні загально-космічного
статусу поняття virtus як особливої, загально-проникаючої сили. (Цією обставиною були, зокрема, фундовані
дискусії про співвідношення науки й релігії, науки й містики, про природу й горизонти магічного.)
Постнекласична наука приходить до віртуальності, насамперед, відштовхуючись від центральних питань
сучасної фізики. Вперше фізики звертаються до віртуальності, коли постає питання про усунення нескінченних
значень фізичних величин в електродинаміці. Тоді вводять особливий тип існування віртуальних часток, що
існують у процесі "обміну" між двома електронами, що рухаються у своєму полі і відштовхуються один від
одного. "Взаємодія двох часток крізь їх наскрізне поле можливо пояснити як обмін третьою часткою, яка має
назву кванта поля. … Обмінний квант має тільки ілюзорне існування. Бувши випущеним, він має бути поглинений
тією ж часткою або іншою за кінцевий час. Він не може зберігатись сам по собі чи бути віднайдений
експериментально. Цей вид кванта поля називають віртуальною часткою. … При цій взаємодії віртуальна частка
отримує чи віддає частину енергії , проте повинна віддавати борг ще до того, як нестача буде помічена" [10: 379].
Сучасна фізика намагається об'єднати усі чотири типи фундаментальних взаємодій у єдину картину. Як слушно
вказують С. Кримський та В. Кузнєцов у своїй роботі "Світоглядні категорії в сучасному природознавстві": "Для
більш повної характеристики цієї картини необхідно звернутись до концептуальних умов її єдності, під якими
розуміється, передусім, такі її базисні ідеї, котрі залишаються інваріантними відносно переходів з одного
фундаментального рівня цієї картини на інший. До числа таких ідей, передусім, належать концепція віртуального
існування та концепція вакууму, що розуміється як сфера цього існування, що характеризується на відміну від
актуального спостерігаємого буття за допомогою категорії безкінечності" [11].
20

П. С. Богачевський. Концепт віртуальності в предметному полі сучасної філософії науки

Треба зауважити, що звернення сучасної фізики до концепту віртуальності призводить до переосмислення
традиційних уявлень про причиновість, темпоральність, становлення тощо. Цей факт, що горизонт віртуальної
ситуації (як у прикладі із квантом поля) виходить за межі класичного горизонту споглядаємих
експериментально фактів у іншу смислову площину (мається на увазі принципіально інший фізичний зміст цієї
сфери) – площину фізичного вакууму, дозволяє говорити про зміну загальної "точки відліку" для визначення
класичних фізичних категорій. Так, наприклад, сучасна фізика оперує віртуальним часом (час, в якому
розгортається фізичний зміст, що дозволяє вводити в обіг абстракції на кшталт віртуальних часток), який не є
вписаним в темпоральність взаємодії класичних фізичних об'єктів, яку (взаємодію) і намагаються пояснити за
допомогою звернення до віртуальних часток. Незважаючи на те, що константна темпоральність породжує
віртуальну, вона не поєднується із останньою. Іншими словами, віртуальна темпоральність ніяким чином не
може вплинути на структуру константної темпоральності, але водночас, сама її структура повністю
визначається константною темпоральністю.
Саме таке підпорядковане відношення віртуальної темпоральності до константної дозволяє стверджувати
несубстанціальність віртуальних подій, протиставляючи цій ідеї субстанційність константних подій.
І віртуальна й константна темпоральності самі по собі носять континуальний характер, що означає
безперервний плин від одного моменту до іншого. Однак стосовно константної темпоральності, віртуальна
темпоральність втрачає свою континуальність і стає дискретною. Таким чином, можливим стає виділення
окремого фрагменту в плині загального часу, який характеризується виникненням окремої закінченої ситуації,
якій притаманний свій особистий плин внутрішнього часу. "Це означає, що час віртуальної події не інтегрується в
нормальну плинність і така подія належить, дійсно, до ненаявних подій" [12].
Ще одна теорія сучасної науки, що зумовлює звернення до осмислення концепту віртуальності є
калібровочна інваріантність, за рахунок якої можливо було описати так звану стандартну модель (теоретична
конструкція в фізиці елементарних часток, за допомогою якої описуються електромагнітна, сильна та слаба
взаємодії усіх елементарних часток). Проте цікавою є не сама інваріантність, а те, що інваріантна симетрія в
фізичному світі порушується: "…спонтанне порушення симетрії визначається неінваріантністю вакууму
відносно групи перетворень лагранжа, що свідчить про відносність фізичної реальності (аж до відносності
нашого фізичного світу). Тим самим виявляється необхідним враховувати, що за межами вивчаємої фізичної
реальності завжди існує фізична реальність, структурована у вигляді іншого світу або інших потенційних
світів" [5]. Сучасна фізична теорія струн та М-теорія, що виникає як друга суперструнна революція,
наголошують на можливості існування багатьох "паралельних світів", що існують на бранах (багатовимірних
об'єктах, вимірність яких задається формулою n+1, де n – кількість просторових вимірів плюс один вимір часу).
При цьому просторова топографія цих бран не вичерпується трьома вимірами звичної нам фізичної реальності.
Вчені не можуть остаточно сказати, чи можливим колись буде експериментальне проникнення за межі
чотирьохвимірного простору нашої реальності, проте сьогодні існує ряд теорій, що мають на меті виявити
докази існування цих "паралельних світів", що розташовані на суміжних нашій бранах.
Ще одним приводом в фізиці ХХ сторіччя, що може потребувати для свого опису введення поняття
віртуальності, є оксфордська інтерпретація квантової механіки, запропонована у роботі Х. Еверета, близькій до
гіпотези віртуального ансамблю, і згодом розвиненій у працях Б. С. Де Вітта. В 1957 році під керівництвом
Дж. Уїлера в Прінстоні Х. Еверет захистив докторську дисертацію [13], у якій він на додаток до основного
математичного апарата квантової механіки запропонував "універсальну хвильову функцію". Ця функція
підкоряється рівнянню Шредінгера для світу, що є квантовою суперпозицією декількох (або невизначеної безлічі)
паралельних всесвітів, і представляє повністю оборотну й детерміновану еволюцію станів. При взаємодії даних
станів з навколишнім середовищем у системі вимірів розглядається ефект "декогеренції", що у результаті процесу
проникнення в систему інформації про навколишнє середовище призводить до того, що квантова система
неминуче "заплутується" і змішується з навколишнім середовищем. Поки не проведений вимір, неможливо
встановити, в якому саме із всіх всесвітів здійснюється експеримент. У момент виміру відбувається необоротне
"розщеплення всесвітів". Хвильова функція Х. Еверета не зазнавала недетермінованого колапсу в системі
спостереження, і вона визнавалася "реальною" на всьому просторі ймовірностей, що обчислюють. Один із
філософських висновків даної інтерпретації полягав у тому, що спостерігач присутній у кожній з можливих
реальностей, причому він оцінює як реальне тільки власне існування, у той час, як інші світи для нього це – не
більш ніж математична віртуальність. Ці світи співвідносяться статистично, і події нашого реального світу не
зберігають зв'язку з тим, що відбувається у всій сукупності світів, і в цьому сенсі є випадковими. Ця теорія згідно
Б. С. Де Вітта пізніше одержала назву Багатосвітової Інтерпретації.
Участь експериментатора в спостереженні нових часток і неясність щодо причинності при дослідженні
субатомних процесів обумовлюють становище, при якому статистичні методи квантової механіки набувають
певного метафізичного смислу. Ситуація виявляється такою, що якщо хтось у змозі перерозподілити ймовірності
утворення нових елементарних часток і спостерігати несподівані результати в системі виміру, то даний суб'єкт
стає безпосереднім учасником їх створення. При цьому припиняє діяти класичний принцип, який визначає
співвідношення теорії ймовірностей із практикою, і відповідно до якого математична статистика є лише
практичним інструментом дослідження складних систем, дозволяючим виключити з розгляду, але не скасувати
безліч зв'язків, або недоступних для розгляду, або таких, що в силу їх множинності роблять завдання
детермінованого дослідження нездійсненним.
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Лапласівський механічний детермінізм був відкинутий у науковому співтоваристві, яке прагне
відгородитися від примітивного фаталізму, яким незмінно страждала дана модель. Після цього рух і розвиток
на всіх рівнях всесвіту прийнято було розглядати відповідно до ймовірнісної картини світу. Однак, останнім
часом, незважаючи на відсутність явних шансів бути визнаною, гіпотеза супердетермінізму відроджується до
життя як один із можливих висновків теореми Бела.
Досліджуючи проблеми локальності квантових взаємодій й, зокрема, нелокальність у теорії Д. Бома, Д. Бел
дійшов висновку, що наявність прихованих змінних не може відтворити всі передбачення квантової механіки.
Він вивів систему нерівностей, що обмежують можливість існування тих прихованих змінних, які могли б
складати пріоритет ідей локального реалізму. Підтверджуючи нелокальність квантових систем, теорема Бела
зіграла роль троянського коня в системі загальних фізичних уявлень. Виявлялося, що зареєстровані динамічні
властивості елементарних часток можуть взагалі не існувати до їх вимірювання, а фактично – до
спостереження. Починаючи з 1972 р., різними групами вчених здійснювалася експериментальна перевірка
нерівностей Бела. Ці експерименти підтвердили правильність його теореми. Як приклад, можна привести
експерименти У. Тітела, коли у двох інтерферометрах на відстані 10.9 км. була отримана певна нелокальна
кореляція в підтримку нелокальних передбачень квантової механіки й забезпечене підтвердження того, що
заплутаність між фотонами може підтримуватися на великих відстанях.
Незважаючи на всю переконливість теореми Бела для фізичного співтовариства, існують певні критичні
погляди, відповідно до яких результат кожного виконаного експерименту, що демонструє порушення
нерівностей Бела, може бути обумовлений недоліками в постановці або у проведенні експерименту. Апаратура
також може бути недосконалою. Такі проблеми називають проколами (loopholes). Найбільш серйозний з них
зустрічається, коли частки не у всіх випадках реєструються в обох експериментальних зонах. Можливо також,
що квантові кореляції (результати експериментів) виявляються штучними, якщо виміри залежать від комбінації
всіляких сторонніх параметрів і настроювань системи спостереження. З метою одержання істинних результатів
з 2004 р. проводяться повторні експерименти. Однак, деякі дослідники вважають, що існує логічна можливість,
що квантова фізика сама по собі не припускає, щоб тест без проколів виявився можливим (Peter G. Gill –
University of Toledo, Ohio; David J. Santos – Universidad de Vigo, Spain).
Якщо теорема Бела надалі не отримає гідного спростування, то конкурентами зазначеної вище гіпотези
супердетермінізму виявляться теорія множинності паралельних світів, що вважається фантастичною, або ж
дуже неохоче сприймана фізиками ідея про миттєву взаємодію елементарних часток з надсвітловою швидкістю.
У контексті існуючих альтернатив популярною виявляється також інтерпретація, згідно з якою побудова моделі
реального світу є взагалі неможливою. Афоризм Д. Мерміна: "Заткнися й рахуй!", який часто помилково
приписують Р. Фейнману або П. Діраку, прекрасно характеризує просте прагматичне вирішення проблеми.
Існує позитивістське уявлення про те, що реальна квантова система є не субстанціональною. Цей погляд
відштовхується від парадигми повноти квантової механіки як єдино вірної теорії, що репрезентує субатомну
реальність. Сприйняття експериментатора, ідеальне по своїй природі, пов'язане із цією реальністю за
посередництвом системи виміру й субстанціональної в просторі конфігурації хвильової функції, яка описує
чистий стан квантово-механічної системи, що має довжину в просторі. Оскільки структурна інформація про
спостережувану систему виявляється принципово недоступною, її матеріальна складова відсутня в досвіді. Тому
субстанціональність системи вважається невизначеною. Субатомна реальність перебуває за межами сенсорного
сприйняття й раціонального осмислення, а в існуючих теоріях раціональність розгорнута так, щоб включати те,
що раніше розглядалося як нонсенс, або в найкращому разі як парадокс. Копенгагенська Інтерпретація стверджує,
що та реальність, що перебуває "за сценою", не є такою, якою вона виглядає в нашій уявній конструкції.
Дана ситуація ще раз демонструє необхідність проведення більш чіткої категоріальної межі в осмисленні
станів дійсного світу вченого та віртуального існування усіх можливих станів досліджуваної системи. Так,
поняття віртуальності стає вписаним у значно більш широкий філософський дискурс, який характеризується
загальною людиновимірністю споглядаємого світу науки. Як зазначають С. Кримський та В. Кузнєцов:
"Розглянуті фізичні реальності (світ речей, світ подій і вакууму) характеризують макро- та мегасвіт, а також
своєрідний "світовий фон" фізичних процесів – вакуум, чи так званий меон ("безодню")"[11]. Характерно, що
кожен із цих світів має не тільки субстратно-об'єктне розрізнення, але й різний спосіб задання буття цих
об'єктів, їх різні буттєві характеристики.
Це значить, що на відміну від понять типу "царина природи" "світ" виступає не тільки як визначена, навіть
найбільш велика частина природи, її регіон та система, не тільки як певний тип фізичної реальності та її
закономірностей, але також і як певний тип існування (можливий, дійсний, емпіричний, збагненний розумом
тощо). Правду кажучи, під типом існування тут розуміється невичерпна за змістом характеристика
матеріального буття, а визначені модифікації та специфічні прояви" [11].
Пізнавальна цілісність світу сьогодні розглядається як сума процесів становлення різних рівнів фізичної
картини світу, що виявляються в різному масштабі. Цей масштаб характеризується не тільки лінійною зміною
величин (від мікросвіту до мегасвіту), але й також зміною самого якісного змісту. Ця зміна специфічної
змістовної якості процесів потребує постійного категоріального уточнення: "Річ в тім, що категорії мислення є
граничними визначниками змісту. Між тим формулювання багатьох проблем, наприклад в сучасній космології,
віднаходить як раз наближення до меж осмисленості" [6].
Таким чином, необхідність у концептуальному уточненні категоріальних меж існування поняття віртуальності
є виявом більш глибокого процесу диференціації та осмислення масштабів існування універсуму загалом та світу,
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організація якого є результатом пізнавальної діяльності людини. Парадокси сучасної експериментальної науки є
тим фактичним матеріалом, який корегує смислові межі поняття, що є наслідком зміни самого уявлення про
оточуючий світ. Сама віртуальна ситуація, або віртуальна подія, як абстракція, що виявляє сьогодні конкретне
фізичне наповнення, є вписаною у горизонт фізичного змісту між свідомістю та пізнавальними здатностями світу
людини, з одного боку, та фізичним вакуумом як кінцевою межею цього пізнавального горизонту, з іншого боку.
Сьогодні не існує усталеного визначення поняття віртуальності, оскільки воно вимагає встановлення та
формулювання філософської форми зв'язку між фізичним вакуумом та пізнавальною діяльністю вченого із
уточненням всього суміжного поля категорій (дійсне, можливе, актуальне, реальне тощо).
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Носов Н. А. Виртуальная психология / Н. А. Носов // Труды лаборатории виртуалистики.– М. : Аграф, 2000. –
Вып. 6. – 432 с.
2. Грицанов А. А. Виртуальная реальность / Грицанов А. А., Галкин Д. В., Карпенко И. Д // Постмодернизм.
Энциклопедия. – Мн. : Интерпрессервис ; Книжный Дом, 2001. – С. 122–124.
3. Фалько В. И. Философия виртуальности : подходы и принципы, проблемы и перспективы / В. И. Фалько. – М. :
Международная академия информатизации, 2000. – 92 с.
4. Носов Н. А. Психология виртуальных реальностей и анализ ошибок оператора : автореф. дис. на соискание уч.
степени доктора психол. наук / Н. А. Носов. – М., 1994. – 42 с.
5. Лосев А. Ф. Эллинистически-римская эстетика I-II вв. н. э. / А. Ф. Лосев. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 416 с.
6. Добронравова И. С. Синергетика : становление нелинейного мышления [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Dobr-sinerg/index.html.
7. Фома Аквинский. Сумма теологии / Фома Аквинский // Антология мировой философии . – М. : Наука, 1969. – Т. 1. –
Ч. 2. – С. 840–865.
8. Брабантский Сигер. Questiones de anima intellectiva / Сигер Брабантский // Антология мировой философии . – М. :
Наука, 1969. – T. I. – Ч. 2. – С. 810–823.
9. Кузанский Н. О видении Бога / Николай Кузанский ; [пер. В. В. Бибихина] // Сочинения в 2-х т. – М. : Мысль, 1980.
– Т. 2. – С. 40–50.
10. Хоофт Г. Т. Калибровочные теории сил между элементарными частицами / Г. Т. Хоофт // Успехи физических наук.
– 1981. – Т. 135. – Вып. 3. – 379 с.
11. Крымский С. Б. Мировоззренческие категории в современном естествознании [Електронний ресурс] /
С. Б. Крымский, В. И. Кузнецов. – Режим доступу : http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/krim.html.
12. Хоружий С. С. Род или недород? Заметки к онтологии виртуальности / С. С. Хоружий // Вопросы философии. –
1997. – № 6. – С. 53–68.
13. Everett H. The Theory of the Universal Wave Function / Hugh Everett. – Princeton : Princeton University Press, 1973. –
P. 3–140.

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1. Nosov N. A. Virtual'naia psikhologiia [Virtual Psychology] / N. A. Nosov // Trudy laboratorii virtualistyky [Works of the
Virtual Laboratory]. – M. : Agraf, 2000. – Vyp. 6 – 432 s.
2. Gritsanov A. A. Virtual'naia real'nost' [Virtual Reality] / [Gritsanov A. A., Galkin D. V., Karpenko I. D.] // Postmodernizm.
Entsyklopediia [Postmodernism. Encyclopedia]. – Mn. : Interpressservis ; Knizhnyi Dom, 2001. – S. 122–124.
3. Fal'ko V. I. Filosofiia virtual'nosti : podkhody i printsipy, problemy i perspektivy [Virtual Philosophy] / V. I. Fal'ko. – M. :
Mezhdunarodnaia akademiia informatizatsii, 2000. – 92 s.
4. Nosov N. Psykhologiia virtual'nykh real'nostei i analiz oshybok operatora [Psychology of Virtual Realities and Analysis of
the Operator's Mistakes] : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia doktora psykhol. nauk / N. A. Nosov. – M., 1994. – 42 s.
5. Losev A. F. Ellinisticheski-rimskaia estetika I-II vv. n. e. [Hellenistic and Roman Aesthetics of the I-II Centuries A. D.] /
A. F. Losev. – M. : Izd-vo Mosk. un-ta, 1979. – 416 s.
6. Dobronravova I. S. Sinergetika : stanovlenie nelineinogo myshleniia [Synergetics : the Establishment of Non-Linear
Cogitation] [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Dobr-sinerg/index.html.
7. Tomas Aquinas. Summa teologii [Sum of Theology] / Tomas Aquinas // Antologiia mirovoi filosofii [Anthology of the
World's Philosophy]. – M. : Nauka, 1969. – T. 1. – Ch. 2. – S. 840–865.
8. Brabantskii Siger. Questiones de anima intellectiva / Siger Brabantskii // Antologiia mirovoi filosofii [Anthology of the
World's Philosophy]. – M. : Nauka, 1969. – T. I. – Ch. 2. – S. 810–823.
9. Kuzanskii N. O videnii Boga [On the God's Vision] / N. O. Kuzanskii ; [per. V. V. Bibikhina] // Sochineniia v 2-kh t.– M. :
Mysl', 1980. – T. 2. – S. 40–50.
10. Khooft G. T. Kalibrovochnye teorii sil mezhdu elementarnymi chastitsami [Calibration Power Theories between the Elemental
Particles] / G. T. Khooft // Uspekhi fizicheskikh nauk [Successes of Physical Sciences]. – 1981. – T. 135. – Vyp. 3. – 379 s.
11. Krymskii S. B. Mirovozzrencheskie kategorii v sovremennom estestvoznanii [World View Categories in the Modern
Natural
Science]
[Elektronnyi
resurs]
/
S. B. Krymskii.
–
Rezhym
dostupu
:
http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/krim.html.
12. Khoruzhii S. S. Rod ili nedorod? Zametki k ontologii virtual'nosti [Race or Non-Race? Sketch Book to the Virtual
Ontology] / S. S. Khoruzhii // Voprosy filosofii [Philosophical Questions]. – 1997. – № 6. – S. 53–68.
13. Everett H. The Theory of the Universal Wave Function / Hugh Everett. – Princeton : Princeton University Press, 1973. –
P. 3–140.

Матеріал надійшов до редакції 07.09. 2012 р.

23

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 65. Філософські науки

Богачевский П. С. Концепт виртуальности в предметном поле современной философии науки.
Рассмотрены вопросы категориального обоснования статуса виртуальности и определения понятия
виртуальной реальности в контексте задач современной философии науки. Проанализированы становление
понятия виртуальной реальности в истории философской мысли, его трансформации в современной
виртуалистике и теории современной науки. Доказано, что необходимость концептуального уточнения
категориальных рамок понятия виртуальности является проявлением более глубокого процесса
дифференциации и осмысления масштабов существования универсума и мира, организация которого является
результатом познавательной деятельности человека.
Bogachevskii P. S. The Concept of Virtuality in the Subject Field of Modern Philosophy of Science.
The article examines the questions of ground category of virtuality status and determination of virtual reality concept in
the context of tasks of modern philosophy of science. The formation of the virtual reality concept in the history of
philosophical thought and its transformations in the modern Virtualistics and theories of science is analyzed. It is
proved that the need to clarify the conceptual framework of virtuality categorical concept is a manifestation of the
deeper understanding of the process of differentiation and extent of the existence of the universe and the world, which
organization is the result of the human cognitive activity.
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ОСМИСЛЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ КАТЕГОРІЇ ''ІНФОРМАЦІЯ''
Подано детальне вивчення феномену інформації та концептуалізацію категорії ''інформаційні відносини'' на
базі отриманого нового знання, розуміння її сутності. Сформулювано дефініцію інформації з точки зору
суб’єктивного підходу та актуалізовано проблему недбалого ставлення до інформації як найбільшої соціальної
цінності. Зроблено висновок, що ''суб'єктивний'' підхід має вагоме значення для інтенсивного розвитку
українського соціуму, однак необхідно змінити ставлення до інформації, чітко визначити її місце у соціальному
житті та її суспільну роль і завдання.
Дослідження онтології інформаційних відносин нами було розпочато у попередній публікації
''Феноменологізація категорії ''інформація'' у системі інформаційних відносин (Онтологія інформаційних
відносин. Частина 1)''. У цій публікації ми продовжуємо комплексне дослідження (на даний момент складається
з трьох частин) феномену інформації та інформаційних відносин.
Аналіз вітчизняних наукових досліджень відображає перманентність розвитку наукового світогляду з
вивчення феномену інформації. З одного боку, таке становище сучасних дослідницьких пріоритетів базується
на втраті інтересу до проблеми інформації, а з іншого, – переважній більшості науковців здається, що цей
дослідницький напрям втратив свою актуальність через вичерпаність предмету вивчення. Однак проблеми, які
виникають на шляху соціального розвитку не зменшуються, а навпаки – щоразу стають більш складними та
незворотними. Стає зрозумілим, що існуючі засоби, інструменти та підходи невалідні принаймні за тих умов, де
вони використовуються. Інакше важко пояснити намагання розв’язати проблеми, примножуючи їх.
Все це свідчить про появу проблеми нового характеру, а саме: існуючі дослідницькі підходи, традиційне
світорозуміння не корелюються з сучасними нелінійними умовами соціальної самоорганізації. Через це під
загрозою опинилася освіта як основний соціальний аутопоезис (саморозвиток). Нові обставини вимагають
нового, сучасного підходу. Відтак, варто змінювати дослідницьку парадигму і водночас архаїчну
інструментальну базу.
Якісні соціальні трансформації, як свідчить практика, неможливі на макрорівні, оскільки суспільство – це,
передусім, емерджентне явище. Будь-яка соціальна трансформація починається на макрорівні, який складають
люди та їхні відносини, потреби, інтереси тощо. Освіта є системою індивідуальної соціалізації, системою
виробництва національного інтелектуального ресурсу, системою еволюціонування людини ''незнаючої'' в
людину ''знаючу'', а отже якісна зміна суспільства починається з якості освіти. Але у такому разі виникає
парадокс: якщо якісна зміна системи суспільства можлива лише шляхом освіти, а освіта сама потребує якісних
змін, які може здійснити лише така надсистема, як суспільство, то в такому випадку якісна зміна освіти та
суспільства неможливі без втручання певної зовнішньої надсистеми (іншої країни).
Але насправді ситуація не настільки безвихідна. Беручи до уваги такий феномен, як інформація, а тим
більше інформаційні відносини, соціальна система (як і освіта) здатні забезпечити свій розвиток іманентно,
тобто не інтегруючись із зовнішніми надсистемами і тим самим не втрачаючи своєї ідентичності. Хоча варто
зазначити, що рефлексії цієї інтеграції вже є (Болонська система). З цього приводу А. Ракітов зауважив:
''Оскільки на даний час соціально-економічний успіх будь-якої країни залежить від знань, уміння (ноу-хау) і
технології, то можна стверджувати, що країни, які не змогли своєчасно вступити на шлях інформатизації,
приречені не лише на економічне, технологічне й політичне, а й на культурне відставання'' [1: 36].
Таким чином, метою нашого дослідження є детальне вивчення феномену інформації та концептуалізація
категорії ''інформаційні відносини'' на базі отриманого нового знання, уявлення, розуміння її сутності.
Необхідно сформулювати дефініцію інформації з точки зору суб’єктивного підходу та актуалізувати проблему
недбалого ставлення до інформації як найбільшої соціальної цінності.
Ми не намагаємось репрезентувати у новому світлі інформаційні відносини, з якими сучасна людина лише
поверхово знайома, навпаки – нами поставлено завдання дослідити інформаційні відносини як невідоме явище.
Їх основні компоненти – такі, як інформація, її комунікація та якісна (інтелектуальна) соціальна трансформація
через формалізації інформації (знання, теорії, формули, вираження, закони тощо) – приховують надзвичайно
цінні для соціального розвитку потенціали, особливо на сучасному етапі суспільної організації.
Переосмислення категорії інформації
Інформація не може бути абстрактним явищем. Лише сам факт нашого існування, наше дистанційне і
темпоральне спілкування, наявність у нашому суспільстві атрибутів цивілізації вже доводить соціально
орієнтований прагматичний характер інформації. Розуміючи її соціально-ціннісне значення, людина навчилась
певною мірою до неї раціонально ставитись – цінувати, зберігати, використовувати тощо [2: 165]. Але поряд з
цим існує і широке коле проблем, пов’язаних з адекватним розумінням та уніфікацією цієї категорії. З цього
приводу інформація залишається потенційно недооціненою і непізнаною, що призводить до виникнення
парадоксальних явищ, таких як дефіцит інформації (''інтроформація'' Ю. Теслі [3: 53]) та його протилежність –
інформаційний шум, а разом з ним і виникнення бар’єрів на шляху подальшого вивчення природи інформації,
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маніпулювання нею для досягнення певних локальних цілей, а також достатньо суперечливим залишається
осмислення і розуміння феномену її самоорганізації та новоутворення як метаінформації1 та ін.
Беручи до уваги існуючу полісемію дефініцій ''інформація'' та релятивну природу феномену, ми прийшли до
висновків, що існуючі концептуальні підходи неповні й надто суб’єктивні, тому не охоплюють усі відомі
аспекти семантики поняття, яка динамічно доповнюється, про що казав А. Урсул: ''Проблема інформації саме
тому і являє собою проблему, оскільки вона пов’язана з багатозначністю, і, відповідно до цього, з
невизначеністю'' [4: 25]. Натомість, у наш час поняття змістовно занадто розширюють і, тим самим, будують
нову загальну холістичну теорію всього, ототожнюють абсолютно різні феномени: генетичний код, людські
думки, книжку, ''пам’ять'' атому, комп’ютерну мову тощо, що у соціальному та науковому середовищі
спричинило виникнення концептуального і понятійного ''чорного ящика'': ''Інформація міститься не лише у
книзі. Вона існує і у живій клітині, і у мертвому кристалі, її може зберігати і наша природна пам'ять і пам'ять
бездушної машини'' [5: 8]. Як бачимо, така універсалізація поняття завдає значної шкоди дослідженню
існуючих потенціалів інформації і стимулює втрату її суб’єктивної цінності: ''Цінність інформації виступає її
прагматичною властивістю, що впливає на поведінку, на прийняття управлінських рішень тим чи іншим
високоорганізованим приймачем інформації'' [2: 159-160; 6: 23].
Існуючий досвід у розробці дефініцій ''інформації'' та в побудові провідними науковцями світу
міждисциплінарних теорій з інформації, що розроблялися протягом минулого століття, доводять відсутність
прямої відповіді на питання ''що таке інформація?'' принаймні у тому вигляді, в якому воно ставиться, оскільки
в загальному розумінні інформація – це все, що нас оточує і з чим ми контактуємо щохвилини. Попри
численний масив наукових напрацювань у напрямку концептуалізації феномену, ми спробуємо дати адекватну
відповідь не на абстрактне поняття, а на конкретні питання: чим є інформація? як вона виникла? яке
відношення вона має до суспільства? у чому її цінність? Це не означає, що наші наукові позиції претендують на
винахід. Такі заяви, беручи до уваги широту існуючого дослідницького поля проблеми дефініції і природи
інформації, будуть помилковими, перебільшеними, неетичними. Наша мета полягає лише у генералізації
існуючих концептуальних засад та їхній структурації.
Нам відомо: по-перше, дослідниками було встановлено, що інформація нематеріальна і існує як у живій, так
і в неживій природі або в одній з них залежно від суб’єктивного світогляду [7: 160-161]; головне, що її
існування визнане на фізичному, прагматичному, ментальному та праксеологічному рівнях: ''Поняття
інформації в сучасній науці є ''більш загальним'', ніж поняття матерії і свідомості, оскільки воно притаманне і
матерії, і свідомості'' [4: 278]. По-друге, розуміння сенсу, місця, ролі інформації в органічному, неорганічному,
соціальному світах різне. Це доводить суб’єктивність інформації, яка визначається її приналежністю до
природи суб’єкта. В свою чергу, це ускладнює уніфікацію і гомогенне подання інформації у холістичній
концептуальній моделі. По-третє, інформація невід’ємна від предмета, який виражає, тому вона не підлягає
феноменологізації, оскільки без предмету не існує. Не може бути інформації ні про що, бо це суперечить її
існуванню. По-четверте, інформація невід’ємна від матерії, процесів трансформації матерії та інших явищ
вищого характеру (молекулярні, енергетичні, атомні, субатомні тощо). По-п’яте, інформація потребує носія і
засобів формалізації. По-шосте, інформація здатна до реплікації і розвитку (семантичне розширення).
Осмисливши ці загальні, властиві інформації характеристики, ми прийшли до висновків, що проблема розуміння
природи інформації полягає у її суб’єктивності, відносності й залежності. Це робить її нелінійною. Суб’єктивна
природа інформації визначається її прямою і обов’язковою залежністю від суб’єкта, який і надає їй тих
характеристик і значень, наділяє її тією роллю і функціями, які потрібні суб’єкту по відношенню до чогось.
Відносність ґрунтовно досліджувалась Ю. Теслею і була сформульована у понятті ''інтроформація'', ''внутрішня
організація матеріальних утворень, що відображає їх відношення до істини (до дійсності) і виступає джерелом їх
вияву (бачення Світу)'' [3: 53]. Іншими словами, під інтроформацією варто розуміти ''внутрішню організацію, що
виступає джерелом інформації і формує поведінку (вияв) будь-яких матеріальних утворень'' [3: 54]. Ю. Тесля
наголошував, що саме різноманіття стану матеріальних утворень і є інтроформацією – тобто різницею, ''категорією
відмінності, це сутність відносності, неоднорідності у природі'' [9: 37]. Залежність обумовлена нездатністю
інформації існувати без предмету, тобто без семантики, що відображає певний феномен у середовищі.
Це дало нам підстави до висновку: в об’єктивному світі інформації як автономії не існує. На цьому рівні
взаємодії (між об’єктами середовища) її існування немає значення і є зайвим, а отже в об’єктивному розумінні
вона не може бути атрибутом матерії. З цього приводу І. Кант зазначав: ''За допомогою чуттєвості ми не те, що
не ясно пізнаємо властивості речей самих по собі, а взагалі не пізнаємо їх і як тільки ми усунемо наші
суб'єктивні властивості, одразу виявиться, що уявлений об'єкт з якостями, наданими йому чуттєвим
спогляданням, ніде не зустрічається та й не може зустрітися, оскільки саме наші суб'єктивні властивості
визначають форму його як явища'' [10: 150].

1
Метаінформація (''metainformation'') – це інформація, яка походить не від джерела-об’єкта зовнішньої (об’єктивної)
природи (першоджерело), а навпаки – з суб’єктивної інтерпретації об’єктів зовнішньої природи: ''Інформація про
інформацію називається метаінформацією. Ми можемо побачити це на прикладі приготування пирога. Якщо ви хочете
спекти пиріг, вам буде потрібно рецепт, який складається з: (a) списку інгредієнтів, і (б) інструкції, як змішувати і готувати
інгредієнти, щоб отримати бажаний результат. Список інгредієнтів є основною інформацією, а інструкція щодо того, що
робити з цими інгредієнтами, є метаінформацією'' [8: 1].
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Інформація – це винахід розуму або його ознаки (якщо мова про тварин); це суб’єктивна формалізація
дійсності; це гносеологічний, комунікаційний інструмент, компонент; це можливість і засіб взаємодії з
зовнішнім світом як діалог, говорячи словами І. Пригожина. М. Лоський зазначив, що ''твердження Канта з
приводу неможливості пізнати істинне буття здаються на переший погляд незаперечно правильними. Однак
сучасний розвиток гносеології визначив існування багатьох способів, якими можна зрозуміти, як предмет,
уявлений людиною, тобто іманентний свідомості, міг бути по своєму буттю незалежним від індивідуальної
людської свідомості чи навіть від усякої свідомості'' [11: 6].
Відсутність інформації в об’єктивному світі ми визначаємо на підставі шести сформульованих нами доказів,
в яких ми обґрунтовуємо феномен інформації поза атрибутивної та функціональної теорій. Докази представлені
у трьох публікаціях: ''Феноменологізація категорії ''інформація'' у системі інформаційних відносин'' – доказ
''умовного атрибуту'', ''Осмислення предметної орієнтації категорії ''інформація'' – доказ предметної
приналежності інформації, ''Феномен потенціалів інформації та їх соціальне значення'' – доказ суб’єктивного
існування інформації, доказ безкінечної реплікації інформації, доказ одночасного існування, доказ
інформаційного релятивізму.
Доказ предметної приналежності інформації
Однією із суттєвих характерних особливостей інформації є її приналежність до предмету, який вона презентує
(відображає). З цього приводу виникає непорозуміння: що саме презентує інформація, коли предмет здатен
виражати себе індивідуально як цілісно, так і поліаспектно? Вираження предмету – це його спосіб існування,
тобто заданість бути опором (спротивом, тобто реагувати на вплив і його відображати) у світі фізичних взаємодій,
здатність реалізовувати закладене законами природи прагнення рівноваги і пошуку атрактора (умовної
когерентної кінцевої мети) тощо. Беручи до уваги той факт, що гіпотетично інформація – це лише компонента як
атрибут, властивість матерії, отже її потенціал (семантична повнота) не здатний перевищити потенціал, цілісність
самого предмету, яким спричинена, тому вона не може рівнозначно виражати предмет у матеріальному світі,
оскільки обмежена своєю другорядністю. Це твердження простежується і в праці О. Котової: ''Матерія безкінечна
у своїх атрибутах, які розкриваються поступово у процесі пізнання'' [12: 38].
У такому разі під тиском принципу антогонізму інформація має бути або самим предметом і втратити свою
сутність (стати матерією), або, залишаючись нематеріальною, втратити право на існування в об’єктивному
матеріальному світі, оскільки вона стає зайвою (визнання об’єктивного існування інформації одразу претендує
на визнання її автономії, оскільки вона – не поодиноке явище (існує безліч предметів, процесів, виявів, які
відповідно до атрибутивної теорії мають інформаційний атрибут). Інформація може бути об’єктивним
атрибутом лише за умови її паралельного існування як кібернетичного феномену, кібернетичної системи,
незалежної від системи-матерія).
Якщо звернути увагу на такий факт, як розпад (зникнення) цілісності предмета у матеріальному світі, то
виникає питання: що в такому разі відбувається з його гіпотетичним інформаційним атрибутом? За всіма
правилами, інформація як атрибут також зникає, оскільки втрачає свій предмет відображення. Але, виходячи з
цього, стає незрозумілим, яким чином ми як високорозвинене суспільство існуємо у сьогоденні, бо наші сучасні
знання похідні від знань усіх попередніх поколінь, які до того ж створювались в чужинному для нас світі (якого
вже не існує)? Розуміючи, що інформація все ж таки існує і наша цивілізація це практично підтверджує, ми
отримуємо незаперечний доказ її суб’єктивного існування, у межах якого вона проявляє свій нелінійний
характер (існування поза часом, поза простором, на будь-якому носії та інше).
Апелюючи до теорії відображення, припускаємо, що в об’єктивному світі інформація як атрибут не зникає
повністю, а певною мірою здатна до відображення в іншій формалізації (предметі, процесі, явищі):
''Відображення не можна розглядати як результат взаємодії. Рух, що розуміється як зміни взагалі, як спосіб
існування матерії, виступає найбільш важливою і загальною характеристикою матерії. Взаємодія розкриває
певну сторону моменту руху. Відображення, що розглядається як результат або сторона взаємодії, виступає по
відношенню до нього як більш вузьке поняття'' [12: 38], тобто матерія – це комбінація і її результат, а
відображання варто розуміти як інваріант певної існуючої комбінації.
Але навіть це припущення не може бути аргументом у визнанні існування інформації в об’єктивному світі.
Не беручи до уваги проблему суб’єктивності теорії відображення в її первинному сенсі, її докази існування
залишків інформації одного предмету на іншому в результаті їхньої взаємодії не здатні претендувати на
зважений і обґрунтований аргумент. Інформація – це завжди семантична цілісність, сенс, тому вона не може
існувати у вигляді сепаратних частин, оскільки втратить свій зміст, семантичну емерджентність.
З цього приводу можна навести контраргумент Р. Абдєєва з ''атрибутивного'' підходу щодо визнання
існування структурної інформації як те, що відображає певну структуру, архітектуру, історію, природу, стан,
потенції матеріальної організації або її навколишнього середовища: ''Л. Петрушенко писав, що окрім енергії,
укладеної в шматку вугілля, там міститься й інформація про події, що відбулися в далекі часи'' [2: 162].
Безумовно, структурна інформація має вагоме значення для епістемології, але аргументом у доведенні
збереження відбитків взаємодії матерії бути не може. Беручи до уваги феномен кореляції як процесу трансформації,
руху, зникнення і появи матерії, варто визнати, що ці відбитки й складають сутність матерії, її унікальність, оскільки
вона виникла, видозмінилась у результаті процесів трансформації. Тобто апріорно матерія є такою, якою вона є і
лише дослідження її генезису, еволюційного шляху поступово розкриває її історичні зв’язки. Достатньо взяти до
уваги корелятивність об’єктивного світу та його суцільну взаємозалежність. Структурна інформація може
претендувати виключно на феноменологізацію, що вже є емпіричною умовністю.
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Звернемо увагу на нелінійні властивості й можливості інформації. Вони доводять, що інформація володіє
широким комплексом різноманітних потенціалів, які предмету, процесу, явищу невластиві й ''перевищують'' їх
можливості у фізичному світі. Отже, інформація плюралістично відображаючи свій предмет, доводить свою
складність, нелінійність, загальність і претендує на автономію, на окреме теоретичне дослідження власного
феномену:
1. Це здатність інформації до сублімації (існувати на різних носіях) та формалізації (виражатись за
допомогою різноманітних знакових систем або у вигляді певних конструктивних алгоритмів, проекцій, схем,
порядків послідовностей тощо).
2. Інформація здатна до репродукції, у результаті якої виникає метаінформація. Її поява обумовлюється
такими процесами, як генералізація та абстрагування. Під генералізацією варто розуміти розширення
семантичної повноти інформації, яка утворюється внаслідок зведення інформації про множину предметів,
процесів, явищ у певну цілісність, що, з одного боку, призводить до утворення універсалій, а з іншого боку, –
до збільшення семантичного об’єму по відношенню до її попередньої повноти. Абстрагування – це
протилежний процес, у результаті якого інформація переходить від загального до конкретного, виражаючи
деталі, аспекти певної генералізованої моделі, або навпаки – одного предмету, процесу, явища. Абстрагування
обов’язково супроводжується обома принципами генералізації. Також варто зазначити, що і генералізація, і
абстрагування – це якісна і кількісна перебудова інформації.
3. Інформації властива реплікація як здатність до дублювання, повторення (копіювання, тиражування)
всього семантичного об’єму або його певної частки. Ця властивість дозволяє їй безкінечно кількісно
збільшуватись, не завдаючи шкоди, не вичерпуючи материнську інформацію.
4. Інформації властива комунікація як здатність поширюватись і переміщуватись у часі та просторі.
Просторова комунікація здійснюється через засоби прийому та відправки носія інформації, а переміщення у
часі здійснюється шляхом традиційного збереження і наступного звернення до інформації зафіксованої на носії,
де час варто розуміти не як відносну величину, а як вимір тривалості динамічних переходів.
5. Інформації властиві втрати, що виражаються у порушенні її цілісності. Втрата може бути як навмисною і
виникати у результаті трансформації інформації (генералізація, абстрагування), так і випадковою, що виникає
через невалідність способів реплікації, репродукцію інформації; пошкодження цілісності носія інформації при
збереженні; невалідність засобів формалізації інформації; похибки у каналах комунікації; невалідність
інструментальних засобів при синтезі, аналізі, порівнянні, абстрагуванні, узагальненні інформації. Втрати
мають різну природу, але найбільш значиме те, що вони спотворюють інформацію, змінюють її цінність,
прагматичність, довіру до неї та її потенціал.
Проблема втрати універсальна і властива будь-якій організації – починаючи від атому, клітини й закінчуючи
планетарними процесами. Такими універсальними стали поняття ''втрата'' й її похідні ''незворотність'',
''невизначеність'', які на початковому етапі досліджувались Р. Клаузіусом, Л. Больцманом, С. Карно, В. Томсоном,
Л. Сциллардом, К. Шенноном, Н. Вінером, Дж. фон Нейманом, Р. Фішером, Л. Берталанфі та іншими науковцями.
Спершу проблема втрати розглядалась і осмислювалась у межах філософії, де, ставши проблемою об’єктивного
характеру, була взята фізиками для подальшого вивчення у сфері термодинаміки, яка, концептуалізуючи її на
феноменологічному рівні, почала досліджувати процеси переходу енергії з одного виду й стану в інші (закон
збереження енергії) – зокрема, визначаючи феномен тепла як втрату енергії. На цій дослідницькій ниві Р. Клаузіус
сформулював поняття ''ентропія'', яким намагався пояснити феномен втрати: ''Проведений Клаузіусом аналіз
назавжди розсіяв ілюзії щодо отримання корисної роботи ''задарма'' [5: 14] і водночас сумісно з Л. Больцманом
сформулювали другий закон термодинаміки (закон другого початку) [5: 12-14; 13: 166-169].
Зрозумівши універсальність втрати і її загальну властивість, феномен було поширено за межі
термодинаміки, а його поняття із спеціального перетворилось у міждисциплінарне. Цей перехід був
обумовлений розвитком центральної проблеми втрати, яка, як було встановлено, властива будь-якій системі.
Але малодослідженим залишається процес співвідношення ентропії з інформацією, якщо інформація – це
суб’єктивний феномен.
З об’єктивної точки зору, виникнення (виділення системою) ентропії багато в чому зрозуміле: якщо
інформація є об’єктивним атрибутом матерії, то всі процеси її трансформації – інформаційні (відображення),
тому ентропія як визначене об’єктивне явище також має свій інформаційний атрибут. Але одночасно з цим,
розуміння ентропії на когнітивному рівні (прослідковується в атрибутивній теорії) має і суб’єктивний характер,
тобто інформація (за дефініцією Ю. Теслі – інтроформація) виникає як різниця між станами системи до процесу
якісної зміни і після нього. Вперше: зв’язок ентропії з інформацією було (у неявній формі) відмічено
Л. Сциллардом у 1929 році. Він вказав, що ентропія, втрачена газом завдяки поділу часток з високим та
низьким рівнем ентропії, дорівнюється інформації, що отримується ''демоном Максвелла'' і передається
спостерігачу ''експеримента'' [2: 165]. Але побудована теорія була іманентною фізиці й, відповідно до цього,
залишалась спеціальною, не зважаючи на встановлені її зв’язки з інформацією на ментальному рівні (до
середини минулого століття не було теорій інформації, а саме поняття зводилось до повідомлення і відомостей,
про що нагадує А. Урсул [6: 6]).
Л. Берталанфі висунув гіпотезу про універсальність законів природи (фізико-хімічні процеси об’єктивного світу)
для живої та неживої матерії. Це дозволило екстраполювати ентропію як невід’ємне явище матерії, що виникає в
результаті її розвитку (руху, розширення) на живий організм (матерію) [2: 164], але при цьому ентропія не виходила
за межі спеціальної теорії переходу енергії, натомість зуміла стати міждисциплінарною дефініцією.
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Першою такою рефлексією стала концептуалізація інформації як феномену, що припадає, за словами
А. Урсула [6: 6], на початок розвитку засобів телекомунікації (телефон, телеграф, телебачення). На цьому етапі
прослідковується моністичний підхід у розумінні природи інформації, де вона ототожнюється з порядком і
організацією, про що каже Н. Вінер: ''Як ентропія є мірою дезорганізації, так і передана деякими сигналами
інформація є мірою організації'' [14: 17]. Тобто інформація стає засобом визначеності, проекцією майбутнього,
знанням зовнішніх умов людини відповідно до її навколишнього середовища.
Розвинена Н. Вінером проблема невизначеності розвитку, яку він досліджує на теоретико-концептуальних
засадах низки фізиків і філософів – зокрема, на роботах Дж. Гіббса, дозволила йому сублімувати феномен ентропії
до теорії управління у його термодинамічному контексті як розширення Всесвіту та у контексті теорії
вірогіднісного (нелінійного) розвитку світу, яка припускає можливість будь-якого майбутнього, де кожен із
сценаріїв розвитку являє окремий світ: ''Нововведення Гіббса полягало в тому, що він став розглядати не один
світ, а всі світи, де можна знайти відповіді на обмежене коло питань щодо нашого середовища. У центрі його
уваги постало питання про ступінь, до якої відповіді стосовно однієї низки світів будуть ймовірні по відношенню
до іншої, більш широкої сфери світів. Крім того, Гіббс висував теорію, що ця ймовірність, унаслідок старіння
Всесвіту, природно, прагне до збільшення. Міра цієї ймовірності називається ентропією, а тенденція ентропії
полягає в її зростанні'' [14: 10].
Наступним кроком міждисциплінарного поширення поняття була вірогіднісно-статистична теорія
інформації К. Шеннона, де ''під інформацією розумілось повідомлення, що зменшує невизначеність (ентропію)
у приймача повідомлення'' [2: 165]. Таким чином, категорія ''ентропія'' відходить від вузької, спеціальної
дефініції і посідає вагоме місце у теоріях інформації.
На думку Дж. фон Неймана та Р. Фішера, поняття ''ентропія'' та ''інформація'' варто розглядати у цілісній
теорії. З цим погоджується і Н. Вінер, ототожнюючи втрату інформації з ентропією. Цю наукову позицію
підтримує і Р. Абдєєв у своїх прикладах: ''Невпорядкований масив всілякої інформації без її класифікації; книги
в бібліотеці, звалені в безладді в одну купу; ''захаращення'' банків даних інформаційним ''сміттям''. Можна
привести безліч прикладів ентропії (хаосу, безладдя) і в соціальній сфері, і в народному господарстві, які
вдається ліквідувати (або зменшити) саме внесенням нової інформації (порядку, організації)'' [2: 166].
У концептуалізації феномену інформації (теорія інформації) досі залишається проблема антагонізму між
об’єктивним та суб’єктивним. Звернемо увагу на ентропію як термодинамічний процес. Зрозуміло, що ентропія –
це фізико-хімічне явище, тобто притаманне об’єктивному світу, але його виникнення у теорії інформації не зовсім
зрозуміле. Ентропію ототожнюють з вірогідністю, невідомістю, втратою, з проблемою комунікації тощо і, тим
самим, узагальнюють, не встановлюючи її приналежність об’єктивному чи суб’єктивному світу, як і сам феномен
інформації (з ''атрибутивної'' точки зору). Відповідно до цього ентропія стає універсальним явищем (яким врешті
стала й інформація), тобто ідентичним для тексту (помилки, дублювання), для соціального життя (злочинність,
бідність), для утворення тепла у термодинамічному процесі, для біологічної істоти (смерть, хвороба, страждання),
для предмета (розпад, трансформація), для планети (видобуток природних копалин, руйнування екології) тощо.
Навіть якщо не звертати увагу на встановлену тотожність ентропії та вірогідності, яка характеризує не
втрату, а релятивність перспективи розвитку, стає зрозумілим, що втрата інформацією якісної або кількісної
цілісності розуміється умовно. Або, наприклад, якщо комунікацію, інформацію у певних кібернетичних
системах розглядати об’єктивно (де у такому разі вони перетворюються в спеціальний корелятивний ланцюг і
зникає сама кібернетична сутність), сигнал як відповідь, відгук системи на команду має об’єктивну природу
(електричний, фотонний імпульс); формалізація цього сигналу в інформацію має абсолютно інший характер –
це когнітивний, суб’єктивний феномен. Інформація здатна відображати будь-яке явище (предмет, процес), але
неспроможна бути ним.
Незаперечним є те, що інформації властива втрата, але що вона собою являє? Втрату частки електричного
сигналу через зміну напруги у провіднику або неповноту відображення мікро- / макрооб’єкту як його особисту
проблему? Відповіді на ці питання ми спробуємо дати у нашій ''суб’єктивній'' інтерпретації феномену втрати.
Осмислення інформації як когнітивного явища є основою для нашого ''суб’єктивного'' підходу. Суб’єктивність
виступає формалізацією певного доступного, наявного, можливого, осмисленого, зрозумілого в об’єктивному
світі (недоступному, невидимому, незрозумілому тощо), когнітивній моделі (людина, суспільство, штучний
розум). Отже втрату інформації варто розуміти як порушення її цілісності, а в деяких випадках – як зміну її
семантичної якості або взагалі її зникнення. Таким чином, втрата – це тотожність ентропії в її термодинамічному
сенсі, де вона означає розпад, руйнування цілісності.
Для більшої зрозумілості розглянемо детальніше ''суб’єктивний'' підхід. Проблема суб’єктивності достатньо
широко вивчалась у філософії впродовж багатьох століть. Концептуальна розробка проблеми знайшла місце і в
точних науках, де вона заклала основи для виникнення квантової фізики. Але не зважаючи на її значення,
суб’єктивність залишається недостатньо осмисленою, хоча є затребуваною на будь-якому рівні соціального
життя і розвитку (це підтверджують такі рефлексії, як зверненість до прагматизму, заощадливості, етичних
норм як соціального порядку тощо). Ми схильні вважати, що суб’єктивність як здатність відокремлюватись від
природного об’єктивного була недооцінена, тому людина так і не навчилась її до кінця розуміти.
Суб’єктивність – це здатність суб’єкта інформаційних відносин бути самим собою і існувати у межах своїх
можливостей. Суб’єктивність виникає лише на когнітивному рівні як опір, здатність суб’єкта протистояти
впливу зовнішнього світу, використовувати його потенціал і властивості. В основу суб’єктивності можливо
поставити тезу: людина – це гість, а отже розуміння людиною навколишнього світу можливе лише як для гостя,
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тобто суб’єктивно. Це дає можливість сформулювати причини виникнення суб’єктивності, якими є: емпіричне
сприйняття; ноуменальне (мислення, пам’ять, уява, інформація, думки, почуття) осмислення; інструменти
пізнання (людина створює різноманітні інструменти, за допомогою яких відкриває приховані сторони
предмету, явища, процесів або розширює власні можливості).
Отже, всі три категорії суб’єктивні, оскільки:
– емпіричне сприйняття реалізується на базі сенсорної системи організму як можливості орієнтації у
навколишньому середовищі;
– ноуменальне осмислення реалізується на базі розумової здатності (інтелекту) як можливості не лише сприймати
на рівні подразника навколишній світ, й осмислювати його на базі свого особистого попереднього досвіду;
– інструменти пізнання створюються когнітивною системою (людиною) задля розширення власних
можливостей (емпіричного сприйняття і ноуменального осмислення навколишнього світу) функціонувати,
діяти, пізнавати, відчувати, вміти, пам’ятати та багато іншого (наприклад: мікроскоп, вантажна техніка,
транспорт, ліки тощо).
Життя і діяльність людини характеризується таким алгоритмом: встановлення цілі як причини та реалізація
дій задля її досягнення. Ціль – це суб’єктивний феномен, що ототожнюється з результатом. Вона є чинником
соціального руху і суб’єктивним виправданням життя людини (сенсом), а отже суб’єктивно виступає і
причиною, і критерієм оцінки. Але не стільки цікава ціль як шляхи її досягнення, тобто слідство, що повністю
базується на інформації, а у контексті нашого дослідження – на засобах інформаційних відносин.
Слідство, дії, методи й засоби утворюють перехід від бажання, потреби, обов’язку до їх кульмінації і саме на
цьому рівні виникає втрата інформації, через невалідність, складність, недоступність, оманливість досягнення
цілі. Формалізуючи, звичні для емпіричного сприйняття дії в інформацію (засоби), ми отримуємо інформаційну
систему, тобто модель інформаційних відносин, де одна організація, якою у нашому випадку виступає
когнітивна система, через засоби інформації (управління, кореляція, знання, детермінанти тощо) утворює або
якісно змінює, знищує іншу чи саму себе, тобто відбувається трансформація як перехід одного стану в інший
(однієї інформаційної організації в іншу) в результаті впливу на неї. Це в одному випадку. В іншому – сама
когнітивна система як інформаційна організація підвладна іманентній втраті інформації, що супроводжується
такими процесами, як забування, переосмислення, втрата комунікаційних або корелятивних можливостей, зміна
пріоритетів, застарілість знань тощо, тобто все те, що якісно змінює інформаційну організацію (структуру,
повноту, ''знаннєву матрицю'') когнітивної системи.
Іншими словами, втрата – це результат або якісної зміни інформаційної організації, що відбувається під
впливом іншої, або інформаційної самоорганізації як перехід з одного якісного стану в інший (розвиток,
прогрес), де засоби інформації (інструменти) виступають примусом, чинниками, факторами, корелятами,
детермінантами переходу на рівні впливу на її або їх (стороння, зовнішня інформаційна організація) природу
або когерентно до неї. Засоби інформації винаходяться когнітивною системою у процесі пізнання
(феноменального, ноуменального знайомства з навколишньою дійсністю).
Інформаційна організація – це тотожність інформаційної системи. Особливу увагу варто звернути на
інформаційну сутність як ідентичність системи у контексті нашого дослідження. Отже, інформація – це
відкрита когнітивною системою (людиною) частина об’єктивного світу шляхом його поступового
суб’єктивного пізнання. У результаті когнітивна система формує суб’єктивні образи (інформацію) про
навколишні предмети, процеси і явища, а також їхні характеристики, властивості, можливості, потенціали та
взаємодії тощо, які утворюють уявлення, розуміння, корелятивні можливості (досвід, вміння) об’єктивної
дійсності. Таким чином, когнітивна система, генералізуючи накопичену інформацію, що відображає
поліаспектність предмету (у загальному розумінні) з його можливостями на рівні суб’єктивного уявлення,
утворює його ментальну модель (відображення) – інформаційну організацію, яку варто розуміти як
інформаційну структурацію (суб’єктивно організовану сукупність відомого).
Когнітивна система являє собою високого рівня інформаційну організацію, яка зберігає, використовує,
змінює, отримує відображення предметів навколишнього світу. Її організуюча сутність полягає у тому, що
окрім здобутої інформації про саму себе, вона зобов’язана вміщувати інформації про навколишній світ, з яким
безперервно взаємодіє. У такому разі організація як сукупність існуючої ідентичної до предмету інформації
являє собою певну структуру (бібліотеку, архів). Підтвердження нашої точки зору ми знаходимо і у роботі
М. Талбота ''Голографічний Всесвіт'', де досліджується феномен голографії як принцип будови пам’яті, уяви,
матерії тощо [15: 19-39].
6. Інформації властива корелятивність як здатність: до зняття невизначеності; до реалізації управління; до
впливу на стан, на якість предмету, суб’єкта, об’єкта відносин; до реакції від впливу (зворотні зв’язки,
випереджуюче відображення); до реорганізації та інше. Корелятивний потенціал інформації має практичне
вираження: він утворює міст між ідеями та матерією й ідеєю, де ідеєю володіє мисляча істота, а матерія виступає
певною організацією (системою) навколишнього середовища: ''Невзаємодіючих тіл не існує, всі тіла врешті
складені з частин, серед яких немає ''байдужих'' один до одного'' [16: 169].
Ідея породжує дію як певний цілеспрямований контакт, тобто якісне втручання. Іншими словами,
корелятивний потенціал інформації відкрив людині нові можливості у матеріальному та інформаційному
світах. На його основі людина отримала можливість видозмінювати природу відповідно до своїх потреб,
самоорганізовуватись, використовувати потенціали природи та впроваджувати їх у власне життя.
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Відносно нещодавно (на початку минулого століття) корелятивний потенціал інформації було
концептуалізовано у спеціальну міждисциплінарну науку – кібернетику, у межах якої корелятивність,
формалізована в управління, почала спеціально вивчатись і впроваджуватись у соціальне, наукове, військове,
культурне та інше суспільне життя. Але буде помилковим вважати, що кібернетика одноосібно займається
дослідженням корелятивного потенціалу інформації. Будь-яка наука, навіть квазінаука, яка передбачає втручання
у межах експерименту, спостереження [13: 44], або фіксації певних рефлексій, існує на засадах корелятивності
інформації. Отже, на іншому рівні вони також займаються вивченням корелятивного потенціалу, але більш
предметно – на відміну від феноменологічного підходу кібернетики.
Вагомий внесок у концептуалізацію даної властивості інформації було зроблено філософським дискурсом,
що виник між ''атрибутистами'' та ''функціоналістами'' з приводу процесу самоорганізації матерії та виникнення
життя на планеті, тобто чи є інформація об’єктивним атрибутом матерії, чи вона, як на думку
Г. І. Царегородцева, ''належить лише керованим системам (живим і кібернетичним)'' [2: 161]. Обидві теорії,
незважаючи на їх конфронтацію, створили категорію ''інформація'' і встановили її природу. ''Атрибутисти''
кваліфікують інформацію як властивість всіх матеріальних об'єктів, тобто як атрибут матерії; ''функціоналісти''
ж, навпаки, пов'язують інформацію лише з функціонуванням самоорганізуючих систем'' [2: 160]. Ці наукові
теорії дають нам можливість продовжити концептуалізацію інформації.
Питання стосовно об’єктивного чи суб’єктивного існування інформації на теперішній час втратило будьякий сенс. Суспільство не хвилює проблема існування інформації з ним або без нього, цінним є її потенціал,
тобто здатності, прагматичність інформації у соціальному бутті. Будь-яка матерія (предмет) відкрита для
безкінечного дослідження (відображатись) і на кожному етапі давати нові відповіді на існуючі й нові запитання,
чим і займається наука.
Концептуальні підходи ''атрибутистів'', розглядаючи об’єктивне існування інформації пов’язують його з
процесом самоорганізації матерії, в результаті якої на певному етапі виникла жива істота: ''Як атрибут матерії,
інформація брала участь у процесах її самоорганізації, сприяючи виникненню живого і, тим самим, становленню
гомеостазису й феномену управління'' [2: 161]. Але, на нашу думку, така гіпотеза позбавлена сенсу, оскільки вона
безрезультатна. Обґрунтування цієї тези одразу стосується й іншого ключового питання – стосовно особливостей
емпіричного сприйняття процесів у зовнішньому середовищі.
Взаємообмін, з точки зору атрибутистів, інформацією між предметами об’єктивного світу не є таким, яким
його сформулювали. Предмети (матерія) не обмінюються інформацією, вони не здатні на це. Достатньо
звернути увагу на феномен селекції, тобто вибору, відбору. Чим у принципі відрізняється людина від каміння?
Здається, запитання безглузде, але саме в ньому й криється основний смисл проблеми об’єктивного та
суб’єктивного існування інформації.
Людина, як і каміння, складається з молекул, атомів, субатомних сполучень (електрони, протони, нейтрони,
мезон та ін.) і – на перший погляд – єдина різниця між ними лише у структурній будові (в організації). Але
розглядаючи їх емерджентно й органічно по відношенню до індивідуальної природи кожного, одразу стає
очевидно, що людина (когнітивна система) здатна вибирати, з ким і чим їй взаємодіяти, а неживий суб’єкт
позбавлений такої можливості, тобто він вступає у когерентну взаємодію або у контакт в будь-якому випадку з
чим завгодно в силу законів природи. З цього приводу Е. Лійв писав: ''Однією істотною відмінністю між
неживою та живою природою є те, що системи неживої природи активно не займаються пошуком інформації, а
приймають те, що надходить. Системи живих організмів вміють селекціонувати (вибирати) потрібну їм
інформацію, а непотрібну просто не приймають, не звертаючи на це увагу'' [17: 80].
Предмети (матерія) неживої природи встановлюють інформаційний зв’язок або створюють інформаційні
відносини у своєму середовищі виключно в уявленні спостерігача, тобто адекватно до емпіричного сприйняття,
візуального мислення суб’єкта спостереження. Таким чином, для людини взаємодія предметів неживої природи
отримує інформаційний характер у його суб’єктивному розумінні. З цього приводу влучно виразився І. Кан: ''Якщо я
запитую про величину світу в просторі й у часі, то тут передбачається, що ця величина визначена, так чи інакше мала
б належати самому світу, крім всякого досвіду. Але це суперечить поняттю чуттєвого світу чи світу явищ, існування
й зв'язок якого має місце тільки в уявленні саме у досвіді, так як це не є річ сама по собі, а лише спосіб уявлення.
Звідси випливає, що оскільки поняття існуючого для себе чуттєвого світу суперечить самому собі, то всяке
вирішення питання про величину цього світу завжди буде помилковим, як би не намагалися його вирішити
стверджувально, тобто в сенсі нескінченності або ж негативно – в сенсі обмеженості світу'' [10: 33-34].
Централізація людського ментального осягнення світу дає нам змогу у межах дослідження екстраполювати
давно існуючий досвід соціальних відносин на процеси взаємодії живого з неживим, тобто людини як
особливої форми когнітивної організації з матерією як інформаційної організації у її суб’єктивному визначенні.
У такому разі утворюється міст (у ментальному уявленні) між предметами середовища (до яких належить
також і тіло людини) та розумом, який (міст) у межах антропоцентризму називають ''інформацією'' або
''інформаційними відносинами''. І на цьому рівні достатньо виразно прослідковується корелятивна властивість
інформації з властивою їй суб’єктивністю: що виникає через людину (обмеженість у потенціалі дії (впливу); що
характеризується рівнем пізнання і знання людини; вірогідністю результату, що виникає через поверхові
знання; вчинені дії й отримання відповіді; управління як дистанційної форми впливу тощо.
7. Інформація здатна до оцінки (недооцінки, переоцінки). Ціннісний показник інформації базується на:
релевантності, рівень якої визначається відповідністю до запиту; на точності (правдивість, достовірність);
доцільності або актуальності (новизна, затребуваність, потенційна здатність і як резюмував М. М. Моісєєв:
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''Однакова інформація може мати зовсім різне значення для різних суб'єктів, кожний з яких переслідує свою власну
мету'' [2: 166]); на (кількість, обсяг); оригінальності (ступінь поширеності, доступність для пізнання, вивчення,
знайомства з предметом, предметами, ідеями, знаннями або їх аспектами, які відображає інформація); випередженні
(виникнення до певного процесу або явища) [12: 46].
8. Інформації властива часова та просторова безмежність. Вона однаково здатна відображати предмети,
процеси і явища, що були в минулому (відносно того періоду, в який її було створено), існують у теперішньому
часі та ті, які відбудуться у ймовірному майбутньому, відображаючи проекцію можливих сценаріїв. Просторова
безмежність визначається тим, що інформація здатна існувати в будь-якому місці, тобто вона не належить до
певного географічного розташування.
9. Інформація завжди інваріантна і темпоральна. Інваріантність визначається нездатністю відображати
динаміку, яка властива матерії, а тому завжди обмежена у семантичній повноті презентації предмету
(предметів, процесів, явищ), що виражається в її дистанціюванні від реальних процесів (відставання).
Темпоральність інформації – це її протяжність, що варто розуміти як здатність відображати (передавати,
виражати) предмет послідовно, впродовж певного інтервалу лінійного часу.
10. Інформація не може бути абсолютною, а тому здатна семантично, фізично змінюватись (ускладнюючись,
узагальнюючись, спрощуючись) безкінечно. Це твердження цілком базується на критиці Д. Бома постулату,
який стверджував, що будь-яка теорія може бути завершеною: ''Бом критикував цей постулат, вказуючи на те,
що природа безкінечна'' [15: 51].
11. Інформація не може існувати потенційно, оскільки вона є результатом особистісного сприйняття,
суб’єктивного відображення того і в такому семантичному обсягу, що суб’єкт дослідження сприймає,
незважаючи на те, як об’єкт сприйняття себе відображає. Це залежить від досвіду, освіченості, здатності
суб’єкта. Проблема потенційного існування інформації виникла у результаті генералізації суб’єктивного
досвіду та сприйняття, які утворили інтелектуальну (когнітивну) організацію. Екстраполюючи існуючий досвід
на сприйняття, суб’єкт може до нього додати певні перспективи, детермінанти, сценарії ймовірного розвитку,
тим самим суб’єктивно збільшуючи семантичний об’єм відображення і в такому разі інформація
(відображення) стає метаінформацією як перехід від відображення матерії до відображення інформації.
На нашу думку, первинне відображення належить матерії, що в результаті спричинює утворення інформації.
Однак і сама інформація як нова семантична організація здатна відображати свою семантику, що призводить до
утворення метаінформації. На цьому рівні розвитку інформації виникає її здатність охоплювати те, що може реально
не існувати або ще не існує, або не може існувати, але навіть при здатності метаінформації (інформації) відображати
на певний момент сприйняття, а також ймовірне майбутнє і минуле, інформація відображає або реальне, або
ментальне існуюче, тобто наявне, вловиме, відчутне.
Теж саме може відбуватись і без участі предмета (матерії) відображення, коли інформація вже сама виступає
у ролі предмета. У такому разі на зміну емпіричному сприйняттю приходить ноуменальне (інтелектуальне),
оскільки інформація формалізована у певну знакову систему, а її декодування вимагає проведення складних
когнітивних операцій. Але незважаючи на те, що саме відображає інформація, вона представляє себе такою,
якою є для суб’єкта, тобто реально існуючою.
У якості контраргументу (одного з багатьох) можна представити феномен генетичної спадковості (ДНК), де, як
здається на перший погляд, ключову роль відіграє інформація, тобто мається на увазі, що хромосоми
новонародженого у великому відсотковому співвідношенні ідентичні до батьків та їхніх генетичних батьків. Іншими
словами, інформація про кліткову структуру батьківських організмів передається через ''канал комунікації'' (ДНК)
їхнім нащадкам. Але все це – лише суб’єктивна формалізація явища кросинговера (причина біологічної еволюції),
реплікації ДНК (копіювання структури клітини), мітозу (дозрівання клітини для поділу), мейозу (ділення клітини),
які не характеризуються передачею інформації від батьків до дітей, а є самоорганізацією, яка підкоряється
іманентним причинам (мається на увазі, що ріст клітин відбувається детерміновано, а результат значною мірою
залежить від схожості хромосом, які були на початку кліткового росту). Отже, ДНК не містить інформації.
Дезоксирибонуклеїнова кислота – це лише потенція майбутнього кліткової організації [18: 36-37], а інформація
виникає при вивченні цих потенцій або у гіпотезах кліткової реконструкції тощо.
Багато в чому схожа ситуація і з ростом рослин. Якщо певне насіння впало в землю, то інформація, що
утворюється як відображення цього явища, буде обмежена його ходом, перебігом у часі й просторі, тобто не
може його випередити. На рівні метаінформації дерево може бути вже спиляним від старості або представлено
весь алгоритм його кліткового зростання на 50 років уперед, але це все – проекція перспективи, певне ймовірне
майбутнє, запозичене з минулого досвіду. Дерева, якого немає, не може існувати нині, а отже інформація не
може відображати неіснуючий предмет, процес чи явище.
Визнаючи потенційне існування інформації, відбувається спроба ототожнити себе з природою, тобто відійти
від притаманного живій істоті суб’єктивного й порівняти себе, свої можливості з об’єктивним. На нашу думку,
ця людиноцентрична парадигма є ніщо інше, як переоцінка себе. Вона вказує на актуальну проблему, яку
людство намагається розв’язати протягом багатьох століть, – на проблему дезорганізації суспільного буття як
відхід від соціального прагматизму.
12. Для інформації властива семантична ієрархія, завдяки чому вона являє собою впорядкованість (структуру,
послідовність) або хаос, тобто має або адекватний для приймача сенс, або ні. З цього приводу ми прийшли до
висновку, що сенс – це явище емерджентності, тобто організація, де на базі інструментального співвідношення
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певних знакових конструкцій (уніфікованих або індивідуально-суб’єктивних) виникає сенс. Отже семантика – це
складна ієрархічна структура, яка утворюється як наслідок зв’язку об’єктів, предметів тощо.
13. Інформації властива релятивність, що робить її семантику відносною і ймовірною, а також валідність як
встановлення коефіцієнта її органічності, адекватності, доцільності (належність або сторонність) у певних
процесах відносин (генералізація, абстрагування, оцінка тощо).
Причину виникнення інформаційного релятивізму варто вбачати у проблемі обмеженості емпіричного відчуття
та в суб’єктивності мислення, пізнання, сприйняття суб’єктом об’єкта. Стосовно емпіричної обмеженості можна
сказати: сенсорна система (органи відчуття) дозволяє сприймати навколишній світ лише у певних межах, які
необхідні для біологічного існування (''видиму'' матерію). Це достатньо переконливо ілюструє фізіологія живого
організму (чорно-білий зір, відсутність слуху або гострий слух, гострий нюх тощо), де кожна популяція має різні
переваги та недоліки у сприйнятті навколишнього світу. Не виняток і людський організм. Людина не відчуває
ультразвуку, погано орієнтується в сутінках, не має гострого нюху, зору та ін. Всі ці біологічні відмінності,
включаючи дефективність та індивідуальні особливості, являють собою матрицю сприйняття.
Суб’єктивне мислення виникає через існуючу суб’єктивну індивідуальність кожної когнітивної системи
(людини), яка визначається особистим унікальним досвідом, аксіологічними відмінностями, життєвими та
професійними пріоритетами, місцем проживання і діяльності та самим способом життя, віруваннями,
особистими знаннями та інтерпретаціями, психічною індивідуальністю тощо.
Варто зазначити, що релятивна здатність інформації вже тривалий час існує як відносно нова наукова
парадигма. Це підтверджують рефлексії, що відображають феномен інформаційної релятивності, – такі, як
визнання нелінійності, відхід від механічного детермінізму, феноменологізація невідомості, вірогідності як
стану майбутнього тощо. Вона виникає через суб’єктивність когнітивної системи по відношенню до
об’єктивної дійсності, де за відсутності абсолютної (повної) інформації про предмети, процеси, явища та їхні
властивості (повнота інформаційної організації) з’являється невідомість, контингентність, ймовірність.
Валідність як властивість інформації визначає її когерентність по відношенню до певного предмету,
процесу, явища, властивості тощо у контексті інформаційних відносин. Вона виявляє відповідність інформації
або інформаційних засобів (знання, розуміння, управління, команди) як інструменту дії в досягненні
когнітивною системою певної мети (кореляції). Іншими словами, якість інформаційних відносин повною мірою
залежить від валідності використаної інформації, а точніше – від корелятивного потенціалу або здатності (по
відношенню до об’єкта) цієї інформації.
14. Інформація голографічна. Це здатність інформації існувати поза фізичним виміром, тобто на фізичному рівні
вона не вимірюється. Якщо предмет, який відображає інформація, має фізичну величину, то його інформаційна
організація цього об’єму не має. До таких висновків у своєму дослідженні прийшов М. Талбот, де він вказує:
''Здатність створювати ілюзію того, що речі знаходяться там, де їх немає, і є головною властивістю голограми.
Голограма має видиму просторову протяжність, але якщо провести рукою крізь неї, ви нічого не знайдете.
Незважаючи на сигнали ваших органів відчуття, ніякий прилад не виявить присутності енергетичної аномалії або
матерії на місці голограми. Це відбувається тому, що голограма – це віртуальний образ, образ, що виникає там, де
його немає, і володіє не більшою глибиною, ніж ваше ''тривимірне'' відображення в дзеркалі'' [15: 34].
Достатньо звернути увагу на пам’ять когнітивної системи, якщо, наприклад, узяти літню людину, яка
прожила більше 80 років, то важко уявити скільки інформації (різноманітних інформаційних організацій)
вміщує й мозок, але при цьому від не збільшується у своєму розмірі, навіть не враховуючи особисті думки цієї
людини, які виникали протягом життя: ''Голографія дає пояснення тому, яким чином мозок здатний зберігати
таку кількість інформації у настільки обмеженому просторі. Геніальний фізик і математик, уродженець
Угорщини, Джон фон Нейман провів розрахунки і визначив, що у середньому протягом людського життя мозок
накопичує близько 2,8х113 біт інформації (280 000 000 000 000 000 000). Така неймовірна кількість інформації
ніяк не узгоджується з традиційною картиною механізму зберігання пам'яті'' [15: 30].
15. Інформація не існує без носія. Тобто, інформація і носій невід’ємні один від одного, це симбіотична
когнітивна модель, яка існує у системі суб’єктивного пізнання. З цього приводу М. Лоський сказав: ''Предмет
зовнішнього світу (напр., коливання маятника), який вступив у кругозір моєї свідомості та, відповідно, ставши
іманентним моїй свідомості, у той же час залишається трансцендентальним мені як суб’єкту свідомості; іншими
словами, від того, що я його відчуваю, він не перетворюється у мій індивідуально-психічний стан'' [11: 7]. Оскільки
феномен носія інформації малодосліджений (поодиноко зустрічається у теорії відображення та вірогіднісностатистичній теорії інформації К. Шеннона) та беручи до уваги факт наукової абсолютизації інформації, в результаті
якої інформація була відокремлена від матерії (предмету), що спричинило виникнення двох окремих феноменів
носія та інформації, виникає потреба у конкретизації та концептуалізації цього співвідношення.
Зокрема, варто зазначити, що природа носія дуалістична. З одного боку, носій – це фізична оболонка
збереження штучно формалізованої (переведеної у знакову систему) інформації і у цьому випадку дійсно
доречно розглядати інформацію як умовно виокремлене явище, а з іншого боку, носій – це сам предмет, процес,
явище або їх інтегровані групи, формалізації тощо, який виражається у семантиці. Одразу варто уточнити для
даного контексту і попередніх наших визначень, що співвідношення інформації та предмету (у загальному
розумінні) має знаковий характер, тобто когнітивна система під тиском своєї емпіричної природи сприйняття
формалізує предмет, процес, явище у знаки, які суміщають сенс (семантику) та емпірично видимий предмет у
певну суб’єктивну уніфіковану систему відносин, якою є суспільство, соціальні процеси тощо.
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Феномен знака навіть для сучасної науки залишається багато в чому незрозумілим. В основному це вже давно
відома суб’єктивність, яка вийшла із семіотики і поширилась у соціальних відносинах, про що свідчать такі
рефлексії, як непорозуміння, помилкові тлумачення, невідповідності та ін. Апелюючи до суб’єктивності була
спростована теорія відображення, яка, на нашу думку, має достатньо потужний потенціал у визначенні природи
інформації та її соціальних механізмів, а отже відмова від неї була поспішною.
Феномен знака, який варто ототожнювати з носієм і інформацією, являє собою складну систему когнітивної
орієнтації. За останні два тисячоліття людство досягло відчутних результатів, доказом чого є наша цивілізація,
але суб’єктивність знака як рефлексії релятивізму і суб’єктивного індивідуалізму збереглась. Отже, виникає
питання, яким чином при існуючій суб’єктивності знаків наша цивілізація існує і розвивається?
Єдиною відповіддю є розвиток уніфікації як прийняття за основу того чи іншого розуміння, дефініції, сенсу
для всіх людей, що поширювались, впроваджувались через освіту. Такою уніфікацією стала мова, назви
предметів, процесів, явищ, властивостей, узагальнень, виражень, інтерпретацій тощо. Утворення уніфікованої
системи смислів і значень, що базуються на ідентичності сприйняття, відчуття й розуміння, дозволило
встановити більш менш єдиний семантичний комплекс між знаком та його смислом, значенням та
відображенням: ''Логічно припустити, що вся матерія має властивість, по суті, споріднену з відчуттям,
властивістю відображення'' [12: 91].
Звернемо увагу на основну компоненту переходу знака в інформацію – на категорію відображення. В її
теорії стверджується: матерія властивістю відображення виражає себе в емпіричному світі людини (тварини),
що дозволяє їй у ньому існувати. Прикладом може слугувати відкриття бактерій, атому, електромагнітних
полів, випромінювань тощо, які до відкриття суб’єктивно не існували. З цього приводу А. Лактіонова
зазначила: ''Ми не завжди сприймаємо речі такими, якими вони є насправді (наприклад, при спеціальному
освітленні). У таких випадках речі з’являються нам не в той спосіб, в який вони насправді існують'' [19: 48].
Отже відображення – це емпірично видима сторона матерії і, як демонструє наведений нами приклад, далеко не
вся матерія (предмети, процеси, явища) видима для живої істоти, а отже відображення є своєрідним
співпадінням чуттєвих можливостей з властивостями матерії, які їй властиві за певних умов, станів тощо. У
такому разі можна стверджувати, що відображення – це чуттєва реакція, когнітивний інструмент, засіб
орієнтації людини у світі.
На нашу думку, відображення і взаємозв’язки матерії (взаємовплив, детермінація) не варто поєднувати на
рівні ядра теорії відображення. Це співвідношення є додатковим – як здатність вбачати в матерії її попередні
взаємодії, розвиток (відтворювати еволюцію), тобто ідентичність. Відповідно, позбавившись в основі теорії
концепту відображення взаємодій, ми отримуємо достатньо адекватне концептуальне значення – феномен
відображення як міст між об’єктивною матерією (у тому стані, в якому вона знаходиться) та чуттєвим і
ноуменальним сприйняттям.
Звертаючись до проблеми суб’єктивності теорії відображення у контексті наших обґрунтувань, ми прийшли
до висновку з приводу умовності цієї проблеми. Відображення варто розуміти як емпіричну доступність
сприйняття, орієнтації, реакції людини по відношенню до зовнішнього середовища, яка на своєму первинному
рівні не може не бути суб’єктивною, на що, наприклад, вказав Т. Крейн: ''Завдяки сприйняттю ми маємо
безпосередній і миттєвий доступ до реальності, проте в такому статусі сприйняття постає як проблема через
можливість його помилковості й навіть хибності'' [19: 40], оскільки розуміння одного й того ж відображення
(ментальний феномен знаку) у різних людей не буде ідентичним з причини певних сприйнятливих
відмінностей, досвіду, уваги, незнання, пам’яті тощо. Індивідуальна суб’єктивність зникає у процесі
інтерпретації особистісного сприйняття у системі соціальної уніфікації. Отже, відображення варто віднести до
зрілих концептуальних підходів, феномен якого є незаперечним і має повне право існувати у сучасних
теоретичних підходах як міст між об’єктивним світом і суб’єктивним, тобто бути інформацією.
Завдяки індивідуальній суб’єктивності людина здатна унікально мислити, сприймати, вибірково
актуалізувати, переосмислювати, доповнювати існуючий досвід тощо. Суб’єктивність варто відносити не до
проблеми, а до причини виникнення прогресу, де людина завдяки своїй численності здатна як можна більше і
глибше пізнавати свій світ. Звернемо увагу на сучасні тенденції інформаційно-технологічного розвитку, в
якому простежується динаміка перетворення (перенесення, перевтілення, копіювання) природного середовища
у цифрове: ''Протягом ілюзорного дня, створеного ілюмінацією телекомунікацій, піднімається штучне сонце
додаткового освітлення, що проголошує новий світовий час, коли одночасність дій стає важливіше, ніж їхня
послідовність'' [20: 19].
З одного боку, людина створює своє суб’єктивне надсередовище, яке щодалі піддає більшій уніфікації та
прямує до штучного узагальнення. Варто визнати, що це – показник не індивідуального, а соціального високого
розвитку, який створює нові можливості для опанування природою, її законами, детермінантним розвитком,
коли людина намагається стати господарем свого життя. Але, з іншого боку, зміна якості уніфікації неминуче
призводить до зникнення індивідуальної суб’єктивності, яка дозволяє ''бачити'' не шаблонно, виділяти нові або
існуючі аспекти предметів, процесів, явищ тощо.
Штучне (цифрове) соціальне надсередовище є відповіддю людини природі на її закритість пізнанню, що
широко висвітлюється у теоріях агностицизму. Але наше сьогодення ставить під сумнів філософію
''непізнання''. Людина навчилась зберігати досвід, вміння, знання поколінь, навчилась цю інформацію
передавати у часі й просторі, навчилась її використовувати, обробляти, примножувати тощо. Цифровий світ
дозволяє представляти (відтворювати) не лише існуючу реальність, а й моделювати минуле і ймовірне
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майбутнє. Варто звернути увагу на той факт, що існуючі інформаційно-технічні системи лише почали свій
розвиток. Сучасна людина стоїть на порозі утворення штучної форми життя, інтеграції людини з машиною на
рівні симбіозу тощо.
Цифрова соціальна суб’єктивність як інтерпретація об’єктивного світу відкриває людині нові можливості.
Хоча когнітивна система не здатна збагнути об’єктивне, вона спроможна його інформаційно винайти,
об’єднавши в єдину систему свій інтелектуальний, досвідний потенціал.
В якості висновку варто виділити декілька основних позицій:
– По-перше, як і соціальні кризи, так і кризи особистісної ідентичності людини детерміновані дефіцитом
інформації (у контексті концепту інтроформації) того інформаційного поля, в якому ця людина або суспільство
перебувають. Але усвідомлення дефіциту на певному якісному рівні потребує розвиненої інформаційної
організації, на базі якої цей дефіцит буде визначено. Іншими словами, розуміння проблеми інформаційного
''голоду'' вимагає попереднього розуміння ролі й значення інформації в системі інформаційних відносин.
Виходячи з того, що феноменологічно інформація переважній більшості людей ментально недоступна,
натомість існує емпірично ''видима'' реальність як рефлексії, що незаперечно вказує на зниження рівня
соціального життя і розвитку людини. Відповідно до цього вимальовується проблема дефіциту інформації не як
браку певних відомостей, а як кризи розумового, мисленого ресурсу.
Беручи до уваги, що вітчизняна система виробництва національного інтелектуального ресурсу (освіта) існує
і щорічно випускає декілька тисяч підготовлених фахівців, залишається незрозумілим, як при наявності
фахівців освіти виникає дефіцит інформації? На нашу думку, на це питання існує лише одна відповідь: сучасна
людина не розуміє сутності інформації, її значення, місця і ролі. У результаті недбалого ставлення до неї,
точніше до її потенціалу, виникає інформаційний дефіцит.
– По-друге, представлена у досліджені ''суб’єктивна'' інтерпретація дефініції ''інформація'' доводить, що
феномен інформації має суб’єктивні витоки, тобто це винахід людини, а не об’єктивної природи. Відповідно до
цього, інформація має бути, передyсiм, прагматично орієнтованою, тобто нести соціальну користь,
забезпечувати соціальний прогрес, упорядковувати соціальну організацію тощо, а не перетворюватись на
причину хаосу. З цього приводу виникає необхідність змінити існуючу парадигму відношення до інформації.
– По-третє, визначені властивості, потенціали та можливості інформації дають соціальній (інформаціональній)
людині широкі можливості у межах інформаційних відносин. Таким чином, будь-яка людина, соціальний інститут
або суспільство загалом має широкий комплекс засобів та інструментів взаємодії і якісного впливу на певну систему,
де інформація на кшталт кванту стає необмеженою у своїй дії, явищі й можливостях.
– По-четверте, надзвичайно велике значення для соціального прогресу має вимір інформації (семантики,
кількості) як здатність оцінки її кількості та семантичного об’єму. Виходячи з того, що ''когнітивне'' існування
інформації (пізнання, знання, досвід, вміння) особистісне, воно, таким чином, недоступне суспільству без
формалізації. Але і сама формалізація здійснюється з ентропією, тим більше, що текстова формалізація (найбільш
популярна) додатково утворює герменевтичну проблему (втрата семантики при декодуванні символьної системи,
вираженої її засобами). У такому разі виникає необхідність генерувати інформацію (особистісного та соціального
спрямування) більш універсальними і досконалими засобами, якими стає цифрова формалізація.
Втім, цифрове вираження і фіксація інформації не обмежується оцифровуванням текстів або їх електронним
представленням. Насправді цифрова формалізація здатна оминути когнітивний процес декодування символьної
системи, тим самим знизити рівень ентропії під час навчання, пізнання, осмислення, що вимагає орієнтуватись
на моделі типу ''семантичного ланцюга'', патернів, тобто максимально наблизитись до природного процесу
утворення інформації на когнітивному рівні.
На нашу думку, запропонований ''суб’єктивний'' підхід має вагоме значення для інтенсивного розвитку
українського соціуму. Однак, насамперед, необхідно змінити ставлення до інформації, чітко визначити її місце
у соціальному житті та її суспільну роль і завдання.
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Матеріал надійшов до редакції 07.09. 2012 р.
Порало И. В. Осмысление предметной ориентации категории ''информация''.
Подается детальное изучение феномена информации и концептуализация категории ''информационные
отношения'' на базе полученного нового знания, понимание ее сущности. Сформулирована дефиниция
информации с точки зрения субъективного подхода и актуализирована проблема небрежного отношения к
информации как крупнейшей социальной ценности. Сделан вывод, что предлагаемый ''субъективный'' подход
имеет существенное значение для интенсивного развития украинского социума, однако необходимо изменить
отношение к информации, четко определить ее место в социальной жизни и ее социальную роль и задания.
Poralo I. V. Understanding the Subject Orientation of the Category ''Information''.
The detailed study of the information phenomenon and conceptualization of the category ''information relations''
derived on the basis of new knowledge, the understanding of its essence are carried out. The definition of
information in terms of the subjective approach is stated and the problem of neglecting the information as the
greatest social value is brought into focus. It is concluded that the proposed ''subjective'' approach has the essential
meaning for the intensive development of the Ukrainian development, however it is necessary to change the
relationship to information, determine precisely its place in the social life and as well as its public role and tasks.
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ТЕХНОЛОГІЯ "ІНФОРМАЦІЙНА ПРОГАЛИНА" ЯК АКТУАЛЬНИЙ ЗАСІБ
ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У статті розглянуто популярну в європейській методиці викладання англійської мови технологію
"інформаційна прогалина" у контексті її важливості для навчання інтерактивної комунікації та реального
досвіду її запровадження у загальноосвітній школі в Україні. Стаття містить результати аналізу чинних
шкільних підручників з англійської мови та анкетування майбутніх і вже працюючих учителів стосовно їх
володіння цією технологією та готовності до більш активного її застосування. Висновки проведеного
дослідження засвідчують необхідність підвищення рівня інформованості вчителів про суть і методику
організації завдань з інформаційною прогалиною та забезпечення їх відповідними навчальними матеріалами.
З 2001 року національна шкільна програма з іноземних мов в Україні перебуває в процесі адаптації до загальних
європейських стандартів вивчення, навчання й оцінювання сучасних мов. Як наслідок, у професійному обігу
з’явилася ціла низка понять, методичних технологій, критеріїв для опису діяльності з метою формування мовних,
мовленнєвих та інших компетенцій в умовах європейської інтеграції та міжкультурної комунікації. У зв’язку з цим
перед українськими вчителями іноземних мов постали деякі психологічні, педагогічні, інформаційні проблеми.
Однією з таких проблем є невідповідність між офіційно задекларованою в пояснювальній записці до
шкільної програми (2001) необхідністю використання завдань на заповнення інформаційних прогалин як
одного з найбільш типових при комунікативно спрямованому навчанні іноземної мови [1] та недостатньою
інформованістю майбутніх і вже працюючих українських учителів про інтерактивну технологію "інформаційна
прогалина", яка є дуже популярною у європейській та американській мовній практиці.
Про актуальність цієї проблеми свідчить, зокрема, проведений автором статті аналіз чинних вишівських
підручників зі шкільної методики навчання іноземних мов для підготовки майбутніх учителів, виданої з
початку 2000-х років в Україні фахової періодики та методичної літератури. У результаті цього аналізу
виявлено майже повну відсутність у них інформації про структуру, методику підготовки й виконання завдань
на заповнення інформаційної прогалини у процесі комунікації.
З метою більш детального вивчення викладеної вище проблеми автором статті було розглянуто кілька
найбільш популярних підручників з англійської мови, виданих українськими авторами протягом 2001-2010 рр.,
та проведено анонімне анкетування студентів-майбутніх учителів іноземних мов та працюючих учителівслухачів курсів підвищення кваліфікації. Результати дослідження покладено в основу цієї статті, покликаної
привернути увагу до великого мовленнєвого та розвивального потенціалу технології інформаційної прогалини
(information-gap technique) у процесі навчання іноземної мови.
Огляд стану справ із запровадженням технології інформаційної прогалини
у чинну практику викладання англійської мови
Одним із завдань проведеного дослідження було проаналізувати чинні видані в Україні підручники з
англійської мови з точки зору забезпечення в них кількісно та різноманітно комунікативних завдань, побудованих
на інформаційній прогалині. До числа розглянутих увійшли такі підручники, як "English Smart" (для 5-го класу
спеціалізованих навчальних закладів, автори Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич, 2005), "Our English" (для 6-го
класу загальноосвітніх навчальних закладів, автор Л. В. Биркун, 2006), "Welcome to English Study" (для 7-го класу
шкіл із поглибленим вивченням англійської мови, гімназій, ліцеїв, коледжів, автор О. Д. Карп’юк, 2004),
"Welcome to English Study" (для 8-го класу шкіл із поглибленим вивченням англійської мови, гімназій, ліцеїв,
коледжів, автор О. Д. Карп’юк, 2004), "English Study" (для 9-го класу шкіл із поглибленим вивченням англійської
мови, гімназій, ліцеїв, коледжів, автор О. Д. Карп’юк, 2001), "English Study" (для 10-го класу шкіл із поглибленим
вивченням англійської мови, гімназій, ліцеїв, коледжів, автор О. Д. Карп’юк, 2003), "English Study" (для 11-го
класу шкіл із поглибленим вивченням англійської мови, гімназій, ліцеїв, коледжів, автор О. Д. Карп’юк, 2001). З
цих підручників було вибрано всі комунікативні завдання для навчання інтеракції й проаналізовано їх з точки
зору їх відповідності типовим рисам і структурі інформаційної прогалини.
Які саме риси оцінювалися як ключові? На думку H. D. Brown (Х. Д. Браун), 1994, термін "інформаційна
прогалина" є дуже широким і, відповідно, охоплює "величезне різноманіття технік з метою передачі чи одержання
інформації" [2: 181]. Проте описуване дослідження ґрунтується на іншому розумінні цього терміну, яке розглядає
інформаційну прогалину як ситуацію "комунікативного стресу" (communicative stress) [3: 35] чи "безпосередньої
комунікативної проблеми" (immediate communication problem) [4: 39], що виникає в процесі інтеракції, коли її
учасники не просто ставлять і відповідають на запитання стосовно добре відомого усім мовцям предмета розмови,
а знаходяться в максимально наближених до реального життя умовах обміну інформацією, якою володіє один із
© Місечко О. Є., 2012
37

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 65. Педагогічні науки

мовців і якої бракує іншому. У західній літературі навчальне спілкування, побудоване на обміні вже відомою
співрозмовникам інформацією, розцінюється як соціально небезпечне [3: 35].
J. Brown та G. Yule (Дж. Браун та Г. Юл) (1983) наголошують на ролі дотримання у процесі навчання
інтеракції звичних у щоденному спілкуванні поведінкових моделей як мотивуючого чинника автентичності
комунікації. Вони називають ситуацію, коли мовцю доводиться прикидатися, начебто повідомлювана ним
інформація невідома його співрозмовнику, "штучною інформаційною прогалиною" (artificial information gap) і
наполягають на необхідності створення виправданої мети комунікації, за допомогою якої можна досягнути
"комунікативної ефективності" (communicative effectiveness) [5]. W. Littlewood (В. Літтлвуд), 1981, підкреслює
функціональний аспект комунікації, побудованої на заповненні інформаційної прогалини, і відзначає, що і
стимулом до спілкування, і мірилом його успішності має бути сама ситуація, а саме: кожний з учасників
діалогічної чи полілогічної комунікації повинен мати у своєму розпорядженні власну, невідому іншим частку
загальної інформації, якою він обмінюється з іншими учасникам з елементом "відкриття", і, працюючи разом,
вони розв’язують певну проблему чи досягають спільної думки. Щоб надати комунікативним стосункам більш
виразного характеру співробітництва, він пропонує застосовувати якусь фізичну перепону (наприклад, ширму),
яка б унеможливлювала зазирання в інформаційну картку один одного [4].
Обидва наведених вище трактування інформаційної прогалини сходяться на виділенні таких її ключових рис, як:
а) первинна увага до змісту висловлювання, а не до його мовної форми (вона є важливою, але не домінуючою при
виконанні завдання); б) спрямованість комунікативної інтеракції у формі запитань і відповідей на досягнення певної
цілі (а не просто обмін запитаннями і відповідями з метою комунікативного дрілу). Проте в другому трактуванні
акцентується третя ключова риса інформаційної прогалини – непередбачуваність відповідей на запитання як
результат реальної проблемної ситуації, закладеної в завдання. Саме ця риса фігурувала в проведеному дослідженні
як вирішальна при оцінці вибраних з розглядуваних шкільних підручників інтерактивних завдань і виділення з них
таких, що побудовані на справжній інформаційній прогалині.
Прихильники інформаційного обміну на основі автентичних комунікативних приводів, а не штучних
вправлянь у постановці запитань і конструюванні відповідей на них (Littlewood (Літтлвуд), 1981; Brown and
Yule (Браун та Юл), 1983; Prabhu (Прабху), 1987; Cross (Кросс), 1991; Neu and Reeser (Ной і Різер), 1997)
уточнюють, що інтерактивні завдання на заповнення інформаційної прогалини мають моделювати реальні
життєві обставини, котрі змушують людей до обміну інформацією з метою з’ясування якоїсь проблеми, збору
даних чи прийняття певного рішення. Таким, чином, першим критерієм віднесення завдання до групи
інформаційної прогалини було визначено обопільно активний у пізнавальному сенсі й автентичний обмін
попередньо невідомою інформацією між двома чи більше співрозмовниками з взаємно корисним для кожного з
них ефектом, спрямованим на вирішення комунікативної проблеми.
Другим критерієм, на який спирався вибір справжніх завдань з інформаційною прогалиною з-поміж схожих
інтерактивних видів робіт, була їх відповідність традиційній структурній формі. Ця форма, як правило,
виглядає таким чином: учням роздаються два комплекти спеціально розроблених карток (картка А та картка В),
які мусять триматися учасниками інтерактивного спілкування в секреті один від одного, вони не мають права
зазирати в картки один одного; кожна картка стосується одного й того ж предмета розмови, проте в кожній
відсутні якісь свої інформаційні елементи (факти, деталі карти, цифрові дані, елементи картинки тощо); учні
працюють в парах; метою їх спілкування є здобути необхідну інформацію від свого співрозмовника й
заповнити інформаційні прогалини в своїй картці.
Третій критерій оцінювання завдань з інформаційною прогалиною ґрунтувався на функціональній цілі
інтеракції. Услід за N. Prabhu, (Н. Прабху), 1987, ми дотримувалися такої диференціації функціональних типів
завдань з інформаційною прогалиною:
1) фактологічна прогалина (N. Prabhu (Н. Прабху) називає її "information-gap activity", а автор статті пропонує
більш відповідну до функції завдання назву – "fact-finding gap activity"), котра передбачає передачу інформації від
однієї особи іншій, чи з одного місця в інше, чи з однієї форми в іншу (на зразок відновлення відсутніх елементів
картинки, або знаходження людини на картинці за її описом, або встановлення місця на карті тощо);
2) прогалина в аргументах (N. Prabhu (Н. Прабху) – "reasoning-gap activity"), котра передбачає виведення нової
інформації з даної інформації шляхом дедукції, міркування, аргументації, побудови висновків, оцінювання
відносин чи зразків (наприклад, вирішення того, яка послідовність дій буде найкращою для досягнення певної
мети в певних умовах, чи знаходження спільної думки з приводу того, які атракціони найкраще розмістити на
невеличкому острові, який треба перетворити на привабливу для туристів місцину тощо);
3) прогалина у враженнях (N. Prabhu (Н. Прабху) – "opinion-gap activity"), котра передбачає ідентифікацію й
артикуляцію особистих почуттів, переважаючих уподобань, ставлень до певної ситуації чи використання
фактологічної інформації або формулювання аргументів на користь своєї думки (прикладом такого завдання
може бути завершення оповідання або обговорення певної соціальної чи моральної проблеми) [6: 46-47].
Відповідно до N. Prabhu (Н. Прабху), завдання з фактологічною прогалиною (fact-finding gap activities)
зосереджуються, головним чином, на виявленні значень і тому повинні задовольняти вимогу повноти й точності
при передачі інформації. Вони зазвичай виконуються в так званій "однокроковій" лінійній послідовності (запит
інформації – передача інформації). У силу такої своєї спрощеності вони можуть використовуватися як корисна
підготовча ланка при виконанні завдань з прогалиною в аргументах (reasoning-gap activities), які вимагають
набагато складнішого процесу перемовин, виявлення причинно-наслідкових зв’язків між наявними фактами,
врахування поданих в інформаційній картці супутніх чинників. Завдання з прогалиною у враженнях (opinion-gap
activities), котрі передбачають ідентифікацію й артикуляцію особистих почуттів, переважаючих уподобань, у свою
чергу, ґрунтуються на обміні інформацією, яка носить дуже особистісний характер і не може бути попередньо
зафіксованою у картці. Тому інтеракція відбуватиметься без чітких орієнтирів, з великою мірою відносності
поняття "вірна" чи "невірна" відповідь, складнощами у формулюванні власного ставлення, непередбачуваністю
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комунікативних наслідків. N. Prabhu (Н. Прабху) також справедливо, на нашу думку, зазначає, що для досягнення
комунікативної компетентності однаково важливими є як вміння точно передавати задану попередньо на картці
інформацію, так і вміння створити власну інформацію.
Повертаючись до проведеного дослідження українських шкільних підручників з англійської мови для 5-11 класів,
учні яких мають вже достатньо розвинутий запас мовних засобів, мовленнєвих умінь, комунікативних стратегій,
узагальнимо результати їх аналізу відповідно до наведених вище критеріїв: а) передбачуваності змісту
інформаційного обміну; б) відповідності традиційній структурі; в) функціональній цілі інтеракції у таких висновках:

Завдання на заповнення інформаційних прогалин ще не увійшли до складу національних підручників як
обов’язковий компонент, хоча це й передбачається шкільною програмою. Тому вчителям, котрі знайомі з цією
навчальною технологією, доведеться або конструювати такі завдання самостійно, або шукати їх в іншій літературі
(як правило, автентичних англомовних підручниках, методичних книгах чи серед англомовних Інтернет-ресурсів).

Віднайдені в розглянутих підручниках завдання з інформаційною прогалиною дуже малочисельні та
нерізноманітні за своєю формою. Головним чином, їх можна віднести до групи "opinion-gap activities"
(наприклад, class survey to complete the table; interview to fill in a questionnaire; collecting opinions on the issue to
make a review); кілька з них належать до групи "fact-finding gap activities" (наприклад, finding a subject / person /
picture by its description; finding a route on the map); найменш різноманітно представленою виявилася група
"reasoning-gap activities" (deciding on the best choice to make).

Структурний формат завдань з інформаційною прогалиною не був дотриманий у жодному з підручників.
Готовність учителів англійської мови до використання технології "інформаційна прогалина"
Автор статті дотримується точки зору, що технологія "інформаційна прогалина" містить в собі потужний
потенціал для формування інтерактивних умінь, комунікативних стратегій, соціальних поведінкових моделей
школярів з використанням усього різноманіття тем і мовленнєвих ситуацій, запропонованих у чинній шкільній
програмі з іноземної мови.
З метою виявлення поширеності цієї інтерактивної технології в навчальній практиці в контексті описуваного
дослідження було проведено анкетування, яким було охоплено 54 студенти 4-го курсу ННІ філології та
журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка (англійська мова – друга
спеціальність) та 30 вчителів англійської мови-слухачів курсів підвищення кваліфікації при Житомирському
обласному інституті післядипломної освіти (з практичним досвідом викладання не менше 5 років).
Метою першого етапу анкетування було виявити наявні в опитуваних уявлення про суть інформаційної
прогалини та типи інформаційних прогалин, які зустрічаються в реальних життєвих умовах. Аналіз відповідей
свідчить про переважання в дефініції поняття "інформаційна прогалина" студентами досить загального й
абстрактного його тлумачення як "нестачі або відсутності (повної чи часткової) інформації про певний вид
діяльності, сфери життя людини", "відсутності (повної чи часткової) певного обсягу інформації стосовно того чи
іншого розділу знань", "недостатньої кількості інформації" тощо. У відповідях учителів спостерігалося заміщення
цього поняття як виду навчальної діяльності терміном "to fill in the gap", який вживається при формулюванні суто
мовних (а не комунікативних) завдань на заповнення пропущених букв, слів, граматичних конструкцій у реченні.
При висловленні своєї думки про найбільш типові ситуації обміну інформацією між людьми в реальному житті
обидві групи опитуваних вказали на обмін фактами (на другому місці – враженнями, на третьому – аргументами).
Після першого етапу анкетування з обома групами досліджуваних було проведено заняття, яке складалося з
невеликого лекційного викладу опорної інформації про технологію та практичного ознайомлення з методикою
складання і застосування різних видів інтерактивних завдань з інформаційною прогалиною. Усього було
опрацьовано 12 різних видів завдань з інформаційною прогалиною: на заповнення фактологічної прогалини –
"filling in gaps on the maps or schemes", "giving and receiving instructions", "describing and drawing", "finding /
identifying by the given description", "filling in crosswords on the basis of definitions", "spotting similarities and
differences", "filling in gaps in texts"; на заповнення прогалин в аргументах – "solving logical problems and
puzzles", "negotiating a decision", "logical arranging by description", "reconstructing texts, poems, dialogues, pictures";
на заповнення прогалин у враженнях – "making the best choice".
На завершення дослідження усім учасникам було запропоновано порівняти свої попередні уявлення про
технологію інформаційної прогалини з набутими на занятті знаннями та оцінити за 5-бальною шкалою кожне з 12
розглянутих завдань (від 1 – найменше до 5 – найбільше) за такими показниками: частота використання завдання у
відомій їм практиці навчання мови; потенційна можливість використання при навчанні мови; складність виконання
завдання; відповідність завдання реальним життєвим ситуаціям.
Аналіз кількісних показників відповідей засвідчив, що ця технологія майже в однаковій мірі виявилася новою як
для майбутніх, так і для вже працюючих учителів. При оцінці того, з яким видом завдань їм доводилося зустрічатися
раніше найчастіше, студенти відзначили "filling in gaps in texts", а вчителі –"giving and receiving instructions". В обох
групах співпали оцінки за цим показником такого завдання, як "describing and drawing" (2-е місце), дуже близькими
були позиції таких видів завдань, як "reconstructing texts, poems, dialogues, pictures" (5-е і 4-е місце), "finding /
identifying by the given description" (8-е і 7-е місце), "filling in crosswords on the basis of definitions" (9-е і 8-е місце). За
показником потенційної можливості використання при навчанні мови найбільше балів було віддано студентами за
завдання "filling in gaps on the maps or schemes", а вчителями – за "giving and receiving instructions"; а співпали
показники щодо завдання "logical arranging by description" (11-е місце). Серед найскладніших для виконання завдань і
майбутні, і працюючі вчителі відзначили "negotiating a decision", найменш складним завданням перші назвали
"spotting similarities and differences", а другі – "giving and receiving instructions". Найбільш наближеним до реальних
життєвих ситуацій обома групами опитуваних було названо завдання"giving and receiving instructions".
Цікаво, що як майбутні, так і працюючі вчителі висловили однакову готовність використовувати у майбутньому
переважно завдання на заповнення фактологічної інформаційної прогалини, дещо меншою мірою – завдання на
заповнення прогалин в аргументах, і найменше – завдання на заповнення прогалин у враженнях (хоча, як
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зазначалося раніше, обмін враженнями оцінювався як більш типова життєва ситуація, ніж обмін аргументами).
Висловлюючи свою думку з приводу причин, що стримували використання технології інформаційної прогалини,
студенти, як правило, писали про свою необізнаність з нею; в той час як працюючі вчителі, крім цього, посилалися
на відсутність дидактичних матеріалів, часові обмеження на уроці, різні рівні знань учнів у класі. Умови для більш
активного застосування цієї технології майбутні вчителі шукали переважно в собі: у власних знаннях про види
завдань, теоретичній обізнаності у методиці їх організації, бажанні й готовності втілювати теорію на практиці,
професійній майстерності й креативності. У відповідях працюючих учителів відчувалося переважання зовнішніх
стимулів: достатнього забезпечення дидактичними матеріалами та часу на їх підготовку, зацікавленості учнів.
Висновки. На завершення розгляду результатів проведеного дослідження варто зазначити, що воно
знаходиться лише на початковій стадії більш глибокого вивчення лінгвістичного, розвивального, соціального
потенціалу технології інформаційної прогалини зокрема і більш успішної адаптації європейських і світових
інновацій в галузі вивчення іноземних мов загалом. Висновки, що витікають з нього, вказують на важливість
при запровадженні світових освітніх стандартів в українську практику викладання не лише декларувати це як
факт, але й дотримуватися єдності нормативних установок, теоретичної і практичної методичної підготовки
педагогічних кадрів, навчально-методичного й ресурсного забезпечення викладання. У випадку запровадження
технології інформаційної прогалини виявилося, що, крім знань і вмінь використовувати цю технологію, вчителі
потребують ще, як мінімум, двох умов: відповідних навчальних матеріалів (у тому числі шкільних підручників)
і внутрішньої вмотивованості до урізноманітнення свого методичного арсеналу.
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Мисечко О. Е. Технология "информационный пробел" как актуальное средство интерактивного обучения
иностранному языку.
В статье рассматривается популярная в европейской методике преподавания английского языка технология
"информационный пробел" в контексте ее важности для обучения интерактивной коммуникации и реального
опыта ее внедрения в общеобразовательную школу в Украине. Статья содержит результаты анализа
действующих школьных учебников английского языка и анкетирования будущих и уже работающих учителей
касательно их владения этой технологией и готовности к более активному ее использованию. Выводы
проведенного исследования свидетельствуют о необходимости повышения уровня информированности
учителей о сущности и методике организации заданий с информационным пробелом и обеспечения их
соответствующими учебными материалами.
Misechko O. Ye. "Information Gap" Technique as a Topical Means of Interactive Foreign Language Teaching.
The article deals with a popular in the European English learning methodology "information gap" technology in the
context of its importance for teaching interactive communication and existing experience of its application in the
Ukrainian schools. The article contains the analysis results of students' coursebooks in use for teaching English and a
questionnaire-based study of pre-service and in-service teachers of English concerning their knowledge of the
technology and readiness to use it actively. The conclusions, provided by the study, cast some doubt on the exclusive
status of the received professional knowledge or practical training for the efficient usage of information-gap tasks, and
point to the necessity of at least two more conditions: appropriate teaching materials and personal teachers' motivation
to making learning more diverse, learner-oriented and developmentally facilitating.
40

УДК 37.01:392.3:173.5/6:371.1(477.8)
З. І. Нагачевська,
доктор педагогічних наук, професор кафедри
(Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
dzhus1@ukr.net
МАТЕРИНСТВО Й ДИТИНСТВО ЯК ПЕДАГОГІЧНІ ДОМІНАНТИ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ
ГРОМАДСЬКИХ ДІЯЧІВ І ПЕДАГОГІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
(КІНЕЦЬ ХІХ – ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТ.)
У статті простежено еволюцію понять ''материнство'' й ''дитинство'' у творчому доробку
західноукраїнських громадських діячів і педагогів кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. Увагу акцентовано на
педагогічній складовій змісту цих дефініцій у публікаціях організаторів і активних учасниць жіночого руху в
регіоні. Визначено, що громадські діячі і педагоги, зокрема організатори і учасники жіночого руху на
західноукраїнських землях, сприяли піднесенню родинно-соціального статусу матері-українки, доводили її
першорядну роль у фізичному, моральному й інтелектуальному розвитку своїх дітей і значення в
''оздоровленні'' всієї нації.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Досягнення паритетного становища представників обох
статей у всіх сферах соціально-економічного, політичного та культурно-освітнього життя зумовлене
утвердженням в Україні його європейських норм і стандартів, формуванням нових освітніх ідеалів та
цінностей, є важливим підґрунтям для зростання уваги органів влади і громадськості до проблем місця та ролі
жінки у державотворчих і освітніх процесах минулого й сучасності, спричиняє пошук шляхів забезпечення її
справжнього повноправ’я та підвищення суспільної активності, що знайшло своє відображення в Законі
України ''Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків'' від 8 вересня 2005 р. Водночас
визнання на загальнодержавному рівні виховання в сім'ї як першооснови розвитку дитини-особистості (Закон
України ''Про освіту'', стаття 59) є підставою для наукового аналізу питань, дотичних до захисту інтересів
жінки-матері та виконання нею відвічного материнського обов’язку щодо виховання, навчання і розвитку
підростаючих поколінь
Аналіз публікацій, у яких порушується дана проблема. Окремі спроби актуалізації проблеми, винесеної в
заголовок статті, простежуються в науковому доробку дослідників історії українського шкільництва різних
регіонів Західної України та творчої спадщини його визначних персоналій (О. Палійчук, О. Пенішкевич, Н. Сабат,
М. Стельмахович, Б. Ступарик, М. Якубовська). ''Жіночий'' дискурс аналізованого питання почасти властивий
працям з історії жіночого руху на західноукраїнських землях представників української діаспори (М. БогачевськаХом'як, Л. Бурачинська, І. Книш, І. Павликовська) і вчених незалежної України (М. Дядюк, С. Івах, О. МаланчукРибак). Проте окреме цілісне дослідження даної проблеми в сучасній педагогічній науці відсутнє.
Мета статті: на основі аналізу творчої спадщини західноукраїнських громадських діячів і педагогів кінця
ХІХ – першої третини ХХ ст. з'ясувати педагогічну сутність понять ''материнство'' й ''дитинство'',
охарактеризувати визначені ними шляхи підвищення родинно-суспільного статусу жінки-матері та її впливу на
розвиток і виховання дітей, на духовно-моральне ''оздоровлення'' нації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Виховання дітей у сім'ї, родині та місце у цьому процесі жінкиматері – один із головних постулатів творчої спадщини відомих і малознаних авторів із часу появи на
західноукраїнських землях друкованих педагогічних праць. Актуалізація цієї проблеми наприкінці ХІХ – на
початку ХХ ст. зумовлена низкою соціально-економічних і культурно-освітніх причин, зокрема поступовим
зростанням частки найманої жіночої праці в тогочасному виробництві та пов’язаною з ним втратою жінкоюматір'ю статусу основного опікуна і вихователя дитини, поширенням ідей жіночої емансипації, утисками
українського шкільництва з боку офіційної влади, відсутністю системи суспільного дошкільного виховання,
неграмотністю і низьким рівнем педагогізації більшої частини дорослого населення тощо.
Однією із перших ''прилюдних'' спроб визначити роль матері-українки у розвитку дітей дошкільного та
молодшого шкільного віку, окреслити його напрями (фізичне загартування, духовно-моральне становлення,
розумове виховання), охарактеризувати методи і засоби, можна вважати художньо-педагогічний нарис ''Слово къ
поправе выхованья детей сельськихъ'', уміщений у п'яти номерах найстарішої української суспільно-політичної
газети ''Зоря галицька'' у Львові за 1849 р. У першій на західноукраїнських теренах педагогічній газеті ''Дім і
школа'' (1863, ч. 1) підкреслювалося, що українська мати перша ''вливає в серця своїх діточок добре зерно'', вчить
їх пізнавати Бога, любити рідний народ і його мову. Вона мусить глибоко усвідомити цю високу місію, адже не
може народ сподіватися на ''скоре процвітання'', якщо він не матиме старанних, добрих, побожних, люблячих свої
віру, звичаї, традиції та свою мову матерів. Аналогічно лейтмотивом циклу статей невідомого автора ''Д'',
найімовірніше, галицького письменника і публіциста Дмитра Вінцковського, у львівському тижневику ''Учитель''
(1869-1874) є теза про те, що від ''доброго выхованья женщинъ залежить…вся будучность народа'' [1: 85].
На початку 1880-х рр. питання про родинне та суспільне призначення української жінки активно порушував
видатний галицький педагог і громадсько-політичний діяч Олександр Барвінський, який неодмінною умовою
виховання матір'ю ''добрих і світлих людей-патріотів'' вважав участь у ''житті народнім'' [2: 2]. Визнаючи
родину підставою фізичної та моральної сили народу, молодий Іван Франко наголошував на двоєдиному
© Нагачевська З. І., 2012
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завданні жінки-матері: викохувати нових борців за високі, святі ідеали, за поступ, долю й добро вітчизни,
водночас – бути ''кормилицею людства'' [3: 351-353]. Згодом, активно підтримуючи емансипаційні змагання
українок регіону, він напише, що тільки той народ ''здужає оснувати тривале й повне національне життя'', в
якого жінки ''поняті свідомістю й ідеалами цього життя… тільки розумні й освічені матері і жінки… можуть
впровадити і виховати розумне й освічене покоління'' [4: 1].
Таким чином, одвічне трактування суті материнства наприкінці ХІХ ст. наповнюється новим змістом: на
перший план виступає постулат матері як освіченої, за словами І. Франка, ''людської одиниці''.
Однак попри зростаючу увагу до проблем і потреб ''домашнього'' виховання та завдань жінки-матері щодо
виконання нею найголовнішої природної функції – материнства до кінця ХІХ ст. в західноукраїнському
суспільстві превалювала думка про те, що жінка, передусім, повинна залишатися ''ангелом хранителем'' для
свого чоловіка. Для більшості матерів і батьків родинне виховання залишилося ''terra incognita'', а незнання
ними його елементарних засад вело до того, що ''тисячі дітей сходять передчасне зі світа…'' [5: 2].
Своєрідний ''прорив'' у трактуванні питання про родинний статус жінки, підвищення її відповідальності за
фізичний і моральний розвиток молодого покоління та пробудження його національної свідомості пов'язаний зі
становленням і розвитком українського жіночого руху, біля витоків якого стояла галицька письменниця і
громадська діячка Наталія Кобринська. За результатами аналізу реального соціально-економічного становища
жінки в європейських державах загалом і в Галичині зокрема вона сформулювала низку узагальнень, які
виявилися стрижневими у феміністичному світогляді та в практичній діяльності учасниць емансипаційного
поступу жінок-українок усього західноукраїнського регіону. Суспільність, зазначала наприкінці ХІХ ст.
Н. Кобринська, така запобіглива ''о своє добро'', ''з маловаженням'' ставиться до кореня своєї екзистенції, тобто
до родини та ''стоячої на єї сторожі жінки''; мало звертає уваги на економічне становище жінки, яка через те
''сильно терпить, тратить здоровлє і марнує житє...''; називає родину підставою суспільства, без якої воно б
розпалось, але про все на світі дбає більше, ніж ''о ту саму родину'' [6: 415-416].
Вимога забезпечити жінці належне виконання її головної ролі – матері та охорону материнства – одне з
найважливіших ''жіночих'' домагань до уряду Західноукраїнської Народної Республіки. Зафіксоване у статті
Марії Лозинської ''Жінка в Українській Народній Републиці'', воно стосувалося захисту материнських прав і
заміжньої жінки, і ''позаподружнього'' материнства, яке раніше знаходило в законодавстві ''холодну
байдужність'', а перед ''громадянством'' вкривалося ганьбою. За твердженням авторки публікації, держава
мусить охороняти материнство як таке, незалежно від подружньої чи позаподружньої форм [7: 3].
У 1920-х – 1930-х рр. активні учасниці жіночого руху ініціювали питання, які виходили за межі інтересів
жінки й дитини регіону, набували яскраво окресленого загальнолюдського звучання та соціально-політичного
забарвлення. Матері з дітьми утворюють майже половину кожної нації, а материнство є найголовнішою функцією
жінки, писала в науковій розвідці ''Жіночий рух'' (1926) Валентина Завадська. Правильне виконання цієї функції,
за її переконанням, є ''найважливішою справою, бо в ній полягає будучина кожної нації''. Авторка аналізованої
праці, педагог українських жіночих шкіл і громадська діячка у Львові (згодом – у Варшаві) однією із перших на
західноукраїнському ґрунті актуалізувала питання про необхідність постійного матеріального забезпечення матері
й дитини державою (''щоби жінка самостійна працьовниця діставала додатки на дітей та на мужа, коли він
інвалід'', при цьому такі ''додатки повинні наближатися до дійсної вартості утримання дітей'') [8: 2].
Важливим соціально-педагогічним положенням публікації В. Завадської, як і М. Лозинської, є ''справа
незамужньої матері та нешлюбної дитини''. Вона наголошувала на потребі ''легалізації'' цієї категорії дітей
шляхом призначення офіційних опікунів, які в тогочасних західноєвропейських державах (Австрії, Німеччині,
Швейцарії) заступали їм батька, турбувалися про працевлаштування матері або ''видачу грошових допомог під
час безробіття...'' [8: 3]. Особливої уваги, зазначала В. Завадська, вимагає освіта ''нешлюбних'' дітей, їхнє
виховання, відсутність чого стає причиною занедбання, аморальності, злочинності.
Поділяючи вимоги жіночих організацій держав Західної Європи, авторка розвідки інформувала про них
західноукраїнську громадськість, висловила низку думок, важливих для соціальної політики української
держави початку ХХІ ст.:
1) ''Держава зобов'язана дбати про свободний фізичний та моральний розвиток дитини.
2) Дитина повинна якомога довше перебувати при матері. Обов'язком держави є опікуватися матеріяльним
станом матері, щоби могла утримувати дитину, а тим більше, не позбавляти її посади або праці...
3) Кожна держава зацікавлена в піднесенні загального рівня своїх горожан, тому повинна подбати про
створення з матерей та дітей корисних членів суспільності, давши дитині освіту, а матері кавалок хліба...'' [8: 3].
Важливою дефініцією феміністичного світогляду вважала материнство активна учасниця українського
жіночого руху М. Струтинська. У статтях ''Материнство у феміністичному світогляді'' та ''Материнство'' вона
розкрила позитивне ставлення фемінізму до родини та оцінила вагу материнства. Тим самим показала
неспроможність тверджень противників жіночого поступу про те, що рух за емансипацію жінки є загрозою
родинному устроєві. На підтвердження цього авторка навела резолюції конгресу, організованого в 1927 р. у
Парижі Міжнародним Жіночим Союзом:
1. ''Життя матері і дитини є так тісно між собою пов’язані, що повинні бути спільно охоронювані.
2. Варто зробити все, щоб піддержати, або як треба розбудити материнську любов, почуття відповідальності
у відношенні дитини без батька. Тому варто допомогти матері в її завданнях плекати, доглядати і виховувати
дитину'' [9: 26].
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Зазначене підтверджує, що в 1920-х рр. у теорію українського жіночого руху активно проникають і стають
засадничими положення концепції міжнародного фемінізму в галузі охорони материнства й дитинства.
Водночас в українському суспільстві ці питання набувають яскраво вираженого національно-громадянського
забарвлення, оскільки державна опіка матері й дитини на всіх західноукраїнських землях була обмеженою.
Провідною в концепції українського жіночого руху стосовно матері стає ідея піднесення не лише її людської, а
й національної гідності та відповідальності за ''оздоровлення'' родини й усієї нації.
На розширення змісту поняття ''материнство'' у міжвоєнний період вказувала зокрема Марія БачинськаДонцова. За її переконанням, жінка-мати повинна займатися, передусім, своїми дітьми, забезпечуючи їм
щоденні потреби. Водночас вона має усвідомити, що кожна дитина – це майбутній громадянин, якому мати
повинна допомогти знайти ''правдивий шлях життя...''. А оскільки життя – це ''спільнота людей'', то мати мусить
перейнятися відповідальністю й журбою і за життя власної дитини, і за суспільне життя. Тому її єство має
наповнитися непоборним бажанням ''жити на хосен і на добро других людей''. Цю якість жінки-матері
М. Бачинська-Донцова називала ''душевним материнством''. На її думку, воно є основою утвердження жінкиматері як суспільної ''істоти'', а не ''фізичної'' матері та ''суспільного трутня", створеного віковічною культурою
мужчини'' [10: 88].
Нові підходи до визначення місця і ролі жінки-матері в родині й суспільстві характерні для редакції
чернівецького журналу ''Самостійна думка української матері'', редагованого буковинською письменницею і
громадською діячкою Сидонією Гнідий-Никорович. Великим завданням сучасної йому доби часопис (ч. 5 за
1932 р.) визначив: перетопити психіку раба на психіку національно ідейної української матері, сформувати віру
в себе, у свій народ, у здійснення народної ідеї. Жінка-мати повинна впоювати у дітей любов, віру, велику
відвагу, необхідні їм для творення ''свого'', для боротьби за ''Правду свойого народа'', за відстоювання своєї
національної гідності.
Під кутом інтересів родини і нації аналізувала родинні й суспільні обов’язки матері-українки фаховий
педагог і майбутня визначна письменниця Ірина Вільде (Д. Полотнюк). У доповіді, виголошеній у 1934 р. на
Українському жіночому конгресі у Станіславі (Івано-Франківську), вона порушила важливе і для сьогодення
питання про особисту й родинну мораль жінки як підставу суспільної моралі. На її думку, дружина, мати,
суджена спроможні моральним перевихованням своїх найближчих вберегти свою родину від згубних наслідків
аморальності, зокрема проституції. В основу такого перевиховання дівчини-дочки мають лягти як почуття
жіночої гідності, так і національної честі. Щодо хлопців-синів, то мати, стверджувала Ірина Вільде, мусить,
передусім, відродити в них почуття ''цінності'' життя, втрачене через важкі політичні обставини й ''непевність
завтра'', піднести їхні роль і значення ''в змаганні нації до визволення'' [11: 6].
Широкий спектр педагогічних проблем відображає доповідь на цьому конгресі громадської діячки,
організатора і редактора українських ''жіночих'' часописів Східної Галичини Олени Кисілевської. Опираючись
на документальні дані про незадовільний стан українського народного шкільництва на всіх західноукраїнських
землях, вона центральне місце у його ''поправі'' та у вихованні дітей відводила родині, передусім, жінці-матері.
Метою виховання в українській родині доповідач визначила викохування ''здорового, хосенного для добра
України покоління'', чесних і ''життєздатних'' людей. При цьому воно має починатися ''від колиски'', вестися
планово та свідомо. Серед засобів, якими матерям варто послуговуватись у цій великій і відповідальній роботі,
О. Кисілевська на перше місце поставила рідну мову. ''Ні на що не здадуться всі патріотичні декламації нашого
жіноцтва, – зазначала доповідач, – якщо воно буде нехтувати рідною мовою в рідній хаті''. Деморалізуючим
чинником у вихованні, виявом рабської невільничої душі вона вважала перехід у побуті на мову представника
''чужої нації'' – гнобителя рідного народу [12: 8-9]. Водночас О. Кисілевська не заперечувала студіювання іншої
мови, але, поділяючи думки К. Ушинського, наголошувала: нехай діти вивчають чужу мову тоді, ''коли рідна ...
запустить у душу ... такі тривкі коріння, що не виполять її найбільші затії чужого впливу'' [12: 8].
Актуальними для нашого сьогодення є думки О. Кисілевської про те, що побіч культу ''минувшини'', в
родині мусить панувати пошана до сучасного ''авторитету'', мусять бути ''дисципліна й карність свому
проводові''. Коли в нашій хаті, зауважувала діячка жіночого руху, ''про всіх і вся говориться легковажливо, або
дозволяється робити це другим, коли приймається поблажливо підкопування всіх поваг деякою частиною нашої
преси, що ради демагогії, партійності, а навіть у погоні за сенсацією, не вагається обкидати болотом всіх і вся,
підкопувати повагу навіть заслужених для нації одиниць... – це зовсім не уґрунтовує в душі дитини поваги для
власної нації''. Любов до Батьківщини, за твердим переконанням О. Кисілевської, ''коли хоче і в пізнішому віці
остатися здоровою, чистою, великою, не може живитися соками, що пливуть із негативних почувань, з
ненависті...''. Покоління, виховане в атмосфері негативній, перестає бути здібне до творчої праці й уміє жити
тільки ''неґацією'', від якої до байдужості – один крок, а остання, як відомо, – це вже ''підготовання місця... до
найпідлішої речі в світі, до зради'' [12: 5].
О. Кисілевська закликала жінку-матір іти ''у бій за душу власної дитини'' під гаслом: ''мушу побідити'', оскільки
цього вимагали не лише материнський обов’язок, а й совість і честь матері та добро Батьківщини-України'' [12: 5].
Своєрідним узагальненням викладених засадничих положень і водночас джерелом новітніх думок у царині
визначення місця та ролі жінки-матері в родині й суспільстві, важливих і для початку ХХІ ст., є праці та
публічні виступи Мілени Рудницької.
Головний ідеолог і провідник жіночого руху Західної України 1920-х – 1930-х рр., вона вже на початковому
етапі своєї діяльності зробила спробу з’ясувати сутність найважчої дилеми, яка тяжіла над тими її сучасницями,
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котрі прагнули вийти "поза тісний обсяг домашніх порогів''. По-перше, як ''помирити… обов’язки матері й
хазяйки … з обов’язками публічними… та з своїми особистими аспіраціями до знання, до повного розвою своїх
духовних сил, талантів, до повної самостійності…?''. По-друге, яким чином ''увести в практику признаній'' жінці
права та ''погодити'' виборену рівноправність із її ''природним званням?''. По-третє, як узгодити між собою
''непоборимі, здавалося б, противенства'' між правом кожної жінки ''на себе саму, на повне індивідуальне життя
вільної людини'' з правом ''наших чоловіків і дітей до нас?''. І, на кінець, як розв’язати ''трагічний конфлікт'' між
материнством і покликанням жінки-творчої особистості. Вслід за своїми сучасницями, організаторами
національно-свідомого українського жіноцтва, М. Рудницька відкидала звинувачення на адресу жіночого руху
про те, що він ніби-то є причиною руйнування родинного життя. Педагог і громадська діячка підкреслювала:
''На родину глядимо як на суспільну і біологічну клітину народного організму, як на місце, де кується душа і
майбутність Нації''. З огляду на це важливим завданням тогочасного українського суспільства вона визначила
піднесення пошани до жінки-матері – творця духовного життя родини і першої ''виховниці'' нації [13: 24].
Родині й матері М. Рудницька відводила провідну роль у здійсненні найболючішої ''з усіх болючих справ
нашої національної дійсности'' – виховання українських дітей, оскільки, за її спостереженням, у 1920-х – 1930-х
рр. у Західній Україні не було жодної школи, в якій українське громадянство мало би змогу ''зовсім вільно і без
впливу посторонніх чинників передати наростаючому поколінню свої ідеали, своє розуміння світу та
формувати його душу згідно з вимогами національного інтересу'' [14: 1].
Цю велику виховну місію українська мати, за висновком М. Рудницької, може виконати за двох умов: поперше, коли вона сама буде ''живою'' громадянкою, а родинний дім, якого вона є душею, – ''клітиною
національного організму'', і, по-друге, коли матиме належну теоретичну і практичну підготовку до цієї роботи.
Запорукою реалізації першої умови у публікаціях М. Рудницької виступає продуктивна діяльність українських
жіночих організацій. Що ж до фахової допомоги жінці-матері, то в умовах відсутності державної системи
української освіти вона покладала основні надії на Українське педагогічне товариство ''Рідна школа''.
Отже, родина у творчій спадщині М. Рудницької є тим осередком, де закладаються основи національної
самосвідомості дитини зусиллями національно свідомої освіченої матері.
Водночас вивчення праць М. Рудницької засвідчує про те, що вона не вичерпувала фізичних і духовних сил
жінки лише фізіологічними та педагогічними функціями матері, закладеними самою природою, називала
безглуздим намагання ''запхнути'' жінку назад до ''домашнього вогнища'', обмежити її роль тільки домашніми і
родинними обов’язками. Особливо гостро звучить ця думка у промові, виголошеній на відкритті Українського
Жіночого Конгресу 1934 року. У ній М. Рудницька сформулювала важливу і для сьогоднішньої дійсності думку
про ''вище післанництво'' матері-українки. ''В наших очах українська мати, – зазначала діячка, – це ''mater
patriae'', мати Батьківщина, мати свого народу, обов’язки якої не кінчаються на порозі власного дому. Бо як не
можна провести кордонів між інтересами родини і народу, так і не можна відмежуватися від своїх
материнських і громадських обов’язків жінки'' [13: 25].
Сутність материнства і рівночасно зміст жіночої політичної програми, як їх розуміла М. Рудницька,
розкриває її заклик-пропозиція до учасників конгресу: ''Будьмо громадянками в чотирьох стінах нашої хати,
будьмо матерями в суспільному житті…''. Громадянська позиція жінки стосовно своїх найближчих, передусім
дітей, за переконанням М. Рудницької, полягає в тому, щоб ''вкорінити в дитину… впоїти в ціле наше родинне
оточення, найглибше переконання, що добро одиниці мусить бути підпорядковане щастю загалу і що доля
одиниці зв’язана нерозривно з долею нації''. Поки страждає батьківщина, стверджувала промовець, немає ''для
нас, ні для наших найближчих вигідного життя, нема особистої кар’єри, нема власного щастя…'' [13: 26].
Висновки. Викладене дає змогу констатувати, що громадські діячі й педагоги, зокрема організатори та
учасники жіночого руху на західноукраїнських землях, сприяли піднесенню родинно-соціального статусу
матері-українки, доводили її першорядну роль у фізичному, моральному й інтелектуальному розвитку своїх
дітей і значення в ''оздоровленні'' всієї нації. Результатом матеріалізації цих ідей стали зміна поглядів на
родинно-громадське призначення української жінки, зростання національної свідомості та формування
громадянських якостей представниць усіх суспільних прошарків.
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Нагачевская З. И. Материнство и детство как педагогические доминанты творческого наследия
общественных деятелей и педагогов Западной Украины (конец ХІХ – первая треть ХХ ст.).
В статье прослеживается эволюция понятий ''материнство'' и ''детство'' в творческом наследии
западноукраинских общественных деятелей и педагогов конца XIX – первой трети ХХ в. Внимание
акцентируется на педагогической составляющей содержания этих дефиниций в публикациях организаторов и
активных участниц женского движения в регионе. Определено, что общественные деятели и педагоги, в
частности организаторы и участники женского движения на западноукраинских землях, способствовали
повышению семейно-социального статуса матери-украинки, доказывали ее первостепенную роль в
физическом, моральном и интеллектуальном развитии своих детей и ее значение в ''оздоровлении'' всей нации.
Nagachevs'kyi Z. I. Motherhood and Childhood as the Pedagogical Dominants of the Public Leaders and
Pedagogues' Creative Heritage in the Western Ukraine (the End of the XX – the First Third of the XX Centuries).
The article traces the evolution of the concepts ''motherhood'' and ''childhood'' in the West-Ukrainian leaders and
pedagogues' creative heritage in the XIX – the first third of the XX centuries. The attention is focused on the
educational component of the content of these definitions in the publications of the organizers and active participants in
the women's movement in the region. It is determined that public activists and pedagogues, in particular organizers and
participants of the women's movement on the western Ukrainian lands, have promoted to the Ukrainian mother's family
and social status, proved her primary role in the physical, moral and intellectual development of her children and her
meaning in the nation's ''health promotion''.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВУЗУ ЗА
СПЕЦІАЛЬНІСТЮ ''ТУРИЗМ''
Проведене дослідження розглядає формування правової культури особи як планомірний, керований,
організований, систематичний і цілеспрямований процес дії на особу всієї сукупності форм, засобів і методів,
наявних в арсеналі сучасної правової діяльності практики професійної освіти, з метою формування глибоких і
стійких правових знань, переконань, потреб, цінностей, звичок активної правомірної поведінки, імунітету до
здійснення правопорушень, а також як позитивні зміни в самій особі в результаті даної дії.
Педагогічні дослідження припускають визначення системи початкових параметрів, критеріїв, оцінок.
Створення такої системи можливе за умови виявлення суті тих явищ, що вивчаються і, яка відбивається та
позначається у відповідному науковому апараті.
Ключовими поняттями для нашого дослідження виступають категорії ''культура'', ''культура особистості'',
''культура фахівця'', ''правова культура'', ''правова культура особи'', ''правова культура фахівця'', ''правова
культура фахівця з вищою освітою туристського профілю''.
Поняття ''правова культура'' у загальній, родовій категорії – культура. Отже, не можна зрозуміти суть і
шляхи формування правової культури, не розглянувши заздалегідь основні характеристики культури загалом.
Навряд чи можна знайти інше поняття, яке мало б стільки відтінків сенсу, як ''культура''. Багатоплановість
тлумачення культури закладено вже в етимології цього слова. ''Культура'' походить від латинського ''culturae'' –
обробіток, виховання, освіта, розвиток, шанування.
Феномен культури відрізняється надзвичайною складністю, багатоплановістю та протиріччями та являється в
соціогуманітарному знанні так званою відкритою категорією, що не володіє єдиним загальновизнаним поняттям.
Філософи, культурологи, соціологи, етнографи, історики, що займаються його розробкою, виходять з різних
світоглядних і методологічних позицій і завдань тих дисциплін, в межах яких проводяться дані дослідження.
Частково культура розглядається як комплекс знань, вірувань, мистецтв, законів, моралі, звичаїв та інших
здібностей і звичок, здобутих людиною як членом суспільства (Е. Тейлор); опредмечені сутнісні сили людини
(К. Маркс); єдність всіх форм традиційної поведінки (М. Мід); як механізм соціального спадкоємства та
узагальнений спосіб життя народу (Б. Малиновський, К. Клакхон); сверхорганічний універсум, що охоплює
уявлення, цінності, норми, їх взаємодію і взаємини (П. Сорокін); соціальні форми і способи облагороджування
біологічних потенцій людини (X. Ортега-і-Гассет); форми колективної поведінки людини, групи, спільності
(К. Юнг); умова і спосіб реалізації верховних цінностей шляхом культивування вищих людських якостей
(М. Хайдеггер); сукупність темпів, знакових систем і механізмів їх створення, а також соціально успадкована
система заборон і наказів (Ю. Лотман, Б. Успенський); система зберігання і передачі соціального досвіду,
основу якого складає досягнутий суспільством рівень розвитку сутнісних сил людини (К. Конєв); процес і
результат сублімації Ероса (З. Фрейд); сукупність стабільних інтелектуальних елементів, що забезпечують
пам'ять миру (А. Міль) і так далі [1: 13-16].
В нашому дослідженні ми не ставимо ціллю проаналізувати всі існуючі визначення культури (лише самий їх
загальний огляд та оцінка перевищать не один десяток сторінок), однак представлена вибірка достатньо яскраво
ілюструє той факт, що даний феномен знаходиться на гранично високому рівні абстракції та охоплює широкий
та різноманітний світ явищ. ''Культура і властивий їй зміст, – пише відомий сучасний філософ Т. І. Ойзерман, –
це культура праці, управління, культура наукового дослідження, освіти, виховання, художня культура, культура
поведінки, дозвілля, фізична культура, культура відчуттів, мислення, політична культура'' [2: 32]. Цілком
правомірно віднести сюди і правову культуру.
Історично склалися різні підходи до вивчення культури – ''описові'' історичні, ''нормативні'', ''психологічні'',
''структурні'', ''генетичні'' і т. д. Для подальшого продовження дослідження нам представляється необхідним
виділити серед них ті, які мають найбільшу цінність для з'ясування суті правової культури і розробки шляхів її
формування. Як зазначають дослідники спрощено всі можливі культурологічні підходи можливо звести до
трьох основних груп: антропологічні, соціологічні, філософські.
Перший підхід визначає культуру як сукупність всіх благ, створених людиною, на відміну від створеного
природою. У межах соціологічного підходу культура постає сукупністю духовних цінностей і виступає як
компонент суспільного життя.
При філософському підході культура – це явище, що виділяється чисто аналітично, не пов'язане з
суспільним розвитком [3: 63].
Позитивність підходів виражається в їх широті, оскільки в даному випадку культуру можна розглянути як прояв
найрізноманітніших сфер суспільного життя. Проте вони не дозволяють наповнити шукане конкретним змістом.
Представляється, що, обмежуючись даними підходами неможливо повноцінно вивчати явище правової культури.
Отже, позначені напрями повинні бути доповнені іншими способами трактування даного явища. На думку
ученого-правознавця В. П. Сальникова, найбільш важливими з них є: усвідомлення культури як процесу
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творчої діяльності і визнання її як специфічного способу людської діяльності. Обидва цих способи визначають
культуру як діяльність, проте прихильники першої концепції представляють це як процес духовного
виробництва, функціонування і вдосконалення людини, а прихильники другого напрямку – як універсальну
властивість суспільного життя [4: 430-431].
Перший iз вказаних напрямків розглядає особовий план аналізу культури, тяжіє до аксіологічного підходу,
до сфери ідеології і гуманістики. Прихильники ж другого звертають першорядну увагу на аналіз
функціонування і розвитку всього соціального організму.
Проте обидва з представлених напрямів дозволяють говорити про те, що культура – це історично активна
творча діяльність людини і її розвиток в результаті цієї діяльності, а прогрес культури співпадає з розвитком
особи в будь-якій сфері соціальної життєдіяльності. Дана об'єднана концепція підкреслює визначальну роль
особи, що представляється вельми важливим в умовах побудови правової держави і формування цивільного
суспільства. Дане розуміння зв'язане і з тенденцією аксіологізації культури, збагачення її ціннісною складовою.
Варто зазначити, що дана концепція має і чітку стиковку з аксіологічним підходом гуманістичної педагогіки,
де людина також розглядається як вища цінність суспільства і самоціль суспільного розвитку [5: 113].
Запропонований В. П. Сальниковим підхід має безпосереднє відношення до педагогічних досліджень,
присвячених правовій культурі як різновиду культури взагалі і пошукам педагогічних умов її формування в
тому числі, буде використано в нашому подальшому дослідженні.
Аналіз літератури свідчить про наявність в культурології двох основних напрямів дослідження: культури
суспільства (соціуму) і культури особи. Представники першого напряму роблять акцент на дослідженні
адаптаційної функції культури, що полягає в самозбереженні і розвитку суспільства. Представники іншого
напряму вивчають особові аспекти культури, фіксують увагу на людині як суб'єкті діяльності та спілкування, на
його творчій активності і самовдосконаленні, визначають культуру як спосіб саморозвитку особи. Вважається,
що дані позиції є безперервно взаємодіючими і взаємодоповнюючими, оскільки культура суспільства
складається з культур осіб, що входять до неї, які, в свою чергу, знаходять в культурі суспільства джерело свого
розвитку і вдосконалення.
Згідно методологічного розуміння суті людського буття як плотсько-практичної діяльності, культура є областю
соціального життя, предметом, засобом і результатом діяльності особи, а ''поле'' культури виступає специфічною
сферою соціального життя самої людини, в якому вона є істотою, що творить і засвоює цінності (Е. С. Макарян).
Саме факт приналежності до соціокультурного світу відрізняє індивіда – представника людського виду від
''особи'', що володіє певним рівнем культурного розвитку, тобто що засвоїла знання і навички, уміє їх
застосовувати [6: 42]. ''Якщо спробувати розмежувати особистісні потенції і умови їх реалізації, то культура
постає як середовище життєдіяльності, що визначає міру особового розвитку, що виконує функції системи
норм і вимог соціуму до всіх сторін діяльності людини в праці, побуті, міжособистісних відносинах [1: 19].
При цьому особа одночасно виступає, по-перше, об'єктом культурної дії, тобто засвоює культуру в процесі
своєї діяльності; по-друге, суб’єктом культурної творчості, оскільки в тій або іншій формі включена в процес
створення культури; по-третє, особа є носієм і виразником культурних цінностей [7: 47]. Тобто, культура
служить своєрідним критерієм ступеня розвиненості людського в самій людині, грає важливу адаптивну роль
відносно людини в соціумі, виражає її позицію у системі норм, духовних і етичних цінностей.
У культурології виділяється окремий напрям, що займається проблематикою функціонування системи
''Культура – особа'' (психологічна антропологія), предмет вивчення якого – взаємодія культури і особи
(людини), особа в культурі і особа, що відтворює культуру [2: 104-105]. Найважливішим для психологічної
антропології є питання про те, як індивід засвоює культурні зразки поведінки. За Дж. Хонігманом це
відбувається в процесі моделювання, формування стереотипів в ході енкультурації відповідно до деякого типу
ідеальної особи, що містить ціннісні орієнтації, властиві кожній культурі [6; 8].
Важливе теоретичне значення в розумінні механізму трансляції потенціалів культури в особову сферу
відіграє культурно-історична концепція Л. C. Виготського та філософсько-антропологічна модель І. А. Ільїна.
Ядром культурно-історичної концепції Л. С. Виготського є вчення про розвиток особи під впливом
культури. ''Успішність соціалізації та індивідуалізації особи задається її соціально-культурним контекстом, а як
об'єкт оптимізації даних процесів розглядається ''зона найближчого розвитку'' – соціально-культурне
середовище як простір проживання людини'' [1: 197]. Людина, взаємодіючи з іншими людьми, оперуючи
знаками, мовою як знаряддям культури перетворює ''натуральні'' психічні функції в утворення вищого рівня
розвитку, формує власний ''світ культури'', який складають значення, цінності і сенси. Народжуючись в системі
соціального спілкування, взаємодії, ''вищі функції'' інтерпретуються в інтрапсихічну площину. У зв’язку з цим
надзвичайно актуальною для повноцінного розвитку особи є ''зона найближчого розвитку''. Крім того,
надзвичайно плідними є думки та ідеї, висловлені Л. С. Виготським в різні роки: його ідея про розвиток особи
як про культурно-історичний процес, про культурне сходження і розширення особи за допомогою оволодіння
собою через знак і ''текст'' культури, шляхом подолання суперечності між індивідуально-психологічним і
культурно-історичним, його розуміння основного завдання формування людини шляхом створення ''культурної
історії та історичної культури'', трактування розвитку як паралельного і взаємодоповнювального процесу
культурогенезу (філогенезу) і антропогенезу (онтогенезу) [9: 18].
Ідеї Л. С. Виготського мають величезне значення для нашого дослідження. Вони є обґрунтуванням принципу
формування соціально-культурного місця існування людини, що забезпечує постійну наявність ''зони найближчого
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розвитку'' в освітньому середовищі вузу. Концепція Л. С. Виготського служить також точкою відліку в розумінні
вузу як форми збереження і трансляції світової і вітчизняної, в тому числі й правової, культури.
Думки про культурний простір як життєво важливу соціокультурну сферу, що формується в університеті,
отримали розвиток в роботі С. П. Іконникової. ''Культурний простір, – пише автор, – це ''Домівка'', середовище
повсякденного проживання людини. Воно багатовимірне і динамічно пульсує, ''дихає'' як живий організм. У нім
сильні висхідні та низхідні ''потоки та енергетичні імпульси''. Культурний простір може виконувати як збірну
функцію, так і ''розсіюючу'', зменшуючи ступінь тяжіння між складовими суб'єктами.
Зміст і якість культурного простору неминуче переходить в інше вимірювання – духовний світ особи. Цей
пласт культурного простору особливо складний і є ступенем реальної культури людини. Смислові і символічні
складові культурного простору неминуче відіграють роль орієнтиру в ціннісних перевагах, формують відчуття
сімейної близькості, спорідненості людей, що її складають, вмотивовують поведінку людей в широкому спектрі
– від вірної любові до байдужості, від щирої поваги до наруги, від розчуленості до варварства'' [10: 117].
С. П. Іконникова є прихильницею так званого ''середовищного'' підходу до формування культури.
Відповідно до вимог цього підходу на базі навчального закладу необхідно створити місце існування, в якому
кожен студент зміг би знайти свою ''культурну нішу''. Педагогічно грамотне управління таким місцем існування
забезпечить формування необхідних особових якостей.
Деякі вчені вважають, що дане середовище має трирівневу природу. Зовнішній, ''периферійний'' рівень
представляє собою педагогічно слабо керовану область, що складається з сукупності культурно-дозвільних заходів і
відповідно обладнаних приміщень (спортивних, дискотечних і т. д.). Наступна за цим рівнем ''комплексна'' складова
місця існування включає в себе клубну, секційну і факультативну роботу, кожен елемент котрої піддається вже
жорсткішому педагогічному контролю. І, нарешті, третій рівень – ''ядерний'' шар місця існування – являє собою
вивірену, керовану відповідно зі всіма вимогами науки область педагогічної діяльності'' [11: 41-42].
Виходячи з цього, ми вважаємо, що під інститутським соціальним середовищем варто розуміти всю
сукупність соціальних і духовних факторів і умов, що оточують студента в процесі його навчання. При цьому
акцент на оптимізацію професійно-освітнього середовища обумовлений тією обставиною, що дане середовище
для молодої людини є основоположним у системі чинників, що визначають його цінності, норми, ідеали і т. д.
(разом із сімейно-побутовою та загальноідеологічною атмосферою суспільства). Серед дослідників даної
проблеми існує думка про те, що інститутський (університетський) освітній простір може бути позначений
терміном ''субкультура'' (А. С. Запісоцький).
Філософсько-антропологічна модель І. А. Ільїна представляє собою ідентифікаційний механізм, який
забезпечує духовне зростання та вдосконалення людини. Тому, хто ''бажає творити культуру, йому необхідно,
вважав І. А. Ільїн, ''відчуття свого вищестояння, свого призвання та відповідальності''. То вище, що людина
чекає, ''є Господь, Його зони і Його божественне випромінювання'' [12: 34]. По суті, І. А. Ільїн розкриває
унікальне індивідуальне і суспільне значення духовно-етичних ідеалів (або референтів, якщо вони носять
персоніфікований характер) [1: 185].
Служіння досконалості, покликання нею – є, як вважає І. А. Ільїн, ''безумовний корінь духовної
відповідальності'', без якої людині ''негідно жити на землі і неможливо створювати духовну культуру''. Люди,
що не пізнали відчуття покликання, не відчувши стремління до досконалості, не здатні творити справжню
культуру. У цьому ''вирок і їм, і створеній ними лжекультурі''.
Дані ідеї вельми актуальні та значущі для теорії і практики педагогіки. Пробудження ''духовного інстинкту'',
на думку І. А. Ільїна, є найважливішим завданням виховання, без якого ''освіта є справою помилковою і
небезпечною. Вона творить часто людей напівосвічених, недовірливих і зарозумілих, пихатих сперечальників,
напористих і безсоромних кар'єристів; вона озброює недуховні сили; вона розв'язує і заохочує в людині ''вовка''.
Найважливішою умовою ефективності виховного процесу є включення в педагогічний контекст референтів
– зразків для наслідування, які задають планку досконалості, допомагають знайти особову гармонію та
зрозуміти своє призначення, будять в людині енергію самовдосконалення і стають точкою відліку у визначенні
сенсу її життя. Референтний образ ''другого'' стає умовою виховання особи і реалізації її можливостей,
визначення життєвого покликання і вибору ''шляху'', на якому особа себе ''конституює'' та ''інституює'',
об’єктивуючись в ідеях, вчинках, відносинах, актах і продуктах творчості.
Орієнтація на персоніфікований образ-ідеал, ототожнення з ним є провідною умовою цілісного розвитку
особи, бо в цьому випадку прокидається ''голос совісті'', що закликає до досконалості – совісті як духовноморального переживання розриву реального та омріяного, як критерію енергії і особового самовдосконалення.
Передумовою та умовою розвитку особи виступає орієнтація на вищі духовні цінності. При цьому мова йде
не просто про декламований ідеал, а про те, що носієм духовно-моральної вертикалі має виступати певний
референт. При цьому індивідуальний розвиток людини не зводиться до кола ''особистої історії'', а визначається
''великим'' колом культурної концентрації історичного досвіду, який може передаватися тільки в досвіді
особистого переживання. Надособистісні ''референти'', ''поля сенсу'' є свого роду системою координат
індивідуального людського буття, етичне сходження до яких задає глибину і межу особового становлення.
Культурно-історична концепція Л. С. Виготського та філософсько-антропологічна модель І. А. Ільїна є
основними складовими культуроцентристської освітньої парадигми, основними орієнтирами якої служать
посилення гуманітарного ядра освіти і піднесення в освітньому процесі ролі виховання, трактування розвитку
особи як процесу і результату її взаємодії з соціально-культурним контекстом, еферентація освітнього простору.
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Культура є середовищем, що ростить і живить особу. Освіта, будучи частиною культури, з одного боку,
харчується нею, живить людину, а з іншого – впливає на це збереження і розвиток через людину. Щоб
забезпечити сходження людини до ідеалів культури, освіта повинна бути культуротворчою і
антропологічновивіреною. Це означає, що основними методами його проектування, втілення і розвитку має
стати людиноорієнтований культурологічний підхід.
Культурологічний підхід – це погляд на освіту як на форму, спосіб і засіб саморозвитку культури, розвитку
сутнісних сил людини. Даний підхід вимагає, щоб в центрі знаходилася людська особа як культурно-історичний
суб'єкт. Студенти повинні набувати здібностей з відтворення цінностей життя і культури. Мета освіти – забезпечити
повноцінний процес розвитку особи на основі всемірного розкриття цінностей культури і моральності.
Початкове положення культурологічного підходу полягає в тому, що глобальна функція навчання
виражається в передачі молодому поколінню змісту соціальної культури для її збереження відтворення і
розвитку. B. C. Лєднєв, підтримуючи ідею побудови концепції змісту освіти на основі культурологічного
підходу, зазначає: ''Із культури черпається зміст освіти...'' [13: 101].
Культуроцентристська концепція освіти, на думку Л. С. Запісоцького:
– розуміння освіти і виховання як найважливіших соціальних інститутів культурної спадкоємності;
розширення гуманітарного ядра утворення шляхом органічного включення в освітній процес духовно-етичного
потенціалу української культури; піднесення ролі вихователя як механізму формування ''культури
життєздатності'' – психологічної і етичної готовності жити й працювати в швидкоплинному світі, як способу
вирощування творчої особи, свідомого суб'єкта соціально-культурних перетворень;
– затвердження в якості світоглядних пріоритетів виховання стратегічного завдання та ідеалу формування
різносторонньо розвиненої особи;
– оптимальне поєднання професіоналізму та універсалізму; орієнтація на принципи партнерства й
соціальної відповідальності, на пріоритет гуманістично і демократично орієнтованих соціальних технологій;
– побудова освітнього і виховного процесів на принципі діалогічності інформаційно-ціннісного поля,
взаємопов’язуючим цивілізаційно-культурну єдність світу і різноманіття існуючих ідеологій, теорій і поглядів,
що визначає викладача як посередника між світовим духовним досвідом і особою студента [1: 206-207].
Особливої актуальності культурологічний підхід набуває в сучасних умовах загальнокультурної кризи
України. Щоб зберегти сучасне молоде покоління від подальшого культурного зубожіння, шлях необхідно
прокласти через культурну освіту нашого суспільства, його духовне збагачення, виховання молоді в дусі
українських традицій і цінностей. Потрібно зрозуміти перспективи розвитку світової та вітчизняної культури,
усвідомити вирішальну роль освіти в глобальних цивілізаційних процесах, зосередити зусилля на продуктивній
моделі державної освітньої установи.
Сучасна парадигма освіти повинна відрізнятися від просвітницької домінуванням поняття ''культура'', де
людина розуміється як істота, що становиться і розвивається, а мета школи (у тому числі і вищої) бачиться в
вирощуванні людини, здатної до культурного творення [14: 5]. ''Характерні для сучасного суспільства
масштабність і динамізм соціально-економічних перетворень у всіх сферах життя і діяльності людини, активне
освоєння і нарощування культурного потенціалу об'єктивно вимагають перетворення вищої школи на інститут
відтворення і створення культури...'', – зазначає І. Ф. Ісаєв [15: 3].
Культурологічний підхід, що дозволяє розглядати педагогічні явища, педагогічну діяльність на широкому
загальнокультурному фоні соціуму як сукупність культурних компонентів, є важливим методологічним
орієнтиром нашого дослідження.
Основною ідеєю у процесі проектування нового змісту освіти призвана бути ідея відродження духовних
цінностей, моральності і культури. Система освіти може стати дійсно якісно новою за умови зміни ціннісної
парадигми. Провідною системою цінностей повинна стати морально-етична, що проголошує цінність людської
особистості, ідеали добра, свободи, справедливості, честі, громадянського обов'язку. Саме тому нашої пильної
уваги заслуговують проблеми гуманізації та гуманітаризації системи освіти. Гуманізацію та гуманітаризацію
необхідно розглядати з точки зору подолання технократичних тенденцій у самому підході до розуміння цілей,
завдань і змісту освіти.
Технократичне мислення – це один із проявів дегуманізації суспільства. Його істотними рисами є перевага
засобів над метою, користі над сенсом та загальнолюдськими інтересами, ідеї над реальним буттям, техніки над
людиною і її духовними цінностями. Такий тип мислення не розглядається в якості критеріїв категорії моральності,
совісті, людської гідності. Будучи духовно беззмістовним, він спустошуючи, діє на культуру та освіту.
Технократичний підхід до змісту освіти характеризується переважанням інформації описового характеру,
перебільшенням соціологічного підходу до відбору змісту суспільних дисциплін, відсутністю комплексу
навчальних предметів, що розкривають основи людинопізнання.
На противагу даному підходу гуманітаризація змісту освіти – це насичення духовним, етичним, культурним
змістом навчального та позанавчального часу студентів, усіх форм їх діяльності, міжособового спілкування та
дозвілля [16: 23].
Мета гуманітарної підготовки полягає в тому, щоб представляти студентам ''наукову і загальну культуру…,
розвивати комунікативні навички, формувати знання історії і культури різних народів, законів, ідей та систем
людської діяльності; сприяти розумінню соціальних, політичних, економічних проблем суспільства;
забезпечувати способи самореалізації у художній творчості'' [1: 117].
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Тенденції гуманізації та гуманітаризації освіти знайшли своє вiдображeння в працях багатьох учених. Дані ідеї
присутні навіть в міжнародному праві, що підкреслює їх важливіше значення як компоненту соціально-економічного
розвитку і культурного прогресу для людської цивілізації. У Декларації, прийнятій 44-ою сесією Міжнародної
конференції з освіти (Женева, 7 жовтня 1994 р.) говориться про те, що ''…освіта стає не тільки середовищем передачі
молодому поколінню накопичених знань, формування його культурно-етичного і гуманітарного потенціалу, але й
найважливішим чинником підготовки до життєдіяльності в нових умовах, до вирішення нестандартних завдань.
Воно повинне сприяти розвитку взаєморозуміння, солідарності, терпимості між людьми, між етнічними,
соціальними, культурними і релігійними групами, а також між суверенними націями'' [17: 45].
На думку низки авторів, культура реалізує свою функцію розвитку особи тільки в тому випадку, коли вона
активізує, спонукає її до діяльності. ''Категорії ''культура'' і ''діяльність'' – історично взаємообумовлені... освоєння
особою культури припускає освоєння нею способів практичної діяльності і навпаки... розвиток і вдосконалення
людської діяльності сприяє і вдосконаленню культури; в процесі діяльності створюються і закріплюються зразки
культури, а людина виступає її суб'єктом. Культура, у свою чергу, як універсальна характеристика діяльності
визначає найбільш пріоритетні, необхідні види діяльності і способи її здійснення'' [15: 15-16].
Чим різноманітніше і продуктивніше значуща для особи діяльність, тим ефективніше відбувається
оволодіння загальнолюдською і професійною культурою. Діяльність особи якраз і є тим механізмом, який
дозволяє перетворити сукупність зовнішніх впливів у власне розвиваючі зміни, в новоутворення особи як
продукту розвитку. При цьому процес культурного розвитку особи набуває оптимального характеру при
одночасній реалізації і так званого особового підходу, при якому студент стає суб'єктом власної діяльності, а
його взаємодія з педагогом набуває характеру персоніфікованого діалогу.
Саме застосування особистісно-діяльнісного підходу дозволяє особі виступити в якості самоорганізованого
об'єкту, що наділений такими характеристиками, як:
– здатність не тільки привласнювати світ предметів та ідей, але й виконувати їх перетворення, створювати
нові; усвідомлення й сприймання завдань, установок діяльності на всіх етапах її здійснення, здатність і
прагнення особи в необхідних випадках самостійно їх визначати;
– здібність до етичного вибору в ситуаціях колізій, прагнення визначитися, обґрунтувати вибір всередині
власного ''Я'';
– здібність до рефлексії, потреба в ній як умові усвідомленого регулювання своєї поведінки, діяльності
відповідно до бажань і прийнятих цілей, з одного боку, усвідомлення меж власної свободи'', з іншого;
– активна позиція особи, прагнення і здатність ініціативно, критично та інноваційно рефлектувати
результати діяльності та відносин; спрямованість на саморозвиток;
– здатність самостійно вносити корективи до своєї діяльності, внутрішня незалежність від ''зовнішнього
світу'', незалежність не в сенсі його ігнорування, а в стійкості поглядів, переконань, сенсів їх корекції, зміни;
творчий потенціал, унікальність.
Вважається, що пошук шляхів реалізації особово-діяльнісного підходу є одним із основоположних умов
успішного формування правової культури студентів.
Розглядаючи процес формування правової культури у вузі, не можна залишити осторонь і питання про
психолого-педагогічні особливості студентського віку.
Віковий проміжок 18-23 років є особливим періодом розвитку особи, протягом якого відбувається її
становлення, набуття певної системи знань, поглядів на світ, на оточуючу соціальну дійсність, визначення
життєвої позиції молодої людини. Переважаючого значення в пізнавальній діяльності починає набувати
абстрактне мислення, формується узагальнена картина світу, встановлюються глибинні взаємозв'язки між
різними областями реальності, що вивчається. Як правило, саме в студентському віці досягають свого розквіту
не тільки фізичні, але і психічні властивості й вищі психічні функції особи, сприйняття, увага, пам'ять,
мислення, мова, емоції й відчуття. Цей факт дозволив Б. Г. Ананьєву зробити висновок про те, що даний період
життя максимально сприятливий для навчання і професійної підготовки, для інтелектуальних пошуків:
навчальних, наукових, суспільних, особистих [18: 153-154].
Характерна межа студентського віку – проходження особи через активний процес самовизначення по
відношенню до соціальних і культурних цінностей. Самовизначення як корінна потреба особи, що формується,
– це потреба з'єднати воєдино узагальнені уявлення про світ і про себе самого і на цій основі визначити сенс
власного існування [19: 35]. Самовизначення завжди пов'язане з цінностями, з потребою формування смислової
системи. Набуття цінностей є отримання особою самої себе. Цінність є однією з основних механізмів взаємодії
суспільства особи і культури. Свідомість індивіда асимілює суспільні цінності та будує свою індивідуальну
(особову) систему цінностей.
Система ціннісних орієнтацій особи – система уявлень, понять, ідей, система переконань, ідеалів і заборон,
що приймаються індивідом для себе в якості його власних внутрішніх орієнтацій. Інтегруючу функцію в
системі ціннісних орієнтацій особи виконує феномен ''сенсу життя''. Формування такої системи – складний і
тривалий процес, результатом якого стає світогляд [20: 10-11].
Індивідуальна система цінностей, уявлення про сенс існування – все це є результатом важкого і тривалого
процесу ціннісно-смислового самовизначення особи. Для того, щоб цінність придбала спонукальну силу
мотиву для подальшої творчої діяльності особи, вона обов'язково повинна бути переведена на такий рівень
усвідомлення, коли людина чітко бачить мету, сенс своєї діяльності, знаходить шляхи досягнення намічених
результатів, уміє в разі потреби коректувати свої дії.
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При цьому сприйняття культурних цінностей, оперування ними цілком залежить від затребуваності цих
цінностей особою, усвідомлення нею потреби в них, пробудження в ній бажання володіти ними. Особа лише
тією мірою може бути носієм цінностей культури, в якій в ній сформувалися потреби в цінностях, бажання їх
досягти. Ці обставини дозволяють стверджувати, що цінності стоять в одному ряді з потребами, тісно пов'язані
з ними за походженням і суттю, хоча не первинні і не тотожні їм.
Вважається, що розуміння суті процесу інтеріоризації є важливою передумовою вивчення формування
правової культури у вузі.
Отже, вуз служить не тільки для передачі спеціальних знань, скільки для розвитку і відтворення особливого
культурного шару, найважливішим елементом якого є сам студент – майбутній фахівець. Фахівця як
представника певної культури характеризує не тільки специфічний набір знань і умінь, але і певний світогляд,
життєві установки і цінності, особливості професійної поведінки і т. д. Тому основне завдання викладача – не
тільки передати студентові знання і професіональні уміння, але і в процесі живого людського спілкування
залучити його до культури.
На справедливу думку В. Виноградова та А. Синюка, основними структурними елементами культури,
необхідними для засвоєння майбутнім фахівцем, виступають:
– культура тіла, або фізична культура;
– душевна культура, що виражається в досвіді психічного існування людини і регулювання емоційної
взаємодії з оточенням;
– культура розумної діяльності, що включає логічний, інформаційний, мовний і деякі інші компоненти;
– духовна культура як досвід ціннісно-нормативної діяльності;
– професійна культура як своєрідний інтегральний вираз усіх перерахованих елементів культури в їх
соціально-професійному відношенні [11: 40].
Отже, культура фахівця включає не тільки розвинену здібність до вирішення професійних завдань, тобто
професійне мислення і свідомість, але і має на увазі високий рівень його загальної культури, що виявляється в
повсякденному житті.
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Матеріал надійшов до редакції 30.08. 2012 р.
Пинчук Е. А. Методологические основы исследования правовой культуры студентов вуза по
специальности ''Туризм''.
Проведённое исследование рассматривает формирование правовой культуры личности как планомерный,
управляемый, организованный, систематический и целеустремленный процесс действия на личность всей
совокупности форм, средств и методов, имеющихся в арсенале современной правовой деятельности практики
профессионального образования, с целью формирования глубоких и стойких правовых знаний, убеждений,
потребностей, ценностей, привычек активного правомерного поведения, иммунитета к осуществлению
правонарушений, а также как позитивные изменения в самой личности в результате данного действия.
Pinchuk Ye. A. Methodological Bases of Studying the Students' Legal Culture on the Specialty
''Tourism '' in the Higher Educational Institution.
The undertaken research considers forming the person's legal culture as the planned, managed, organized systematical
and purposeful process of the activity on a person by all combined forms, means and methods that are in the arsenal of
the modern legal activity of the professional education practice aimed at forming the serious and stable lawful
knowledge, persuasion, needs, values, habits of the active legal behaviour, immunity on making criminal actions and as
positive changes for a person in the result of this action.
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ДОБРОЧИННІСТЬ ЯК ПРОВІДНИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ
В УКРАЇНІ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
У статті з’ясовано сутність явища доброчинності як провідника соціалізації дітей шкільного віку у ХІХ – на
початку ХХ століття у сфері освіти України. Представлено суб’єктну структуру доброчинної підтримки
дітей шкільного віку у досліджуваний період; спроектовано загальну модель розвитку доброчинності
протягом 1803-1917 рр. Обґрунтовано взаємозв’язок традиційних складових соціалізації особистості дитини
шкільного віку та доброчинної підтримки її соціалізації в історії освіти України.
Актуальність постановки проблеми. Доброчинна діяльність як вид умотивованої соціально схвалюваної
діяльності може розглядатися в контексті філософському (добродіяння), соціальному (як окремий соціальний
інститут), психологічному (як реалізація потреби у визнанні й самоактуалізації), теологічному (як християнська
чеснота). У площині соціально-педагогічної науки, натомість, доброчинність є соціально-педагогічним явищем
(процесом, діяльністю), видом соціальної практики, а також провідником соціалізації дітей та молоді, інструментом
соціального захисту неблагополучних верств населення, їх освіти й виховання, а також обдарованих школярів, які не
в змозі отримати вищу освіту чи розпочати самостійну наукову діяльність без сторонньої підтримки.
Дослідження проблеми доброчинності у сфері освіти, що беруть початок з другої половини ХІХ століття,
представлені: працями в галузі методології історії педагогіки та історії соціальної педагогіки, куди відносяться,
насамперед, роботи О. Адаменко, Л. Ваховського, Н. Гупана, І. Звєрєвої, С. Золотухіної, Г. Лактіонової,
О. Сухомлинської, Л. Таран, С. Харченка, Л. Штефан; Л. Бородкіна, І. Ковальченка, І. Липського, М. Румянцевої,
В. Філатова, Б. Шпотова та ін.; дослідженнями з теорії доброчинності Р. Апресяна, С. Гогеля, Є. Максимова,
З. Масловської, А. Соколова, Ю. Тазьміна, О. Хорькової; д’ Оссонвіля (Франція), А. Ліндермеєр (США) та ін.;
працями з історії доброчинності Н. Баринової, В. Борисенка, Ю. Губенко, О. Доніка, В. Ковалинського, В. Корнієнко,
Т. Курінної, І. Левченко, Т. Ніколаєвої, Ф. Ступака, І. Суровцевої, О. Терентьєвої, О. Ткаченко, С. Черкесової,
С. Шукліної; В. Афанасьєва, О. Дегальцевої, Ю. Коробейнікова, А. Соколова; Л. Заштовта (Польща) та ін.
Однак суттєвою прогалиною в цьому комплексі наукових праць вважаємо: зосередження авторів на вивченні
доброчинності як історичного, а не соціально-педагогічного феномена, звернення переважної більшості дослідників
до досвіду доброчинності другої половини (або кінця) ХІХ – початку ХХ ст., тобто ігнорування першої половини
ХІХ ст.; відсутність розробок сучасних стратегій і методик доброчинної діяльності у сфері освіти; нестачу знань про
історичний досвід доброчинності як соціальної практики та можливостей його використання в сучасній соціальнопедагогічній діяльності, у процесі підготовки фахівців із соціальної педагогіки й соціальної роботи.
Мета статті полягає у висвітленні явища доброчинності як провідника соціалізації дітей шкільного віку у
ХІХ – на початку ХХ століття у сфері освіти України.
Головними рушійними силами розвитку доброчинності у сфері освіти в ХІХ – на початку ХХ ст., на нашу
думку, стали соціально-економічні та соціокультурні умови на підросійській території України, які визначали
рівень добробуту регіональної соціальної еліти та її соціальної відповідальності, а також традиції християнської
доброчинності, які складалися в Україні впродовж багатьох століть і за якої еліта класифікувалася за
національною та релігійною належністю, що відігравало велику роль у виборі об’єктів доброчинності.
Доброчинність у сфері освіти розглядається нами, водночас, як суб’єкт-об’єктна структура; розгляд
доброчинності в площині суб’єкта дає можливість установити мотиваційні характеристики доброчинної
діяльності, простежити взаємодію чи протидію суб’єкта доброчинності у сфері освіти, виявити компенсаторну
функцію суб’єктів доброчинності один стосовно іншого. Розгляд доброчинності в площині об’єкта дає змогу
визначити найбільш соціально незахищені прошарки дітей та молоді, які потребували доброчинної підтримки:
незаможних учнів та студентів, дітей-сиріт, дітей ув’язнених, інвалідів та ін.
Суб’єкт-об’єктний розгляд сутності та особливостей доброчинності у сфері освіти дає можливість найбільш
повно реконструювати процес розвитку цього соціально-педагогічного явища, його тенденції та суперечності.
Доброчинність у сфері освіти в Україні в ХІХ – на початку ХХ століття розглядається нами як соціальнопедагогічне явище та процес, який з ходом власного розвитку набував ознак системності й цілісності – сталості
структури, стійких взаємозалежностей у суб’єкт-об’єктних зв’язках. Доброчинність передбачає наявність
організованих масових рухів (громадських, етнічних, конфесійних), узгоджується з процесами соціальної
трансформації. Тому основним завданням статті вважаємо встановлення закономірностей та тенденцій впливу
доброчинності у сфері освіти на соціалізацію дітей і молоді шляхом реалізації головних форм (державна, громадська,
приватна) та напрямів (грошова, майнова, діяльнісна) доброчинної підтримки як соціальної практики.
Теорія соціалізації визначає соціалізацію особистості як неперервний і багатогранний процес, що триває
протягом всього життя людини. Однак найбільш інтенсивно він протікає у дитинстві й юності, коли закладаються усі
базові орієнтації, встановлюються головні соціальні норми й взаємини, формується мотивація соціальної поведінки.
У цьому випадку підтримка процесу соціалізації з боку соціальних інститутів та інституцій – доброчинних у тому
числі – виявляється значущою і може бути об’єктом дослідження історії соціальної педагогіки [1-3].
© Сейко Н. А., 2012
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Соціалізація особистості здійснюється за допомогою широкого набору засобів, специфічних для того чи іншого
суспільства на певному етапі його розвитку [4]. За допомогою цих засобів та заходів поведінка особистості і цілої
групи людей приводиться до відповідності з прийнятими у даній культурі зразками, нормами, цінностями. Процес
соціалізації дитини, її формування й розвиток, становлення як особистості відбувається у взаємозв’язку з оточуючим
середовищем, яке впливає на процес за допомогою агентів і провідників соціалізації.
Виходячи з категорійно-понятійного аналізу, ми визначаємо доброчинність як явище історії соціальної
педагогіки, яке виступає провідником соціалізації особистості й реалізується на засадах соціальної
справедливості й відповідальності. Доброчинність у сфері освіти визначається нами як соціально-педагогічне
явище, сутність якого полягає у підтримці сфери освіти з боку приватних і громадських пожертв різного роду;
доброчинність є провідником соціалізації особистості у сфері освіти.
Досвід доброчинної підтримки сфери освіти дає змогу дати цьому феномену соціально-педагогічну оцінку
як провідникові соціалізації у вигляді кількох положень.
1. Доброчинність у сфері освіти України ХІХ – початку ХХ ст. як провідник соціалізації дітей шкільного
віку є соціально-педагогічним явищем. Явище як філософська категорія є формою вияву сутності, її зовнішнім
виявом, що виражає зовнішні властивості й системну структурованість сутності. Соціально-педагогічне явище
відображає, отже, сутність соціально-педагогічних феноменів, до яких ми віднесли доброчинність у сфері
освіти в її історичному розвитку.
2. Доброчинну підтримку закладів освіти в досліджуваний період ми окреслюємо як соціальнопедагогічну діяльність, оскільки вона носила процесуальний характер і передбачала діяльнісну підтримку
сфери освіти. Крім того, серед видів доброчинної діяльності ми виокремили діяльнісну доброчинність як
негрошовий вид доброчинності.
3. Доброчинність у сфері освіти є, на нашу думку, типом соціальної практики, оскільки, слідуючи за
визначенням, доброчинність є соціальною практикою, в ході якої сфера освіти як конкретно-історичний суб'єкт,
використовуючи доброчинність як соціальний інститут і провідник соціалізації особистості, впливаючи на систему
відносин, – змінює суспільство і змінюється сама.
4. Становлення доброчинності у сфері освіти часто пов’язують з поняттям традиції або ж ототожнюють з
традицією. Складність аналізу доброчинності як традиції полягає в розмитості й міждисциплінарності цієї категорії
[5]. Оскільки традиція протягом довгого часу асоціюється в наукових дослідженнях з наслідуванням, є сенс говорити
про традицію доброчинності в Україні, починаючи з часів Київської Русі [6].
У досліджуваний нами період відбувалася зміна соціально-динамічних стереотипів в соціалізації
особистості. Якщо до початку ХІХ століття місце людини в соціальній ієрархії встановлювалося за її
вродженим статусом, то протягом століття ситуація суттєво змінилася і соціалізація кожного нового покоління
дедалі більше стала залежати від того, наскільки сама особистість була здатна до зміни свого соціального
статусу [6]. Говорячи мовою соціології, розвиток суспільства у ХІХ столітті змушував оцінювати позицію
кожної людини не за динамічними (однозначно й достовірно), а за статистичними (ймовірнісно і зі значною
часткою невизначеності) законами. Хоча ця закономірність розвинулася й стала домінуючою пізніше –
протягом другої половини ХХ століття – її передумови спостерігаються вже й у досліджуваний нами період.
Основними суб’єктами доброчинності як провідника соціалізації дітей шкільного віку в досліджуваний період
вважаємо: доброчинні товариства загальнодержавного рівня, насамперед, Імператорське Людинолюбиве товариство
та Відомство закладів імператриці Марії; імператорську родину як соціальну інституцію – доброчинника і мецената,
приклад якого мали наслідувати інші вельможні особи та їхні родини; прикази громадського призріння; земства (на
території правобережних губерній Київського учбового округу до кінця ХІХ ст. – сеймики); доброчинні товариства
місцевого рівня, насамперед, товариства допомоги незаможним учням при навчальних закладах різного типу; храми
і монастирі; педагогічні та попечительські ради навчальних закладів; приватні особи.
Здійснена нами періодизація розвитку доброчинності у сфері освіти дала змогу співвіднести її з об’єктсуб’єктною структурою доброчинності та зробити висновок про домінуючі форми доброчинності у сфері освіти
України на кожному з етапів (таблиця 1).
Таблиця 1.
Суб’єкт-об’єктна структура доброчинності та її домінуючі форми на різних етапах розвитку доброчинної
підтримки сфери освіти в України в ХІХ – на початку ХХ століття
Домінуюча
Найбільш поширені
Суб’єкти
Етап розвитку
Об’єкти
форма
види доброчинності
доброчинності у
доброчинності
доброчинності
доброчинної
у сфері освіти
сфері освіти
в сфері освіти
діяльності
Фундушовий
Землевласники.
Фундушові училища.
Приватна.
Пансіони (конвікти).
(1803-1832)
Духовенство
Перші гімназії і ліцеї.
Державна.
Стипендіальні фонди.
(переважно
Заповіти на
римськодоброчинність.
католицьке).
Місцеві етнічні
громади.
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Люстраційний
(1832-1864)

Приватні особи.
Перші доброчинні
товариства.
Місцеві етнічні
громади.

Системних
тенденцій
(1864-1917)

Земства (сеймики).
Купці і купецькі
зібрання.
Доброчинні
товариства.
Викладацькі й
учнівські
колективи.
Чиновники.

Гімназії.
Притулки та виховні
будинки для
неповнолітніх.
Спільні учнівські
квартири та пансіони.
Жіночі навчальні
заклади.
Школи для дітей з
певними вадами
розвитку.
Реальні училища.
Ремісничі училища.
Спеціальні професійні
навчальні заклади.
Заклади соціального
захисту.

Приватна.
Громадська.

Стипендіальні фонди.
Заповіти на
доброчинність.
Капітали громадських
доброчинних
товариств.

Державна.
Приватна.
Громадська.

Капітали громадських
доброчинних
товариств.
Одноразові пожертви
почесних попечителів,
смотрителів,
блюстителів.
Підписні колективні
фундуші.

ЗМІСТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕДУМОВИ

Ми стверджуємо, що протягом досліджуваного періоду доброчинність у сфері освіти України набувала
дедалі більших ознак системності, але власне стану системи не досягла, оскільки цей процес був перерваний
соціально-політичними трансформаціями, пов’язаними на території України з жовтневою революцією в Росії.
Створення в Україні державної системи соціального забезпечення не передбачало наявності доброчинності у
приватній чи громадській формі, а ліквідація приватної власності позбавляла соціальну еліту можливості
виявляти доброчинність. Крім того, формально саме поняття ''соціальна еліта'' згодом перестало існувати як
категорія і як прошарок населення в радянській державі.
Виходячи з аналізу історичного досвіду доброчинності та створених нами в ході дослідження моделей
доброчинності у сфері освіти на кожному з етапів – фундушовому, люстраційному та системних тенденцій –
було спроектовано загальну модель доброчинності як провідника соціалізації дітей шкільного віку в ХІХ – на
початку ХХ століття (рис. 1.).
Соціально-економічні: поступальний соціально-економічний розвиток підросійських регіонів
України; накопичення великих капіталів в руках промислової й аграрної буржуазії та купецтва.
Соціально-політичні: встановлення імператорської родини як доброчинника; переділ територій та
переведення значної частини українських земель під владу Російської імперії; скасування кріпосного
права та реформування суспільного життя Російської імперії; розгортання місцевого самоврядування
та громадської ініціатив.
Соціокультурні: зростання потреби суспільства в професійній підготовці кадрів для промисловості
та сільського господарства; зацікавленість представників соціальної еліти в кваліфікованих
працівниках для своїх підприємств.
Суб’єкти організації та здійснення доброчинності: імператорська родина, попечительські ради
учбових округів, університети, земства, храми й монастирі, громадські організації; великі та дрібні
землевласники, конфесійні (католицькі, іудейські, православні грецькі) та етнічні (польська,
єврейська, німецька, грецька, чеська) громади, педагогічні та учнівські колективи, члени
громадських організацій, почесні попечителі й смотрителі навчальних закладів, купці, фабриканти,
заводчики тощо.
Форми доброчинності: державна, громадська, приватна.
Домінуючі напрями доброчинності: грошова, майнова, діяльнісна.

Головні тенденції: Накопичення суб’єктної структури доброчинності при збереженні відносної
стабільності об’єктної; збереження значної частки приватної доброчинності в поєднанні з
державною та громадською; розвиток теоретичних розробок у галузі доброчинності; зміна
напрямів доброчинної діяльності з суто філантропічних на раціонально-інвестиційні; поступове
нарощування ознак системності.

Рис. 1. Узагальнена модель доброчинності у сфері освіти України у ХІХ – на початку ХХ ст.
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Загальновідомо, що результатом соціалізації особистості є її соціальна компетентність. Досягнення
соціальної компетентності у дитячому та юнацькому віці (під час навчання у школі, гімназії, училищі,
університеті) в Україні у ХІХ – на початку ХХ століття значною мірою залежало від можливостей підтримки
системи освіти з боку державної, громадської та приватної доброчинності. При цьому на початку ХІХ століття
сама наявність системи освіти (особливо початкової) прямо залежала від приватної доброчинності місцевих
землевласників, які утримували школи власним коштом, виплачували заробітну плату вчителеві, почасти
створювали спеціальні стипендіальні фонди для кращих випускників початкової школи, щоб вони могли
продовжити навчання у гімназії чи ліцеї [7: 4].
Таблиця 2.
Взаємозв’язок традиційних складових соціалізації особистості дитини та доброчинної підтримки її
соціалізації в історії освіти України
Складові соціалізації особистості
Сутність доброчинної підтримки процесу соціалізації
Стихійна соціалізація особистості Наявність механізмів доброчинної підтримки у відповідному
під впливом об’єктивних умов навчальному закладі, який відвідує дитина (доброчинні стипендії,
життя в суспільстві.
стихійні разові пожертви, діяльнісна доброчинність тощо) [7: 21].
Відносно спрямована соціалізація під Розвиток нормативно-правової підтримки доброчинності у сфері освіти
впливом застосованих державою ХІХ – початку ХХ століття, що сприяв створенню системи
певних економічних, законодавчих, доброчинної підтримки дітей та їх соціалізації під час навчання [7: 40].
організаційних засобів.
Відносно соціально контрольована Створення громадських організації доброчинного характеру в ХІХ –
соціалізація – планомірне створення початку ХХ століття в Україні: доброчинних фундацій, товариств
правових,
організаційних, допомоги незаможним учням, жіночих доброчинних товариств
матеріальних і духовних умов для допомоги дітям ув’язнених, спеціальних комітетів (напр., Комітет
розвитку особистості.
Великої Княжни Тетяни) тощо [7: 40].
Більш чи менш свідома самозміна Саморозвиток, самоосвіта й самовиховання особистості після
людини, що має просоціальний, закінчення навчання, що відбувалося з доброчинною підтримкою
асоціальний чи антисоціальний (наприклад, підтримка самостійної професійної діяльності випускників
вектор.
Кременецького ліцею – стипендіатів Яна Лернета) [7: 228-232].
Висновок. Таким чином, доброчинність у сфері освіти дітей та молоді в Україні у ХІХ – на початку ХХ
століття розглядається нами як провідник їх соціалізації, який справляв іноді вирішальний вплив на подальшу
освіту, виховання і розвиток особистості дитини шкільного віку.
Перспективи подальших досліджень пов’язуються нами з визначенням сучасних перспектив доброчинної
підтримки обдарованих дітей шкільного віку в Україні.
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Матеріал надійшов до редакції 24.05. 2012 р.
Сейко Н. А. Благотворительность как проводник социализации детей школьного возраста
в Украине (ХІХ – начало ХХ века).
В статье определена сущность явления благотворительности как проводника социализации детей школьного
возраста в ХІХ – начале ХХ века в сфере образования Украины. Представлена субьектная структура
благотворительной поддержки детей школьного возраста в исследуемый период; спроектирована общая
модель развития благотворительности на протяжении 1803-1917 гг. Обоснована взаимосвязь традиционных
составляющих социализации личности ребенка школьного возраста и благотворительной поддержки его
социализации в истории образования Украины.
Seiko N. A. Charity as the Guide of the School Children's Socialization
in Ukraine (the ХІХ – the Beginning of the ХХ Century).
The article determines the essence of charity as the guide of the school children's socialization in the XIX – the
beginning of the XX centuries in the sphere of education in Ukraine. The subject charity structure of school children's
support in the researched period is represented; the general model of charity development during 1803-1917 years is
projected. The interrelation of traditional socialization counterparts of the school child's personality and charity
support of his / her socialization in the history of education in Ukraine is grounded.
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ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКА ДОШКІЛЬНИКІВ У ТЕАТРАЛЬНО-ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ:
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ
У статті досліджено актуальну педагогічну проблему збагачення словника дошкільників у театрально-ігровій
діяльності, визначено концептуальні підходи її вирішення, обґрунтовано педагогічні умови збагачення словника
дошкільників. Доведено, що ефективність збагачення словника старших дошкільників у театрально-ігровій
діяльності забезпечується сукупністю педагогічних умов. Визначено, що театрально-ігрова діяльність
виступає у трьох аспектах: як гра, праця і видовище. Під час гри відбувається активізація слів; у праці словник
дошкільнят збагачується новими словами; під час видовища словник дітей збагачується образною емоційнозабарвленою лексикою.
Актуальність проблеми дослідження зумовлена необхідністю розв’язання одного з ключових завдань
дошкільної лінгводидактики, а саме формування мовленнєвої особистості дошкільника, тобто активного,
ініціативного мовця, відкритого для спілкування, ''який легко і невимушено вступає в спілкування з дітьми і
дорослими; застосовує мовні і немовні засоби виразності, володіє формулами мовленнєвого етикету, має
розвинуті комунікативні здібності і достатній рівень розвитку рідного мовлення'' (А. Богуш). Зміст формування
мовленнєвої особистості в дошкільному віці визначається програмами мовленнєвого розвитку дітей і Базовим
компонентом дошкільної освіти.
Поява нових видів діяльності, ускладнення спілкування з дорослими та однолітками, розширення кола
життєвих зв’язків і відносин, до яких включена дитина, призводить до інтенсивного розвитку, по-перше, усіх
аспектів розвитку мовлення (словника, звукової культури, граматичної будови), по-друге, його форм
(контекстного та пояснювального) і функцій (узагальнювальної, комунікативної, планувальної, регулювальної,
знакової). У дошкільника складаються тонкі та диференційовані звукові образи слів; спостерігаються значні
кількісні та якісні зміни в розвитку його словника. Щодо мовлення дитини, то в ньому стає не лише більше
слів, але й відбувається розвиток їх значень.
Кінцевим результатом навчання рідної мови в дошкільному навчальному закладі є формування культури
мовлення та спілкування дітей. Одним із провідних засобів формування культури мовлення дошкільників є
збагачення, активізація й уточнення лексичного запасу рідної мови.
Оволодіння значенням слова є складним завданням для дитини, яка має обмежені знання й недостатньо
розвинені вміння узагальнювати. Засвоївши будь-яке слово, дитина не завжди розуміє його справжнього
значення та тлумачить його по-своєму, відповідно до власного обмеженого досвіду.
Особливості становлення й розвитку словника дітей упродовж дошкільного дитинства вивчали науковці:
В. Коник, Н. Кирста, Н. Кудикіна, Н. Луцан, Ю. Ляховська, І. Непомняща, Ю. Руденко, Н. Савельєва. Різні аспекти
словникової роботи порушено в дослідженнях лінгводидактів (А. Богуш, Є. Тихеєвої, Л. Федоренко). Проблемі
збагачення словника дітей присвячено роботи вчених В. Гербової, Ю. Ляховської, О. Струніної, О. Ушакової.
Натомість результати педагогічних спостережень засвідчили, що театрально-ігрова діяльність не знайшла
належного місця в практиці дошкільної освіти, зокрема й у збагаченні словника старших дошкільників.
Водночас науковці наполягають на необхідності забезпечення активної мовленнєвої практики засобами різних
видів дитячої творчості. Серед них – гра-драматизація як різновид театралізованої гри (О. Аматьєва, Н. Водолага,
Н. Карпинська) та художньо-продуктивна діяльність (Л. Компанцева, С. Ласунова, Т. Постоян). У численних
працях (А. Аніщук, А. Богуш, Л. Ворошніна, Н. Гавриш, Н. Насруллаєва, Л. Таніна, О. Ушакова) означені види
діяльності виступають як засіб розвитку творчих здібностей дітей та їхнього мовленнєвого розвитку. Учені
(Ю. Косенко, Ю. Перенчук, Л. Фурміна) досліджували творчі прояви дошкільників у театрально-ігровій
діяльності, яка у своїй основі містить творчий початок і сама по собі є художньою діяльністю.
Вивчення стану означеної проблеми засвідчило однобічний підхід до лексичного розвитку дошкільників, що
обмежується ситуацією організованого навчання й недостатнім використанням набутих умінь у різних видах
діяльності (театрально-ігровій, комунікативній). Необхідність збагачення словника старших дошкільників
зумовлена потребою спілкування дитини з оточуючими. Дитина розвивається в діяльності. А саме театральноігрова діяльність є ефективним засобом збагачення й активізації словника, розвитку виразності мовлення.
Виключні можливості театрально-ігрової діяльності зумовлені тим, що вона виступає в трьох аспектах: як гра,
праця та видовище. Так, під час гри відбувається активізація слів; у праці словник дошкільників збагачується
новими словами; під час видовища – образною емоційно-забарвленою лексикою.
Водночас досить чітко виділилися протиріччя між потенціалом театрально-ігрової діяльності для розвитку
словника дошкільників та недостатнім її використанням у практиці роботи дошкільних навчальних закладів;
між сенситивністю дошкільного віку для розвитку словника та недосконалими методиками активізації словника
в дошкільних навчальних закладах. Нерозробленість проблеми збагачення словника дошкільників у театрально© Алексєєнко-Лемовська Л. В., 2012
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ігровій діяльності не дозволяє максимально повно й успішно вирішити означену проблему. Вищезазначене й
обумовило вибір та актуальність теми дослідження.
Мета статті: з’ясування змісту й співвіднесення понять ''умова'', ''педагогічні умови'' у сучасній науці;
завдання: описати педагогічні умови лексичної роботи з дошкільниками в театрально-ігровій діяльності.
Виклад основного матеріалу. Розглянемо значення поняття ''умова'' у довідниковій та науковій літературі.
''Умова – це філософська категорія, в якій відображаються універсальні відношення речі до тих факторів,
завдяки яким вона виникає та існує'' [1: 482].
Умова – це ''необхідні обставини, особливості реальної дійсності, які уможливлюють здійснення, створення,
утворення чого-небудь або сприяють чомусь'' [2: 95].
У словнику з освіти та педагогіки ''умова'' визначається як сукупність перемінних природних, соціальних,
зовнішніх та внутрішніх впливів, що впливають на фізичний, психічний, моральний розвиток людини, його
поведінку; виховання і навчання, формування особистості [3]. А. Семенова та В. Стасюк у словнику-довіднику
з професійної педагогіки визначають ''педагогічні умови'' як обставини, від яких залежить та відбувається
цілісний продуктивний педагогічний процес професійної підготовки фахівців, що опосередковується
активністю особистості, групою людей [2: 43.]
Передусім, варто сказати про те, що саме поняття ''умова'' сучасними науковцями трактується неоднозначно. Так,
C. Борунова вважає, що ''умова – це правило, яке забезпечує нормальну роботу будь-чого''. М. Фролов трактує умову
як філософську категорiю, яка виражає ставлення предмета до оточуючих його явищ, без яких вiн iснувати не може.
Саме предмет виступає як щось обумовлене, а умова – як зовнiшнє вiдносно предмета рiзноманiття об’єктивного
свiту. ''На вiдмiну вiд чинника, – зазначає К. Байша, – який безпосередньо породжує те чи iнше явище чи процес,
умова складає те середовище, оточення, в якому останнє виникає, icнyє i розвивається'' [4: 39].
Педагогічні умови – це структурна оболонка педагогічних технологій чи педагогічних моделей, завдяки
яким реалізуються компоненти технології. Реалізація педагогічних умов має на меті: забезпечення
організаційно-педагогічного й психолого-педагогічного супроводу професійної підготовки учителів-філологів;
вдосконалення системи перепідготовки педагогічних кадрів для роботи в системі післядипломної освіти [5].
Як вважає В. І. Андреєв, педагогічні умови – це результат ''цілеспрямованого відбору, конструювання та
застосування елементів змісту, методів (прийомів), а також організаційних форм навчання для досягнення цілей'' [6].
На думку С. М. Хатунцевої, педагогічні умови – це джерело виникнення, існування та розвитку самого
педагогічного процесу, запорука його присутності та можливостей удосконалення. Більше того, спеціально
створені педагогічні умови мають здатність регулювати педагогічний процес, можливість робити його
компоненти співвідносними один до одного [7].
Рiзноманiття пiдходiв до категорій, що розглядаються, пояснюється неоднозначнiстю філософського розуміння
категорiї ''умова''. Ю. Гiльбух робить спробу розвести поняття ''умова'' з поняттям ''фактор'' [8]. На його думку, умови
i фактори можуть співпадати за змiстом, але розрізняються за функцiями. Фактори розглядаються автором як
причини й рушiйнi сили процесу виховання, функцiонування яких завжди пов’язане з наявністю необхiдних
педагогiчних умов, якi мають зовнiшнiй i внутрiшнiй характер по відношенню до вихованця.
Вiдповiдно до iнших пiдходів ''умова'' є сукупністю об'єктів речей, процесiв, відношень, необхiдних для
виникнення, iснування або змiни обумовленого об’єкта [9]. Поняття ''умова'', яке трактується таким чином, не
спiвпадає з поняттями ''середовище'', ''обставина'', ''оточення'', якi звично вживаються як його синонiми. Поперше, цi поняття відбивають повнiстю сукупнiсть об’єктiв, якi складають ''оточення'' обумовлюваного об’єкта,
в тому числi й випадковi об’єкти, якi не чинять нiякого впливу на нього. По-друге, цi поняття відбивають лише
зовнiшнi по відношенню до обумовлюваного об’єкта обставини, тодi як до числа умов нерiдко входять i
внутрiшнi характеристики самого об’єкта.
Якщо пiд ''умовами'' розумiти таку сукупнiсть об’єктiв, в якiй обумовлюваний об’єкт стає необхiдним, то
поняття ''умова'' спiвпадає з поняттям ''умова дiї закону'' [5: 39]. Але такi закони, як структурнi, функцiональнi
та iн., здебільшого, пов’язують мiж собою внутрiшнi характеристики об’єкта. Тому умови можуть бути як
зовнiшнiми, так i внутрiшнiми. Внутрiшнiй i зовнiшнiй характер умов змiни обумовлюваного об’єкта
(особистостi) визначає специфiку їх змiсту, їх взаємодiй. Внутрiшнi i зовнiшнi умови повиннi бути певним
чином спiввiднесенi одна з одною.
С. Рубiнштейн стверджував, що ''зовнiшнi причини (зовнiшнiй вплив) завжди дiють лише опосередковано,
через внутрiшнi умови. Пiд час пояснення будь-яких психiчних явищ особистiсть виступає як зв’язана
сукупнiсть внутрiшнiх умов, через якi преломлюютьcя всi зовнiшнi впливи'' [2: 308].
Використання театрально-ігрової діяльності з метою збагачення лексичного запасу дітей вимагало дотримання
таких педагогічних умов: створення наочно-ігрового середовища для активізації словника старших дошкільників;
включення в ігрову діяльність емоційно-експресивних, наочно-дійових і мовних засобів взаємодії у процесі
театрально-ігрової діяльності; комплексне розв’язання завдань словникової роботи старших дошкільників у
театрально-ігровій діяльності; інтеракція різних видів дитячої художньо-мовленнєвої діяльності.
Розглянемо як реалізовувалися вищезазначені умови в навчально-виховному процесі дошкільного
навчального закладу. Створення наочно-ігрового середовища для активізації словника старших дошкільників
виступило основоположним системним фактором (''середовищем функціонування структури''), що регулювало
й коригувало прояви генетично й соціально обумовлених особливостей дитини (''середовище мешкання'').
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Наочно-ігрове середовище – багаторівнева цілісна система об’єктів, що визначають вплив та умови
формування особистості, а також можливості для її розвитку, що містяться в соціальному та просторовопредметному оточенні дошкільного навчального закладу.
Доведено вченими (Г. Заїченко, І. Кальний, В. Саратовський), що на розвиток дитини дошкільного віку
великий вплив має оточуючий простір, середовище, в якому вона перебуває велику частину часу [10]. В умовах
дошкільного навчального закладу таким середовищем є групова кімната. До складу наочно-розвивального
середовища входять куточок ряження та куточок психологічного розвантаження, спеціальні куточки для ігор
поодинці або невеликими групами (І. Козіна, Т. Кулакова) [11]. При підборі дидактичного матеріалу повинні
враховуватися: наповнюваність куточка; різноманітність матеріалу; відповідність зросту; доступність;
системність; естетитичність оформлення; провідна іграшка (''господиня'' куточка). Чим складніша й
різноманітніша діяльність, тим потрібніше мовлення, тим більша потреба в спілкуванні. Гра створює умови для
неформального спілкування дитини з однолітками й дорослим, надає повну свободу дій. Тому ігровий матеріал
повинен бути доступним, що позитивно впливає на розвиток мовлення та інтелектуальний розвиток загалом.
Створюючи розвиваюче середовище групи, важливо, щоб навколишнє оточення було комфортним і
естетичним. Краса формує особистість дитини. Оформлення групової кімнати та ігрового куточка має бути
привабливим для дітей і викликати в них прагнення до самостійної діяльності.
Наочно-ігрове середовище дошкільного навчального закладу може бути віднесене до одного з чотирьох
базових типів, на підставі яких одержано повний спектр можливих моделей ігрового середовища. У результаті
дії вектору ''впливу сім’ї'' особистість може бути включена до суміжного з її основним ігровим середовищем
типу в напрямі ступенів, що збільшуються активно типу ''свободи'', або залежності й пасивності.
Добір спеціальних текстів, що лежать в основі театралізованих ігор здійснювався, передусім, виходячи з
вимог, що ставляться до добору художніх творів для дітей, розроблених А. Богуш [12]. Окрім того, особливу
увагу ми звертали на те, щоб тексти були насичені діалогами, невеликими за змістом, динамічними.
Загальновідомим є вплив художньої літератури на розумовий, естетичний, мовленнєвий розвиток дитини.
На важливість залучення дітей до краси рідного слова, розвитку культури мовлення вказували педагоги,
психологи, лінгвісти (Л. Виготський, О. Запорожець, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, Ф. Сохін, Є. Тихеєва,
К. Ушинський, Є. Фльоріна, О. Шахнарович).
Художня література супроводжує дитину з перших років життя, відкриває, пояснює їй життя суспільства та
природи, світ людських почуттів та взаємовідносин; розвиває мислення й уяву дитини; збагачує її емоції; дає
чудові зразки літературного мовлення. Розширюючи знання про навколишній світ, художня література впливає
на особистість дошкільника, розвиває здібності тонко відчувати форму й ритм рідного мовлення. У поетичних
образах художня література розкриває та пояснює дитині суспільне життя, світ людських почуттів та
взаємовідносин. Вона збагачує емоції, розвиває уяву та дає дитині чудові зразки співучої української мови.
Ці зразки різноманітні за своїм впливом: у оповіданнях діти пізнають лаконічність та точність слова, у віршах
сприймають співучість, ритмічність рідної мови, народні казки розкривають перед ними влучність та виразність
мовлення, демонструють насиченість рідної мови гумором, живими образними висловлюваннями, порівняннями.
Літературний твір виступає перед дитиною в єдності змісту й художньої форми. Сприймання літературного
твору буде повноцінним тільки за умови, якщо дошкільник до нього підготовлений. Для цього необхідно
звертати увагу не тільки на зміст, а й на виразні засоби мови таких жанрів, як казка, оповідання, вірш, а також
малих фольклорних форм (забавлянки, утішки, заклики, скоромовки, мирилки, нісенітниці, загадки, лічилки,
прислів’я, приказки, колисанки). Поступово в дітей виробляється вибіркове ставлення до літературних творів,
формується художній смак.
Проблема сприймання літературних творів різних жанрів дошкільниками складна та багатоаспектна. Дитина
проходить довгий шлях від наївної участі в зображуваних подіях до більш складних форм естетичного
сприйняття. На основі аналізу літературного твору в єдності його змісту й художньої форми, а також у
активному освоєнні засобів художньої виразності, діти оволодівають здібністю передавати в образному слові
певний зміст (Н. Гавриш, О. Ушакова) [13].
Література, як джерело знань і етично-естетичних норм, як транслятор культури та традицій суспільства; у
всі часи вважалася одним із базових компонентів виховання й формування повноцінної особистості. У
театралізованій грі відбувається слідування ролі та тексту. Смисл діяльності, емоційність та ''життєвість''
художніх творів, суттєво впливає на поведінку дитини [1].
Розглянемо наступну педагогічну умову – уведення в ігрову діяльність емоційно-експресивних, наочнодієвих і мовних засобів взаємодії в процесі театрально-ігрової діяльності. Театрально-ігрова діяльність
найбільш емоційна, яскрава для дошкільників. Як справедливо зазначає Д. Ельконін [14], у цій діяльності
інтелект спрямовується за емоційно-дієвим хвилюванням, функції дорослого сприймаються, передусім,
емоційно, відбувається первинно емоційно-дієва орієнтація у змісті людської діяльності.
Л. Виготський справедливо називає гру ''дев’ятим валом дитячого розвитку'' [15]. У театрально-ігровій
діяльності дошкільника здійснюються ті вчинки, до яких він буде здатен у реальній поведінці й лише через
деякий час. Роблячи певний вчинок, дитина не відчуває нового хвилювання, пов’язаного з виконанням
емоційного прориву, що одразу був реалізований у дії цього вчинку.
Театрально-ігрова діяльність будується таким чином, унаслідок якого виникає уявлювана ситуація. У
театрально-ігровій діяльності дитина вчиться діяти в ситуації, що вимагає пізнання, а не тільки безпосередньо
переживається. Дії у вигаданій ситуації призводять до того, що дитина вчиться керувати не тільки сприйняттям
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предмета або реальних обставин, а й смислом ситуації, її значенням. Виникає нова якість ставлення людини до
світу: дитина вже бачить навколишню дійсність, яка не тільки має різноманітне забарвлення, багатоманітність
форм, але і значення, і смисл.
Емоційно-експресивні засоби взаємодії в театрально-ігровій діяльності сприяють тому, що діти
переживають за героїв, ''втілюються в їх образи'', живуть їх життям, виражають емоційні хвилювання.
Наочно-дієві засоби взаємодії зумовлені тим, що в театралізованій грі діти постійно діють, виконують дії
персонажів, втілюючи в ігровий образ, раніше побачені в реальному житті чи пережиті дії, вчинки, ситуації.
Основний мотив будь-якої гри лежить не в результаті дії, а в самому процесі, у дії, що приносить дитині насолоду.
За допомогою мовних засобів взаємодії діти розподіляють ігрові ролі, домовляються по ходу гри, діють
разом. У театрально-ігровій діяльності дошкільники вступають у спілкування з однолітками. Їх об’єднує єдина
мета, спільні зусилля до її досягнення, інтереси та хвилювання. З одного боку, дошкільники самостійно
обирають гру, організовують її, з іншого, – у жодній іншій діяльності не існує таких суворих правил, такої
обумовленості поведінки. Отже, гра привчає дітей підкорювати свої дії та думки певній меті, допомагає
виховувати цілеспрямованість. У грі дитина починає відчувати себе членом колективу, справедливо оцінювати
дії та вчинки своїх товаришів та власні.
Незважаючи на те, що різні види діяльності не існують ізольовано, у різні періоди життя людини вони
мають неоднакове значення. Різноманітні види діяльності доповнюють один одного, взаємоіснують,
взаємопроникають. У дитячому садку дошкільники не тільки грають, але й навчаються. Діти охоче беруть на
себе ігрові ролі й на основі ролі активно оволодівають мовленням.
Усі якості, властивості особистості не тільки проявляються, але й формуються в активній діяльності, у тих її
різноманітних видах, що складають життя особистості, її суспільне буття. У різноманітних видах своєї
діяльності людина вступає в різноманітні відносини з іншими людьми. Дитина вчиться розуміти інших і себе,
керувати собою та оцінювати власні вчинки.
У театрально-ігровій діяльності відбувається комплексне розв’язання завдань словникової роботи старших
дошкільників. Так, під час перегляду театральних вистав словник дітей збагачується образними, влучними
виразами. Під час театрально-ігрової діяльності, підготовки атрибутів до театральних вистав відбувається
активізація словника.
Головна мета мовленнєвого розвитку полягає в тому, щоб дитина творчо освоїла норми та правила рідної мови,
уміла гнучко їх застосовувати в конкретних ситуаціях, оволоділа основними комунікативними здібностями.
Діти навіть без спеціального навчання з наймолодшого віку виявляють велику цікавість до мовної дійсності,
створюють нові слова, орієнтуючись як на смислову, так і на граматичну сторону мовлення. При стихійному
мовленнєвому розвитку лише небагато з них досягають високого рівня, тому й необхідне цілеспрямоване
навчання мови й мовленнєвого спілкування [16].
У зв’язку з цим підвищується питома вага роботи над словом як основною одиницею мови й визначення
кола мовних явищ, з якими можна знайомити дітей дошкільного віку. Так, словникова робота включає
систематичне ознайомлення дітей із багатозначними словами, семантичними відносинами між ними, розвиток
точності при вживанні синонімів і антонімів. Такий підхід забезпечує розкриття перед дітьми достатньо
складних явищ мовної дійсності: семантичних зв’язків і відносин у галузі лексики.
Комплексне розв’язання завдань словникової роботи старших дошкільників у театрально-ігровій діяльності
– є ще однією умовою збагачення словника дітей старшого дошкільного віку. Комплексний підхід до процесу
розвитку й удосконалення підростаючого покоління припускає активну взаємодію усіх учасників педагогічного
процесу дошкільних навчальних закладів, у тому числі й сім’ї (Т. Грізік, Л. Загик, Л. Каплан, Я. Коменський,
А. Максаков, Т. Маркова, А. Пінт, H. Стародубова, К. Ушинський). У сучасній методиці прийнято виділяти три
мети навчання: практичну, загальноосвітню й виховну.
Розвиток мовлення традиційно здійснюється в різних видах діяльності дітей: на заняттях по ознайомленню з
художньою літературою, явищами оточуючої дійсності, навчанню грамоті, а також поза заняттями – в ігровій і
художній діяльності, у повсякденному житті дитини. Проте тільки засвоєння лексики на спеціальних заняттях
може дати тут стійкий розвивальний ефект. Повинна бути система, створена на базі комплексного підходу,
тобто в межах одного заняття вирішуються різні, але взаємопов’язані завдання, що охоплюють різні сторони
мовлення – фонетичну, лексичну, граматичну, а в результаті – засвоєння лексики загалом.
Провідним принципом при побудові цієї системи є взаємозв’язок різних мовних завдань, які на кожному
віковому етапі виступають у специфічних поєднаннях. Звідси витікає наступність у розв’язанні мовленнєвих
завдань. Виділяються дві форми забезпечення наступності в розвитку мовлення дошкільників – лінійна й
концентрична. Розв’язання кожного мовленнєвого завдання (виховання звукової культури мовлення,
формування її граматичної будови, словарна робота, розвиток зв’язного мовлення) здійснюється, передусім,
лінійно, оскільки від групи до групи відбувається поступове ускладнення матеріалу всередині кожного
завдання, варіюється і сполучуваність вправ, їх зміна і зв’язок. Проте при цьому на кожному етапі навчання
зберігається програмне ядро.
Мова й мовлення традиційно розглядалися в психології, філософії та педагогіці як ''вузол'', у якому
сходяться різні лінії психічного розвитку – мислення, уява, пам’ять, емоції. Як найважливіший засіб людського
спілкування, пізнання дійсності, мовлення служить основним каналом залучення до цінностей духовної
культури від покоління до покоління, а також необхідною умовою виховання й навчання.
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Повноцінне володіння рідною мовою в дошкільному дитинстві є необхідною умовою розв’язання завдань
розумового, естетичного й етичного виховання дітей у максимально сензитивний період розвитку. Чим раніше
буде почато навчання рідній мові, тим вільніше дитина нею користуватиметься надалі.
Теоретичним фундаментом досліджень є уявлення про закономірності мовленнєвого розвитку дошкільників,
висунуті в працях Л. Виготського, Д. Ельконіна, О. Леонтьєва, Ф. Сохіна, О. Шахнаровича. У загальному вигляді їхні
погляди на природу мовленнєвих здібностей і розвиток мовленнєвої діяльності можна передати в таких положеннях:
– мовлення дитини розвивається в процесі узагальнення мовних явищ, сприйняття мовлення дорослих і
власної мовленнєвої активності;
– провідним напрямом у навчанні рідній мові є формування мовленнєвих узагальнень й елементарного
усвідомлення явищ мови й мовлення;
– орієнтування дитини в мовних явищах визначає умови для самостійних спостережень за мовою, для
саморозвитку мови, додає мовленню творчого характеру.
Дослідження психологів, педагогів, лінгвістів створили передумови для комплексного підходу до вирішення
завдань мовленнєвого розвитку дошкільників (Л. Виготський, В. Виноградов, О. Гвоздєв, О. Запорожець,
О. Леонтьєв, О. Пешковський, С. Рубінштейн, Ф. Сохін, Є. Тихеєва, Д. Ельконін, К. Ушинський, Е. Фльоріна,
Л. Щерба).
Основні завдання розвитку мовлення – виховання звукової культури мовлення, збагачення й активізація
словника, формування граматичної будови мовлення, навчання зв’язного мовлення – розв’язуються протягом
усього дошкільного дитинства, проте на кожному віковому етапі йде поступове ускладнення змісту
мовленнєвої роботи, змінюються й методи навчання.
Систему занять по засвоєнню лексики необхідно створювати на базі комплексного підходу. Мовленнєве
виховання тісно пов’язане з формуванням художньо-мовленнєвої діяльності, тобто з естетичним вихованням.
Володіння виразними засобами рідної мови формується при ознайомленні з фольклорними й літературними
творами. Ознайомлення дітей із літературою, переказ художніх творів, навчання дітей складанню колективної
розповіді сприяють формуванню не тільки етичних знань і етичних відчуттів, але й етичної поведінки.
Таким чином, комплексне розв’язання завдань лексичного розвитку дошкільників у театрально-ігровій
діяльності, повноцінне оволодіння рідною мовою розглядаються як стрижень формування особистості дитинидошкільника, яка надає великі можливості для вирішення завдань розумового, естетичного й етичного
виховання дітей.
Розглянемо ще одну умову – інтеракцію різних видів дитячої художньо-мовленнєвої діяльності. З’ясуємо,
що ''інтеракція'' (від англ. interaction, лат. inter + activus – діяльнісний) – позначає взаємодію, взаємний вплив
людей або дію груп один на одного як безперервний діалог [17]. Взаємодія (інтеракція) – аспект спілкування,
що проявляється в організації людьми взаємних дій, спрямованих на реалізацію спільної діяльності, досягнення
певної вигідної обом сторонам мети.
Взаємодія (інтеракція) опосередкована спілкуванням, і завдяки йому люди можуть вступати у взаємодію.
Взаємодія, інтеракція, за О. Леонтьєвим, це колективна діяльність, що розглядається не в сенсі змісту чи
продукту, а в плані її соціальної організації [3].
Отже, сутність взаємодії зводиться до спільної, колективної діяльності й до її соціальної природи та
організації. Таке розуміння взаємодії визначило зміст подальших досліджень спілкування й спільної діяльності
[17], проте, очевидно, тлумачення взаємодії через розкриття її ''спільно-колективних'' і ''соціально-організаційних''
структур та процесів ще не розкриває сутнісної природи та внутрішнього механізму феномена взаємодії.
У системі взаємодії різних видів діяльності за функціональними ознаками пріоритетними є такі види, як
пізнавальна, мовленнєва й комунікативна, оскільки вони супроводжують усі види діяльності. Стосовно дітей
дошкільного віку серед пріоритетних, стрижневих і взаємопов’язувальних, без сумніву, виступає ігрова діяльність.
Психологи розуміють спілкування (О. Бодальов, Р. Максимова, Т. Федотова) як один із видів людської
діяльності, у ході якої відбувається пізнання фактів дійсності й формується суб’єктивне ставлення до неї.
Мовленнєве спілкування – одна з найбільш складних і досконалих форм спілкування. Спілкування як і будьякий інший вид діяльності має мотив, предмет, зміст, засоби, результат. Предметом спілкування є інша людина,
партнер, який одночасно виступає і суб’єктом спілкування. Потреба спілкування визначається як бажання і
прагнення людини до пізнання, оцінки інших. Згідно з концепцією О. Леонтьєва, мотивами можуть бути якості
партнера, що стимулюють спілкування. Дослідник уважає, що для досягнення ефективності спільної діяльності
необхідно, щоб її учасники правильно розуміли й оцінювали себе і своїх партнерів [18]. Суб’єктивне
переживання, потреба у спілкуванні виступають як інтерес до інших людей, спільних дій (бажання розповісти,
домовитись у грі). Отже, можна вести мову про художньо-мовленнєву діяльність як різновид діяльності дітей
дошкільного віку й водночас ефективний засіб мовленнєвого розвитку дитини. Художньо-мовленнєва
діяльність дозволяє створити життєві ситуації, що стимулюватимуть мовленнєву активність та спілкування
дітей і сприятимуть мовному й лінгвістичному розвитку дітей.
Висновок. Отже, ефективність збагачення словника старших дошкільників у театрально-ігровій діяльності
забезпечується сукупністю вищезазначених педагогічних умов.
Перспективами подальшого дослідження. Необхідність збагачення словника старших дошкільників
зумовлена потребою спілкування дитини з оточуючими. Дитина розвивається в діяльності. А саме театральноігрова діяльність є ефективним засобом збагачення й активізації словника, розвитку виразності мовлення.
Виняткові можливості театрально-ігрової діяльності зумовлені тим, що вона виступає у трьох аспектах: як гра,
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праця та видовище. Так, під час гри відбувається активізація слів; у праці словник дошкільнят збагачується
новими словами; під час видовища словник дітей збагачується образною емоційно-забарвленою лексикою.
Вивчення стану означеної проблеми засвідчило однобічний підхід до лексичного розвитку дошкільників, що
обмежується ситуацією організованого навчання й недостатнім використанням набутих умінь у різних видах
діяльності (театрально-ігровій, комунікативній).
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Алексеенко-Лемовская Л. В. Обогащение словаря дошкольников в театрально-игровой деятельности:
педагогические условия.
В статье рассматривается актуальная педагогическая проблема обогащения словаря дошкольников в
театрально-игровой деятельности, определяются концептуальные подходы ее решения, обосновываются
педагогические условия обогащения словаря дошкольников. Доказано, что эффективность обогащения словаря
старших дошкольников в театрально-игровой деятельности обеспечивается совокупностью указанных
педагогических условий. Определено, что театрально-игровая деятельность выступает в 3 аспектах: как
игра, работа и зрелище. Во время игры происходит активизация слов; в работе словарь дошкольников
обогащается новыми словами; во время зрелища словарь детей обогащается образной эмоциональноокрашенной лексикой.
Alekseenko-Lemovska L. V. Pre-School Children's Vocabulary Enrichment in the Theatrical and Game Activity:
Teaching Conditions.
The article examines the actual pedagogical problem concerning the pre-school children's vocabulary enrichment in
the theatrical and game activity, defines the conceptual approaches of its decision and grounds the pedagogical
conditions of the pre-school children's vocabulary enrichment. It is proved that the effectiveness of older preschoolers'
enriching vocabulary in the theatrical and game activity is provided with a set of these pedagogical conditions. It is
determined that the theatrical and game activity acts in 3 aspects: as the game, work and entertainment. While the
game the activization of words takes place; in the work the preschoolers' vocabulary is enriched with new words;
during the entertainment the children's vocabulary is enriched with the descriptive appellative lexis.
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АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО РОБОТИ
З БАТЬКАМИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У статті розглянуто питання впливу професійно зорієнтованих дисциплін на підготовку майбутнього вчителя
початкових класів до роботи з батьками. Дисципліни "Педагогіка сімейного виховання", "Дозвіллєва
діяльність" навчального плану спеціальності "Початкове навчання" мають достатній потенціал у формуванні
професійної готовності майбутнього педагога до роботи з батьками. Визначено, що професійна готовність
студентів до роботи з батьками є важливою інтерактивною особистісною якістю.
Постановка наукової проблеми. Проблема професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів
узагалі та до роботи з батьками зокрема в умовах докорінних змін суспільно-економічного життя стає надзвичайно
актуальною. Очевидно, є низка суперечностей між суспільною потребою досконалого підвищення професійної
підготовки вчителя, задекларованою гуманістичною парадигмою сучасної освіти та недостатньою реалізацією її в
педагогічному процесі, неготовністю значного числа випускників педагогічних спеціальностей до роботи з батьками,
недостатнім методичним забезпеченням учителя початкових класів в означеному напрямі роботи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення наукових джерел засвідчує, що в педагогічній теорії
нагромаджено чималий доробок для вивчення питання професійної готовності вчителя взагалі та початкових
класів зокрема. Це і питання педагогічної майстерності вчителя (І. Зязюн. Н. Кузьміна, В. Сластьонін, О. Сисоєва,
Ю. Барабаш, Р. Позінкевич), теоретико-методичної підготовки вчителя до роботи зі школярами (Т. Байбара,
Н. Бібік, О. Біда, І. Осадченко, М. Вашуленко, О. Савченко), формування готовності до професійної діяльності
(М. Борейко, А. Бистрюкова, Л. Коржова, В. Сирота, Л. Мітіна). Однак питання формування професійної
готовності майбутнього вчителя до роботи з батьками в початкових класах потребує глибшого вивчення.
Мета статті: виокремити із низки проблем професійної готовності вчителя початкових класів аспект
готовності до роботи з батьками молодших школярів, висвітлити змістовий напрям підготовки студентів.
Виклад основного матеріалу і обґрунтування отриманих результатів. Професійно-педагогічну
готовність майбутнього вчителя початкових класів до роботи з батьками ми розглядаємо у контексті впливу
освітнього середовища на підготовку фахівця. Освітнє середовище – це цілісна система цінностей, зразків
позитивного впливу на реалізацію поставленої студентами мети, завдання, основне джерело їх духовного та
професійного розвитку [1: 71].
З огляду на те, що професійну підготовку вчителя ми розуміємо як систему взаємозв’язків "середовищесуб’єкт", зупинимо свою увагу на ролі окремих компонентів освітнього середовища у формуванні професійної
готовності студентів до роботи з батьками молодших школярів.
Одним із найбільш значущих компонентів є змістовий, а його вираженням – навчальні дисципліни. Ми
диференціювали навчальні дисципліни за ступенем та характером впливу, а саме:
1) дисципліни світоглядного спрямування;
2) дисципліни, що передбачають безпосередній вплив на формування системи професійних знань, умінь та
навичок;
3) дисципліни, що опосередковано сприяють становленню професійно-педагогічної готовності студентів до
роботи з батьками.
Теорією і практикою роботи ВНЗ доведено, що професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів
забезпечується всіма циклами дисциплін, передбачених навчальними планами спеціальності "Початкове навчання".
За своїм змістом і спрямованістю вони відповідно впливають на формування готовності до роботи з батьками.
Найбільш значущими аспектами впливу є: світоглядний – утвердження суспільно-значущих мотивів у роботі з
батьками; професійно-педагогічний – забезпечення спеціальними знаннями та професійними вміннями.
З огляду на те, що зміст, структуру поняття "професійна готовність" вичерпно висвітлено у працях С. Чиж,
І. Зязюна, Н. Кічук, А. Ліненко, І. Гури, Н. Тарасевич, С. Корнієнко, ми не зупиняємось на його понятійній
характеристиці. Надалі послуговуємося компонентами, визначеними дослідниками: мотиваційним, змістовим,
організаційно-процесуальним.
Оскільки змістовий компонент ми виділяємо провідним у контексті означеного нами напряму дослідження,
у статті зупинимося на аналізі найбільш насиченого вираження означеного компоненту – циклу педагогічних
дисциплін.
Саме їх вивчення дозволяє майбутнім вчителям здобути не тільки теоретичні знання в галузі педагогіки, а й
практичні навички організації навчально-виховного процесу, знання й вміння стосовно організації
різноманітних форм взаємовідносин вчителя й батьків.
Багатоаспектні проблеми "школа – молодший школяр – сім’я" та питання формування готовності студентів
до роботи з батьками молодших школярів допомагають вирішувати читання курсів "Дозвіллєва діяльність
молодших школярів" та "Педагогіка сімейного виховання", які зайняли чільне місце в навчальному плані
спеціальності " Початкове навчання" (читається на ІІ, ІІІ курсах).
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При ознайомленні із змістом вищезазначених дисциплін ми намагаємося посилити можливості
систематичного збагачення студентів спеціальними знаннями роботи з батьками, успішно вирішувати питання
педагогічного управління практичною роботою молодших школярів, розкрити студентам багатоаспектність
проблеми "школа – молодший школяр – сім’я", забезпечити формування навичок роботи з батьками.
Цикл лекцій і особливо практичних занять спрямований на вищезазначені моменти.
У ході читання лекцій ми прагнули донести до майбутніх учителів значущість сім’ї як осередку формування
найвищих духовних і моральних цінностей, а отже і розвитку нації, зміцнення держави.
Акцентуємо і на тому, що батьки є найголовнішими спільниками педагогів у навчально-виховному процесі,
в позаурочній роботі. Згадуємо мудрі слова В. Сухомлинського: "На моральному здоров’ї сім’ї будується
педагогічна мудрість школи" [2: 260].
При вивченні курсу "Дозвіллєва діяльність" чимале місце належить ознайомленню студентів із соціальнопедагогічною концепцією екологічної освіти "Сім’я – дошкільна установа – школа – позашкільний та вищий
навчальний заклади" [3], складовою якої є модель "Школа майбутніх батьків" (родинна педагогіка).
Передбачалося обговорення таких проблем: "Сім’я – основне угрупування людського суспільства", "Соціальна
роль батька, матері, родини у збереженні і формуванні сім’ї", "Матеріально-духовні цінності", "Добросусідство,
дружба, товаришування", "Сімейні та родинні взаємини як основа розвитку відкритого спілкування між
батьками і дітьми". Організація дозвілля з ціллю різнобічного розвитку особистості займає особливе місце.
Важлива роль в організації дозвіллєвої діяльності молодших школярів полягає в розширенні та поглибленні
їхніх знань, розвиткові творчих задатків дітей. Розумно організоване дозвілля дає змогу збагатити духовний
світ дитини, виховує естетичні смаки, стимулює розвиток здібностей, інтелекту, уяви, активізує пізнавальну і
трудову діяльність дитини. У дозвіллєвій діяльності діти виявляють свої здібності у спілкуванні зі своїми
друзями-однолітками, дорослими, у різних видах діяльності: грі, праці, відношенні до товаришів тощо.
Організація дозвілля має дві проблеми: визначення вільного часу і раціональне заповнення його залежить від
смаків, які вчителю необхідно виявити у дітей, спрямованості інтересів інших виховних завдань.
Основною метою курсу є професійна підготовка студентів до творчої осмисленої умілої організації дозвілля
молодших школярів, правильного визначення вільного часу і раціонального заповнення його при формуванні
всесторонньо і гармонійно розвиненої особистості.
Навчальний курс ''Педагогіка сімейного виховання'' відіграє важливу роль у професійній підготовці вчителя
початкових класів. Саме він передбачає здійснити багатоаспектний перегляд проблем сімейного виховання в
сучасному українському суспільстві. Мета вивчення курсу – сформувати знання студентів про основні
особливості сімейного виховання, його проблем на сучасному етапі розвитку освіти. Зміст курсу покликаний
сформувати у студентів арсенал непростих дозвіллєвих вмінь, які могли б проникнути у різні сфери
життєдіяльності молодших школярів: заняття спортом, технічною творчістю, охорони природи, організації
суспільно корисної праці, заняття у гуртках художньої самодіяльності і читання цікавих книг, перегляд та
обговорення телефільмів, спектаклів, дитячих програм, відвідання музеїв, виставок, організація походів,
прогулянок на природу тощо.
Завдання вивчення курсу: сформувати знання про суть та специфіку сімейного виховання; ознайомити
студентів із особливостями психічного та розумового розвитку дітей; сформувати поняття про роль батьків і
родини у житті і розвитку дітей; сформувати знання про педагогічну культуру батьків; вивчити потенційні
можливості батьків у сімейному вихованні; сформувати знання про стиль виховання дітей в сім'ї; вивчити
розмаїття методів сімейного виховання; сформувати уявлення про характер взаємостосунків і спілкування з
дітьми; виробити уміння використовувати на практиці форми та методи сімейного виховання.
Значення сім'ї у вихованні дітей вагоме для суспільного розвитку загалом. Успішне виконання сім'єю своєї
виховної функції є однією з умов прогресу суспільства. Протягом тисячоліть історії сімейне виховання
змінювало свій зміст, мету, способи здійснення. В сучасному цивілізованому світі цінуються зовсім інші
відносини до дитини, ніж це було в далеку давнину. Суспільство ставить до батьків вимоги піднесення
педагогічною культурою. Водночас триває безкінечний природній експеримент доцільності і ефективності
батьківського впливу на виховання дітей.
Програмою курсу "Педагогіка сімейного виховання" передбачено вивчення таких тем: ''Історичні аспекти
сімейного виховання'', ''Сімейна педагогіка і сімейне виховання'', ''Функції та взаємостосунки в сім’ї'',
''Виховний потенціал сім’ї'', ''Психолого-педагогічні основи сімейного виховання'', ''Соціальний та емоційний
розвиток особистості'' та ін.
На практичних заняттях широко практикували дискусії з вищезазначеної тематики, збори-диспути, засідання
круглого столу, обговорення педагогічних ситуацій. Студенти готували реферати, повідомлення, виступи, анкети для
батьків, складали поради, пам’ятки батькам, орієнтовну тематику батьківських зборів, школи для батьків,
батьківського лекторію. На практичних заняттях майбутні вчителі, виступаючи в різних ролях (батьків, учителів),
навчалися вирішувати складні проблеми сімейного виховання, готуючи себе до роботи з батьками учнів.
Ми переконані, що ефективність професійно-педагогічної готовності до роботи з молодшими школярами
забезпечується педагогічно доцільною системою роботи, де значне місце займали інтерактивні та проектні
технології: дискусії, педагогічні ігри, рольові ігри.
Активна участь студентів на практичних заняттях давала можливість їм сформувати систему мобільних
спеціальних знань, умінь, навичок у роботі з батьками; більше усвідомити значущість роботи з батьками
молодших школярів, підвищити пізнавальну активність та професійний інтерес до такого виду діяльності.
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Однак практика нашої роботи дозволяє зауважити, що в умовах класичного університету все таки переважає
теоретична професійна підготовка студентів. Для оптимального практичного спрямування засвоєння
вищезазначеного курсу, відтак підвищення рівня готовності майбутнього вчителя до роботи з молодшими
школярами, вважаємо доцільним передбачити систему лабораторних занять.
З метою підвищення ефективності процесу професійної готовності майбутнього вчителя до роботи з
батьками вважаємо необхідним передбачення конкретних завдань із проведення роботи з батьками під час
проходження педагогічної практики, посилення міжпредметних зв’язків, забезпечення неперервності та
систематичності включення студентів до роботи з батьками молодших школярів, спілкування з ними.
Висновки. Професійна готовність студентів до роботи з батьками є важливою інтерактивною особистісною
якістю, що акумулює мотиваційний, змістовий, організаційно-процесуальний компонент.
Ми розглянули педагогічний потенціал курсів "Педагогіка сімейного виховання", "Дозвіллєва діяльність" у
забезпеченні змістового компоненту. Однак вважаємо, що всі дисципліни навчального плану спеціальності
"Початкове навчання" мають достатній потенціал у формуванні професійної готовності майбутнього педагога
до роботи з батьками. Це і є перспективою подальших досліджень з акцентом на значущості виділених
компонентів досліджуваного поняття.
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Гончарук О. В. Аспекты формирования профессионально-педагогической готовности студентов к работе
с родителями младших школьников.
В статье рассматриваются вопросы влияния профессионально ориентированных дисциплин на подготовку
будущего учителя начальных классов к работе с родителями. Дисциплины "Педагогика семейного воспитания",
"Деятельность на досуге " учебного плана специальности "Начальная учеба" имеют достаточный потенциал
в формировании профессиональной готовности будущего педагога к работе с родителями. Выявлено, что
профессиональная готовность студентов к работе с родителями является важным интерактивным
личностным качеством.
Goncharuk O. V. Aspects of Forming the Students' Professionally-Pedagogical Readiness to the Work with Parents
of Junior Schoolchildren.
The article considers the questions concerning the influence of professionally-oriented disciplines on the preparation of
a would-to-be teacher of primary classes to the work with parents. Disciplines ''Pedagogy of Family Upbringing'',
''Leisure Activity'' of the school curriculum ''Primary Education'' have the sufficient potential in forming a future
teacher's professional readiness to the work with parents. It is determined that the students' professional readiness to
the work with parents is the important interactive personal quality.
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ
У статті розкрито підходи до визначення головних чинників, що сприяють ефективній організації самостійної
пізнавальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання у вищих навчальних
закладах. Серед них чільне місце посідають мотивація студентів, врахування психологічних особливостей
молоді студентського віку та ефективна організація навчання, яка включає різноманітні форми та інноваційні
методи навчання. Визначено, що врахування при організації навчального процесу у ВНЗ означених у статті
чинників сприятиме не лише зростанню самостійності студентів, а й результативності їх навчання загалом,
а також успішній адаптації у процесі подальшої професійної діяльності.
Постановка проблеми. В умовах глобалізації відносин України із країнами світу перед системою освіти
постають нові завдання та розкриваються нові перспективи. У підготовці майбутніх фахівців акценти
зміщуються у бік використання інноваційних освітніх технологій, спрямованих на якісний освітній результат.
Нові підходи до організації освіти у вищій школі зорієнтовані, передусім, на виховання особистості, готової до
самоосвіти й розвитку власних пізнавальних можливостей та інтересів, самовдосконалення й самореалізації,
готовності до успішної адаптації у процесі подальшої професійної діяльності.
Інтеграція України до європейської системи освіти зумовила необхідність переходу вищої школи до нової
кредитно-модульної системи організації процесу навчання та оцінювання знань студентів, в основу якої
покладено індивідуально-диференційовану форму навчання, зорієнтовану на організацію самоосвіти студентів.
Самостійна робота, яка сприяє поглибленню знань та вдосконаленню умінь і навичок, розкриває можливості для їх
застосування, що є визначальним чинником виявлення компетентності майбутнього фахівця у певній галузі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концептуальні засади самостійної роботи учнів і студентів
визначено у науковому доробку Н. Бороздінова, Л. Вяткіна, Е. Голант, О. Кірсанова, В. Ляудіса, О. Савченко,
М. Скаткін та ін. Ґрунтовному дослідженню ролі самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах у
підвищенні ефективності підготовки сучасного фахівця присвячено праці А. Алексюка, С. Архангельського,
В. Загвязинського, Р. Нізамова, П. Підкасистого тощо. Різні аспекти організації самостійної роботи студентів у
процесі навчання у вищій школі досліджували О. Коваленко, І. Лернер, М. Пісоцька та інші вчені-педагоги. У працях
А. Алексюка, Б. Єсипова, В. Козакова, П. Підкасистого та ін. самостійна робота розглядається як один з ефективних
методів підвищення пізнавальної активності тих, хто навчається. На ролі викладача в організації самостійної
навчальної діяльності студентів акцентують увагу Л. Зоріна, Л. Кондрашова, М. Скаткін, В. Сластьонін, Л. Спірін та
ін. Водночас аналіз наукових праць показав, що теоретичні і методичні аспекти організації самостійної роботи
студентів в умовах кредитно-модульної системи є недостатньо розробленими.
Постановка цілей статті. Розкрити сутність, особливості, форми самостійної роботи студентів та визначити
умови її ефективного використання в умовах кредитно-модульної системи.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні, коли основним завданням освіти є створення необхідних умов для
оволодіння людиною способами отримання нових знань, умінь, навичок, компетенцій, формування здатності
навчатися упродовж життя, особливе місце в організації навчання має бути відведено самостійній роботі тих,
хто навчається. Підходи до такої форми роботи як у загальноосвітній, так і у вищій школі потребують
докорінних змін, на сучасному етапі самостійна пізнавальна діяльність повинна стати основою освіти,
важливою частиною процесу підготовки фахівців. Вирішенню такого завдання сприяє запровадження у системі
вищої освіти кредитно-модульної системи, яка спрямована на саморозвиток та самоактуалізацію студентів
через індивідуалізацію та самостійну пізнавальну діяльність. До особливостей КМС відносять : індивідуальний
режим навчальної роботи, а саме, вивчення навчального матеріалу в особистому темпі; домінування
самостійної пізнавальної діяльності; створення спеціальних дидактичних матеріалів для самостійної роботи;
зміна функцій викладача (організація, керівництво, загальна орієнтація у навчальному матеріалі,
консультування, контроль); зміна позиції студента (ініціативність у режимі роботи над навчальним матеріалом,
самостійне планування своєї роботи, відповідальність за виконання намічених планів і т. д.) [1].
У науковій літературі існують різні підходи до визначення самостійної роботи майбутніх фахівців: одні
вважають, що ''самостійна робота студентів – це самостійна науково-дослідна робота, здійснювана під керівництвом
викладача у різних формах роботи'' [2: 6]. В той же час у низці наукових праць зустрічаємо й інше бачення цього
виду діяльності студентів : ''самостійна робота у часі та просторі віддалена від навчального процесу і так само, як і
позааудиторна, ведеться без безпосередньої участі викладача, його керований вплив здійснюється опосередковано –
через інформаційно-аналітичне та науково-методичне забезпечення, в якому й відбувається концентрація досвіду
(знань, умінь, способів діяльності) і способів його передачі (безпосередні вказівки – інструкції до дій)'' [3]. Проте
більшість науковців схильні розглядати самостійну роботу студентів як важливу форму навчального процесу під
керівництвом і контролем викладача, у ході якого здійснюється творча діяльність, пов’язана з набуттям та
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закріпленням наукових знань, засвоюються нові навички пізнання, формується науковий світогляд і особистісні
переконання щодо використання отриманих знань та вмінь у практичній діяльності. Ми пристаємо на думку тих
дослідників, які розглядають самостійну роботу як найважливіший компонент педагогічного процесу, що передбачає
інтеграцію різних видів індивідуальної та колективної навчальної діяльності, яка здійснюється як під час
аудиторних, так й позааудиторних занять, без участі викладача та під його безпосереднім керівництвом [4: 65]. У
контексті сучасної парадигми навчання у ВНЗ, зорієнтованого на впровадження кредитно-модульної системи в
організації навчання та оцінювання знань студентів, самостійна робота домінує серед інших видів їх навчальної
діяльності та дозволяє розглядати знання як об’єкт власної діяльності студента.
Як і інші форми та методи навчання у ВНЗ, самостійна робота передбачає поетапне засвоєння нового
матеріалу, його закріплення, застосування на практиці, повторення матеріалу. З огляду на це, вченими
виокремлюється зовнішня та внутрішня сторони цього поняття: з одного боку, самостійна робота розглядається
як педагогічний засіб організації та управління самостійною діяльністю студента в навчальному процесі, з
іншого боку, – це специфічна форма навчально-наукового пізнання. Пізнавальна діяльність студентів у процесі
виконання самостійної роботи характеризується високим рівнем самостійності та активності, сприяє залученню
суб’єкта до творчої діяльності. У цьому контексті особливого значення набуває формування у процесі
самостійної роботи студентів їх пізнавальної самостійності, яка, на думку О. Савченко, визначається ''як
сформованість прагнення й уміння пізнавати в процесі цілеспрямованого пошуку…У сучасній дидактиці
вважається, що пізнавальна самостійність виявляється в потребі й умінні тих, хто навчаються, самостійно
мислити, у здатності орієнтуватися в новій ситуації, самому бачити питання, задачу і знаходити підходи до її
розв’язання''. Без пізнавальної самостійності як ''готовності (здатності, прагнення) власними силами
просуватися в оволодінні знаннями'' неможливе досягнення позитивних результатів самостійної роботи. Адже
саме завдяки наявності цієї особливої якості особистості, ті, хто навчаються прагнуть (або не прагнуть) до
постійного самовдосконалення, до самостійного пошуку та одержання знань із різноманітних джерел та
застосування їх у подальшому для вирішення інтелектуальних завдань. Така самостійність, на думку
Л. Тархової, спрямована на створення кінцевого творчого продукту внаслідок сформованої мотивації,
професійних умінь і навичок, організаційно-пізнавальних умінь і здійснюється на підставі пізнавального
інтересу як рушійної сили пізнавальної діяльності'' [5]. Отже, правомірно зробити висновок, що пізнавальна
самостійність є специфічною інтегративною якісною характеристикою особистості, що виявляється у її
прагненні до пізнавальної діяльності й умінні ефективно здійснювати цю діяльність самостійно.
Як одну з важливих умов успішної реалізації самостійної пізнавальної діяльності студентів ми розглядаємо
мотивацію до такої діяльності, яка визначає її характер та якість виконання. Адже правильна мотивація,
налаштування на пізнання нового приводить до загального педагогічного успіху, оскільки далі мотивує вже
сама діяльність, яка виявляється в отриманні позитивних відчуттів від засвоєння нового знання, відкриття нової
картини світу. Мотивація пробуджує й закріплює в студентів стійке позитивне ставлення до навчальної
діяльності, викликає пізнавальний інтерес, закріплює особистісно значущий сенс навчальних дій. Як свідчать
дані психологічних досліджень, структура навчальної діяльності, адекватна до цілей навчання, є чинником
формування в студентів не лише систем операцій і знань, а й навчальних, пізнавальних інтересів, бажання
вчитися, інтересу до джерел пізнання, прагнення до самоосвіти [6]. Більш того, навчання по-різному впливає на
розумовий розвиток особистості залежно від того, наскільки успішно воно виховує повноцінні мотиви учіння.
Саме наявність внутрішньої мотивації до навчання сприяє виявленню у тих, хто навчається, відкритості
мислення, оригінальності, зростанню їх креативності та творчості, спонукає до пошуку та вирішення складних
пізнавальних завдань. Окрім того, задовольняючи власні пізнавальні потреби, студенти отримують емоційне
задоволення від виконання завдання, подолання труднощів під час вирішення навчальних завдань. Це викликає
позитивні емоції і сприяє підвищенню самоповаги та самооцінки молодої людини [7].
Самостійна пізнавальна діяльність майбутніх фахівців є полівмотивованою. Серед мотивів такої діяльності
можна виокремити пізнавальні професійні мотиви, мотиви творчого досягнення, широкі соціальні мотиви: мотив
особистого престижу, мотив збереження і підвищення статусу, мотив самореалізації, мотив самоствердження,
матеріальні мотиви. Істотним мотиваційним чинником ефективності навчальної діяльності студентів є мотив
творчого досягнення, який проявляється через прагнення людини до успіху, до покращення уже існуючих
результатів та отримання унікальних досягнень. На думку дослідників, творча мотивація притаманна лише тим
студентам, які отримують задоволення від навчання, прагнуть і докладають великих зусиль для досягнення більш
високого рівня, в основу своєї діяльності покладають творчість та нестандартні методи пошуку, незважаючи на
можливість невдач. Тому викладачам, як власне і самим студентам, потрібно всіляко розвивати, культивувати
потребу в досягненнях, оскільки вона сприяє не тільки стану задоволеності навчанням у вузі (або іншому
спеціальному учбовому закладі), викликає ефект полегшення навчання, підвищує ефективність в плані зменшення
витрат часу на досягнення учбової мети і т. п., але і позитивно впливає на формування особи студента загалом,
сприяє особистому зростанню, максимальному використовуванню потенційних можливостей в процесі визначення
стратегії власного способу життя і подальшої його реалізації. Одним із важливих мотивів навчання студентів є
пізнавальна потреба, що виявляється через прагнення до оволодіння новими знаннями та вміннями, бажанням бути
компетентним не лише у професійній діяльності, а й поза її межами, прагненням вільно оперувати знаннями,
фактами, володіти широким спектром потрібної інформації тощо. Пізнавальна потреба в поєднанні з мотивом в
досягненнях позитивно впливає на рівень успішності, створює глибоку задоволеність навчанням у ВНЗ (або іншому
навчальному закладі, що готує майбутніх фахівців).
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До важливих умов ефективної самостійної пізнавальної діяльності варто віднести врахування психологічних
особливостей студентської молоді (осіб віком від 17 – до 23 років). На думку психологів, саме студентський вік
характеризується найбільш сприятливими умовами для психологічного, біологічного і соціального розвитку. В
цей період найвища швидкість пам’яті, реакції, пластичність у формуванні навичок. Відбувається активний
розвиток морально-ціннісних та естетичних почуттів, визначення життєвих цілей, розкриття творчих та
інтелектуальних можливостей. Психологи зауважують, що саме в студентському віці відбувається перегляд
ціннісно-духовних категорій, аксіологічна переорієнтація. Формуються і зміцнюються позитивні особистісні
риси – відповідальність, почуття обов'язку, цілеспрямованість, наполегливість, самостійність, уміння
регулювати свої почуття, бажання, схильності. Мотиви поведінки здебільшого мають позитивну спрямованість.
У цей час відбувається процес активної самооцінки молодими людьми, яка може бути об'єктивною, завищеною
або заниженою. При організації самостійної роботи студентів викладачам потрібно враховувати цю вікову та
психологічну особливість студентів, оскільки остання із названих категорій молодих людей не завжди повністю
розкриває свої потенційні можливості і недостатньо впевнено презентує результати своєї самостійної
пізнавальної діяльності.
До психологічних особливостей студентського віку відносять також прагнення до збереження позитивних
емоційних взаємостосунків з іншими людьми, потребу у спілкуванні (психологи називають це мотивом
афіліації). Цікаво, що на різних курсах мотиви афіліації по-різному впливають на успішність студентів: за
висновками психологів, навчатися на ''відмінно'' студентам-старшокурсникам з високою афіліацією легше, ніж з
низькою, оскільки старшокурсники вже придбали техніку спілкування і процес активного спілкування не
заважає, а допомагає навчанню [7].
У студентські роки особливого прояву набуває також потреба в самоствердженні, в прагненні до лідерства
та саморозвитку, яке частіше за все проявляється в активізації наукової або художньої творчості,
комунікативної активності. Це значною мірою сприяє отриманню задоволення від процесу навчання та його
результатів і в той же час підвищує відповідальність у ставленні до навчання.
Формування навичок самостійної пізнавальної діяльності студентів неможливе без ефективної організації
навчального процесу. Навчання в умовах кредитно-модульної системи передбачає використання таких форм та
методів, які надають більше можливостей для самоосвіти студентів, більше часу відводиться позааудиторній
навчальній діяльності, а аудиторна робота урізноманітнюється використанням нетрадиційних форм та методів
навчання, наприклад, так званими активними лекціями: лекція-візуалізація, лекція із заздалегідь запланованими
помилками, лекція-конференція, лекція-діалог, лекція із застосуванням ігрових засобів, лекція-консультація,
бінарна лекція тощо.
На думку А. Фурмана, розвитку навичок самостійної роботи студентів в умовах КМС сприяє використання в
навчальному процесі проблемно-модульних лекцій трьох типів: науково-інформаційних, науково-проектних та
світоглядно-рефлексивних. Проблемно-модульні лекції – це організоване спілкування лектора зі студентською
аудиторією, у ході якого відбувається спільне розв’язання наукової проблеми, здійснюється діловий,
інформаційний та психологічний обмін знаннями, вміннями та цінностями між студентами і викладачами. Це,
на думку вченого, свого роду мотивація освітньої діяльності, основа розвивальної взаємодії [8]. Усі вище
означені типи лекцій повинні базуватись на пошуковій взаємодії студентів і викладача, а результатом їх має
бути розв’язання пропонованих припущень, версій, гіпотез, реальних соціальних, наукових та особистісних
проблем. При цьому особливого значення набуває розгортання процесів критичної і творчої рефлексії
здобутого, що сприяє самоствердженню та самореалізації студентів.
Значний потенціал для розвитку самостійної пізнавальної діяльності студентів мають також інші форми
організації навчання в умовах кредитно-модульної системи: семінари, навчальні конференції, навчальні
симпозіуми, диспути тощо. Участь студента у цих навчальних заходах є реальною можливістю не лише
отримати нові знання і вміння та розширити досвід, а й виявити рівень компетентності у тих чи інших
проблемах, висловити власне бачення чи переконання та, врешті, переконатись у власній самодостатності.
Висновок. Кредитно-модульна система навчання у вищих навчальних закладах розкриває широкі
можливості для розвитку пізнавальної самостійної діяльності студентів. Умовами для її ефективної реалізації є
мотивація студентів, їх прагнення до такої діяльності; врахування психологічних особливостей молоді
студентського віку; ефективна організація навчання (включаючи організацію контролю за результатами
самостійної діяльності), яка включає різноманітні форми та інноваційні методи навчання.
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Горбатюк О. В. Организация самостоятельной деятельности студентов
в условиях кредитно-модульной системы обучения.
В статье раскрыты основные подходы к определению условий эффективной организации самостоятельной
познавательной деятельности студентов в условиях кредитно-модульной системы обучения в высших учебных
заведениях Украины. Особое место в этом процессе принадлежит мотивации студентов, учету психологовозрастных особенностей студенческой молодежи, а также эффективной организации процесса обучения,
включая различные формы и инновационные методы обучения. Определено, что именно эти факторы при
организации процесса обучения в условиях кредитно-модульной системы наилучшим образом содействуют не
только повышению самостоятельности студентов, но и результативности их обучения в целом, а также
успешной адаптации в процессе дальнейшей профессиональной деятельности.
Gorbatiuk O. V. The Organization of Students' Independent Work in the Terms
of Credit-Modular System in the Educational Process.
The article reveals basic approaches determining the main factors which promote to the efficiency of students' cognitive
activity self-organization in the credit-modular system of education in the universities. Among them there are such
major factors as the students' motivation, the consideration of students' psychological characteristics and the effective
organization of the educational process including different forms and innovative methods of education. It is determined
that the consideration of these factors while organizing the educational process will not only increase the students' selfsufficiency but also will have a positive influence on the effectiveness of their education as a whole and will contribute
to their successful adaptation in the future professional activity.
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ОСВІТА МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ: ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
У статті розкрито відповідність національної освіти магістерського рівня загальноєвропейським
рекомендаціям. Запропоновано аналіз основних документів та досліджень освіти магістерського рівня в
Європі, досліджено проблемні аспекти євроступенів та реалізацію принципів їхнього функціонування. Подано
огляд нормативної бази вітчизняних освітньо-кваліфікаційних рівнів та соціокультурні характеристики
сучасного стану ступеневої освіти, наголошено на необхідності ліквідації освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста. Зіставлення загальноєвропейських рекомендацій та вітчизняних реалій магістерської освіти
представлено в таблиці.
Підписання Болонської угоди в 2005 році та її ратифікація Верховною Радою України остаточно визначили
напрям модернізації вищої освіти в Україні. В освітній політиці з’явились достатньо чіткі орієнтири щодо
необхідних змін. Одним із головних кроків у напрямку гармонізації вищої ступеневої освіти України згідно із
загальноєвропейськими рекомендаціями є ліквідація ОКР спеціаліста, як це запропоновано в новій редакції
Закону України ''Про вищу освіту''. Відповідно, ОКР бакалавра та магістра також мають бути переглянуті на
відповідність вимогам сучасності.
Огляд спеціальної літератури свідчить про значний інтерес до проблем підготовки бакалаврів і магістрів,
особливо в контексті конкретних напрямів – філології (Г. Клочек, І. Пасинкова), економіки (В. Оспіщев,
В. Кривошей, А. Сорокін), управління освітніми установами (С. Бурдіна). Вивчається досвід упровадження
ступеневої вищої освіти в Чехії (О. Брезінова), Угорщині (Б. Алесі, Т. Сзанто) та інших європейських країнах.
Започатковані окреслення концептуальних відмінностей бакалаврського і магістерського рівнів (В. Моринець,
Г. Клочек) свідчать про необхідність систематизації загальноєвропейських вимог щодо цих рівнів вищої освіти.
Таким чином, мета нашої статті полягає у виявленні тих особливостей вітчизняної освіти магістерського
рівня, що потребують неодмінного вирішення в межах Болонського процесу.
Розпочинаючи виклад суті та результатів нашого теоретичного дослідження, зупинимося докладніше на
основних програмних документах і дослідженнях стану ступеневої освіти в Європі. Так, у матеріалах Семінару
з проблем ступеня бакалавра (Гельсінкі, 2001) зазначається, що структура ''бакалавр / магістр'' стала світовим
стандартом, її прийняття сприятиме визнанню європейських ступенів у всьому світі. Головною рисою
ступеневої освіти є наступність і самостійність її рівнів [1].
У 2002 р. Асоціація європейських університетів провела дослідження ступенів магістерського рівня,
результати якого показали суттєве структурне розмаїття другого циклу вищої освіти у країнах Європи.
Спільною рисою було те, що кваліфікація магістра присуджувалась у результаті п’ятирічного навчання за
денною формою з опануванням 300 кредитів. Власне магістерські програми мали навантаження 90 – 120 ECTS
[2: 7]. Звісно, що таких спільних рис виявилося замало для того, щоб говорити про загальноєвропейську
концепцію освіти магістерського рівня.
Головні риси євромагістра були конкретизовані у висновках та рекомендаціях Конференції зі ступенів
магістерського рівня (Гельсінкі, 2003) [3]. Так, магістерський ступінь визначається як кваліфікація другого циклу
вищої освіти і знову підкреслюється наступність бакалаврату, магістратури та докторантури. Програми підготовки
магістрів мають мати різну орієнтацію й бути багатопрофільними, щоб відповідати індивідуальним та академічним
потребам, а також вимогам ринку праці. На відміну від бакалаврату, на магістерському рівні заохочується
запровадження спільних програм між різними університетами як прояв внутрішньоєвропейського співробітництва.
Результати наступного вивчення магістерського рівня в європейських країнах були опубліковані через
десять років після підписання Болонської угоди. У дослідженні Г. Дейвіса вказується, що ступінь магістра буде
відігравати вирішальну роль у суспільстві знань, оскільки він забезпечує набуття компетентності, на якій
базується подальша дослідницька робота в докторантурі. У висновках огляду зазначається, що підготовка
магістрів у Європі набула трьох головних форм: 1) професійно-спрямовані магістерські курси денної,
дистанційної та змішаної форми навчання; 2) дослідницько-інтенсивні магістерські програми, які функціонують
як докторське навчання для наукової кар’єри; 3) курси магістерського рівня різної тривалості, які надаються
працівникам без відриву від виробництва [4: 6-8]. Проте, на думку дослідника, профіль (profile) магістерського
ступеня в Європі лишається нечітким, оскільки назви та номенклатури магістерських спеціальностей, зрозумілі
на національному рівні, втрачають прозорість, коли їх розглядають у міжнародному контексті.
Попри усвідомлення, що двоступенева система підвищить прозорість та порівнянність освітніх систем різних
країн, нині Болонські реформи викликають дискусії через низку питань, які раніше не були актуальні. По-перше, це
відсутність регулювання відмінностей між бакалавром / магістром Болонської декларації та цими ж ступенями в
англомовних країнах [5: 73]. Наприклад, у США наступність рівнів не завжди спостерігається, можна навчатися за
докторською програмою на основі бакалавра, тобто ''обминаючи'' магістерський рівень, тоді як у Європі планується
послідовне здобуття дипломів [1]. Формально структура ступенів є подібною, але в контексті Болонського процесу, а
саме його орієнтації на суспільство знань, євробакалавр та євромагістр мають набути нового формату.
© Зіноватна О. М., 2012
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По-друге, загальноєвропейська дворівнева вища освіта спирається на принципи гнучкості та мобільності, яким
ще бракує чіткого визначення. Загалом ВНЗ мають стати гнучкішими, щоб мати справу з мінливими вимогами ринку
праці та очікуваннями студентського контингенту, який стає все більш різноманітним. Гнучкість також
розглядається як множинність освітніх можливостей після здобуття бакалавра (магістерська спеціалізація у царині,
обраній у першому циклі, чи набуття кваліфікації в новій галузі) або працевлаштування, при якому існує можливість
повернутися до навчання в будь-який час при потребі поглибити знання чи змінити фах. Мобільність студентів
розуміють як можливість змінювати ВНЗ і навчатися за програмою бакалавра в одному ВНЗ, а за програмою
магістра – в іншому. Саме міжциклова (inter-cycle) мобільність очікується в Європі [4: 7].
Принцип мобільності має також реалізовуватися за допомогою так званих спільних освітніх програм (joint
degrees), зокрема магістерського рівня, між університетами різних країн [6]. На відміну від програм студентських
обмінів, коли студенти одного ВНЗ упродовж певного часу навчаються в іншому, спільні освітні програми
розробляються та / або погоджуються кількома навчальними закладами. Значна частина навчання за програмою
відбувається в іншому закладі-учасникові і навчання та екзамени, які там складаються, цілком і автоматично
визнаються в обох навчальних закладах. Професорсько-викладацький склад усіх закладів-учасників також залучений
до співпраці. Після закінчення спільної освітньої програми студент одержує дипломи кожного з навчальних закладів
або спільний документ про освіту (найчастіше диплом чи сертифікат) [2: 29].
Таким чином, ми з’ясували, що в Європі відбувається рух до масовості, доступності і гнучкості вищої
освіти. Виникає закономірне запитання – наскільки загальноєвропейські тенденції дотичні до вітчизняних
соціокультурних реалій? Адже, на відміну від Європи, де болонські реформи були внутрішньою необхідністю
входження України до Європейського простора вищої освіти, та пов’язані з цим реформи були суто політичним
рішенням для прискорення процесу євроінтеграції [7: 82].
В. Кремінь схарактеризував сучасний стан української освіти як амбівалентний, оскільки є усвідомлення
необхідності реформ, але розквіт освітніх нововведень гальмується фінансовими труднощами [8: 66].
Ступеневість вітчизняної вищої освіти також амбівалентна. На перший погляд, в України біля десяти років
існує ступенева освіта (ОКР бакалавра, спеціаліста і магістра). З іншого боку, у суспільній свідомості
ступеневість вищої освіти не встигла закарбуватися. Так, у розумінні батьків їхні діти досі вступають ''до
університету'', а не на ''бакалавра'', а конкурсний відбір у магістратуру викликає несподіване обурення та
протести з боку студентів [9: 13]. Окрім цього, у суспільстві не виробився диференційований підхід до різних
рівнів освіти як в моральному, так і в матеріальному планах. Механізми затребуваності працівників високого
професійного рівня не працюють: особі, яка здобула кваліфікацію магістра, не надаються офіційно узаконені
преференції у вигляді окремих початкових посад, вищої заробітної плати тощо [10: 111-112]. Частково корені
такого ставлення варто шукати в чинному вітчизняному законодавстві.
Згідно зі ст. 6 Закону України ''Про вищу освіту'', до структури вищої освіти входять освітні (неповна вища освіта,
базова вища освіта, повна вища освіта) та освітньо-кваліфікаційні (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст та
магістр) рівні. Відповідно до Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) ОКР ''бакалавр''
вважається базовою, тобто неповною, вищою освітою і передбачає продовження навчання за програмою спеціаліста
чи магістра. Самостійність бакалаврської програми досить відносна, а гнучкість зміни спеціалізації у межах галузі
знань відсутня. Працевлаштування бакалаврів є найгострішим питанням, оскільки потреби ринку праці в бакалаврах
ще не сформовані, зазвичай вимагаються фахівці з вищою освітою без зазначення ступеня, такі вислови, як ''потрібні
бакалаври'' або ''потрібні магістри'', не вживаються [11: 10]. Є загроза, що у процесі модернізації бакалаврат може
перетворитися на редуковану програму підготовки фахівців.
ОКР ''спеціаліст'' передбачає здобуття повної вищої освіти на основі кваліфікації бакалавра. Це рівень
фахівця, який здобув спеціальні вміння та знання і може вирішувати складні професійні завдання. Підготовка
спеціаліста мало чим концептуально відрізняється від бакалаврських програм і є додатковим роком навчання, в
якому наголошується практична діяльність. Гнучкість між ОКР бакалавра і спеціаліста не спостерігається,
дальше навчання можливе лише у межах обраної на бакалавраті спеціальності.
ОКР ''магістр'' передбачає здобуття повної вищої освіти на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста.
Фахівець, який отримав диплом магістра, повинен володіти поглибленими спеціальними уміннями і знаннями
інноваційного характеру та бути здатним вирішувати проблемні професійні завдання. Освітньо-професійна
програма магістра передбачає, зокрема, психолого-педагогічну та науково-практичну підготовку, тобто
початкову кваліфікацію для науково-педагогічної діяльності. У деяких ВНЗ України (Київський національний
економічний університет, Києво-Могилянська академія тощо) магістратура давно й успішно функціонує як
окремий підрозділ у структурі університету. Проте у більшості ВНЗ магістратура запроваджена нещодавно,
моделі магістра за спеціальностями вищої освіти чітко не розроблені і найчастіше мало чим відрізняються від
моделі спеціаліста [10: 111].
Більшість студентів здобувають освіту магістерського рівня ''про всяк випадок'' або при нагоді продовжують
навчання на ОКР магістра на основі бакалавра, тобто обминаючи спеціаліста. Хоча останні декілька років
намічається тенденція використання диплома магістра як початкової кваліфікації для роботи у ВНЗ з ініціативи
окремих університетів.
Зіставлення загальноєвропейських рекомендацій щодо вищої освіти другого рівня та характеристик
вітчизняної магістерської освіти представлено в таблиці1.
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Таблиця 1.
Зіставлення загальноєвропейських рекомендацій щодо вищої освіти другого рівня та характеристик
вітчизняної магістерської освіти
Болонський принцип
Національна характеристика
Гнучкість, самостійність
Гнучкість мінімальна, дальше навчання відбувається в межах тієї ж
та наступність циклів
спеціальності, найчастіше як додатковий рік навчання. Зміна спеціальності в
освіти.
межах напряму ускладнена необхідністю ліквідувати академічну різницю.
Прозорість кваліфікацій.
Нормативний зміст освіти кожного рівня невизначений.
Різна орієнтація та
Програми підготовки магістрів мають психолого-педагогічну і науковобагатопрофільність
дослідну орієнтацію відповідно до чинного законодавства.
магістерських програм.
90 – 120 ECTS
Термін навчання здебільшого вимірюється академічними роками і нині
становить від одного до півтора року.
Індивідуалізація навчання. Передбачені нормативні та вибіркові дисципліни, проте кількість
дисциплін за вибором не впливає на спеціалізацію.
Мобільність.
Міжциклова мобільність є незначною через конкурсний відбір
магістрантів, які навчались в іншому ВНЗ.
Отже, завершуючи аналіз феномену вітчизняної ступеневої освіти, констатуємо, що базовість вищої освіти
бакалаврського рівня та наявність рівня спеціаліста стоять на заваді ефективному функціонуванню
магістерської освіти. Відповідно до Болонських вимог, вища освіта має бути багатоступеневою, проте перший її
рівень має бути повноцінним і не містити додаткових означень на кшталт базової чи повної. Зрозуміло, що така
ініціатива потребує законодавчих змін. На тлі цих конкретних перетворень необхідно паралельно формувати у
суспільстві досвід розрізнення рівнів бакалавра і магістра.
Під час загальноєвропейського опитування проведеного АЄУ у 2007 р., Україна не надала жодних
відомостей про тенденції розвитку освіти магістерського рівня [4: 26-27], а вже на підсумковій колегії
Міністерства освіти і науки України у березні 2008 р. запровадження ступеневої освіти європейського формату
проголошено ключовим етапом у розв’язанні проблем реформування вищої освіти [12: 16].
Як висновок, наведемо метафору двох шляхів Н. Реже Коле та Н. Дюран, яку вони використовують, описуючи
досвід упровадження Болонських принципів у Женевському університеті (Швейцарія). Перед безпосередніми
учасниками реформ відкрито два шляхи. Перший – це просто ''перевдягнутися'', тобто поміняти назви без жодних
змін у освітній діяльності. Наприклад, трирічна освітньо-професійна програма перетворюється на бакалаврську
шляхом зміни назви без змін у цілях, орієнтації та структурі навчальної програми. Інший шлях набагато
складніший, оскільки Болонські реформи сприймаються як нагода переоцінити освітні цілі та внести зміни до
діяльності професорсько-викладацького складу, тобто потребують готовності до концептуалізації змін [13: 170].
Зазначимо, що вибір вітчизняними освітянами другого шляху та подолання суперечностей призведе до
справжньої модернізації магістерської освіти, зберігаючи найкращі національні традиції.
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Зиноватная А. Н. Образование магистерского уровня: европейские стандарты и украинские реалии.
В статье раскрывается соответствие украинского образования магистерского уровня общеевропейским
рекомендациям. Предлагается анализ основных документов и исследований образования магистерского уровня
в европейских государствах, рассматриваются проблемные аспекты степеней бакалавра и магистра
Болонского формата и реализация принципов их функционирования. Подается обзор современного состояния
ступенчатого образования в Украине, подчеркивается необходимость ликвидации образовательноквалификационного уровня специалиста и пересмотра основных принципов бакалаврата и магистратуры.
Сравнение общеевропейских рекомендаций и украинских реалий представлено в таблице.
Zinovatna O. M. Master’s Education: European Standards and Ukrainian Realia.
The article dwells on the Ukrainian master’s education and all-European recommendations correspondence. It
analyzes the principal documents and surveys on master’s education carried out in the European countries, focuses on
the problematic aspects of all-European bachelor’s and master’s degrees and on the principles of their functioning. It
also characterizes Ukraine’s educational regulations (educational-qualifying tiers) and multi-tier higher educational
socio-cultural recent developments as well as emphasizes the necessity to eliminate specialist’s educational-qualifying
tier and reexamine multi-tier educational basic principles. All-European recommendations and Ukrainian realia are
presented in the table.
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НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
В УПРАВЛІНСЬКОМУ ДИСКУРСІ (1802-1917 РР.)
У статті розглянуто історичний досвід становлення та розвитку наукової діяльності в українських
університетах у 1802-1917 рр. Відображено підходи до визначення сутності поняття ''наукова діяльність'' та
запропоновано визначення дефініції ''управління науковою діяльністю''. Проаналізовано основні організаційні
форми наукової діяльності академічних штатів та студентів, а саме: науково-дослідна робота на
факультетах та кафедрах університетів; наукова та видавнича діяльність; участь у роботі різноманітних
наукових товариств, наукових гуртків; книговидавнича діяльність. Виокремлено структуру державного
управління науковою діяльністю та представлено загальну характеристику системи її організації в
університетах України у ХІХ – на початку ХХ століття.
Постановка проблеми. Пріоритетними напрямами діяльності сучасних вищих навчальних закладів є розвиток
фундаментальних та прикладних наукових досліджень, залучення до них як викладачів, так і студентів.
Здобутки та кращі традиції вітчизняних університетів ХІХ – початку ХХ століття тісно пов’язані із
сучасністю, вони є глибинним підґрунтям та фундаментом сучасної системи вищої освіти. Корисний досвід
наукової діяльності був накопичений ще з перших років становлення і розвитку вітчизняних університетів,
адже саме у ХІХ столітті йшов активний пошук ефективних і доцільних форм її організації.
Аналіз досліджень і публікацій. Дослідження теорії та історії розвитку управління науковою діяльністю в
університетах спрямоване на вивчення генези цього явища. Змістовними та цінними для розгляду
досліджуваної проблеми стали дисертаційні дослідження О. Микитюк [1], Н. Пузирьової [2].
Деякі питання організації наукової діяльності університетів розглядалися в узагальнюючих працях,
присвячених історії Харківського, Київського та Одеського університетів [3-5]. Аналіз наукових джерел
засвідчує, що до проблем організації науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах звертались
О. Тарасенко [6], Л. Зеленська [7], І. Степанець [8], Г. Кловак [9], Н. Сидорчук [10] та інші.
Фактичний матеріал дослідження становили архівні матеріали, нормативні законодавчі акти: документи й
матеріали фондів Центрального державного історичного архіву України (м. Київ), Державного архіву Києва.
Використано також офіційні джерела: матеріали Інституту рукописів Національної бібліотеки України імені
В. Вернадського; збірники постанов, розпорядження міністерства народної освіти (1802-1917), університетські
статути.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття. Адекватне
розуміння сучасного дискурсу управління науковою діяльністю передбачає, насамперед, вирішення важливих
питань, пов’язаних із визначенням основних понять, які використовуються у процесі дослідження даної
проблеми представниками вітчизняної педагогічної думки, науково-педагогічними працівниками. Відповідно,
необхідно визначити, по-перше, зміст терміну ''управління науковою діяльністю''. По-друге, доцільно, з нашого
погляду, зіставити в контексті вітчизняного управлінського дискурсу основну термінологію щодо домінуючих
організаційних форм наукової діяльності. По-третє, з’ясувати структуру державного управління науковою
діяльністю в університетах Наддніпрянської України у 1802-1917 роках.
Мета статті полягає в дослідженні історичного шляху становлення й розвитку системи управління
науковою діяльністю університетів України в 1802-1917 роках.
Викладення основного матеріалу. Наукова діяльність в Україні регламентується основними положеннями
Державної національної програми ''Освіта'' (Україна ХХІ століття), Національною доктриною розвитку освіти
України в ХХІ столітті, Законами України ''Про вищу освіту'', ''Про наукову та науково-технічну діяльність'',
Державною Цільовою науково-технічною та соціальною програмою ''Наука в університетах'' на 2008-2012 роки.
Таким чином, урядові, законодавчі та відомчі документи, що регламентують наукову діяльність, створюють
необхідну нормативну базу, результативність та соціальна ефективність якої залежить від умов реалізації на
рівні вищих навчальних закладів.
Вивчення змісту Законів ''Про вищу освіту'', ''Про наукову та науково-технічну діяльність'' дає підстави для
висновку, що наукова діяльність є невід’ємною складовою вищої освіти та забезпечується через органічну
єдність змісту освіти і програм наукової діяльності [11], а зміст поняття ''наукова діяльність'' трактується як
інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання й використання нових знань, основними формами
якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження [12].
У контексті нашого дослідження поняття ''управління науковою діяльністю вищого навчального закладу''
розглядається нами як логічна, обґрунтована, взаємопов’язана, ієрархічна система відносин її суб’єктів, на яку
впливають зовнішні (політичні, економічні, соціальні) та внутрішні (якісні показники професорськовикладацького складу, наукові школи та ін.) чинники.
В аспекті дослідження наукової діяльності українських університетів періоду 1802-1917 рр. поняття
''управління науковою діяльністю університетів'' визначаємо як цілеспрямований процес взаємодії
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університетів та органу управління наукою (Міністерства народної освіти, вчених комітетів міністерств і
відомств), метою яких є державний контроль за використанням науки і техніки для зміцнення структур
Російської імперії.
Наддіпрянська Україна, яка знаходилася під владою Російської імперії, охоплювала землі лівобережної,
слобідської, правобережної України та регіони на півдні. Протягом ХІХ століття на цих територіях діяли
загальноімперські закони, підпорядковані адміністративно-територіальній системі та діяльності виконавчих
органів. Головним законодавчим органом управління науковою роботою, як свідчить вивчення історикопедагогічних матеріалів, було Міністерство народної освіти, яке, в свою чергу, підпорядковувалось імператору,
Комітету міністрів, Раді міністрів, Державній раді.
Аналіз історико-педагогічних досліджень дозволяє стверджувати, що головними осередками науки у ХІХ –
на початку ХХ століття були університети, які стали показниками руху науки в державі, центрами, до яких
тягнулися нові сили і завдяки яким наука приходила в дійсний тісний зв’язок із суспільством [1: 14]. За словами
В. Вернадського, ''однією з форм організації наукової роботи й головним шляхом проникнення її в
загальнолюдську культуру були університети та інститути, що складали систему державних наукових і
навчальних закладів'' [13: 3].
Формування системи управління науковою діяльністю університетів в Україні започатковано зі створенням
Міністерства народної освіти (1802 р); управління нею у досліджуваний період було централізованим, хоча й
характеризувалося тим, що керівництво вищих навчальних закладів перебувало в компетенції різних органів
державного управління. Для встановлення державного контролю за науковою діяльністю ще в першій половині
ХІХ століття було створено вчені комітети міністерств і відомств, найвпливовішим із яких упродовж тривалого
часу залишався вчений комітет Міністерства народної освіти.
Основними офіційними документами, які регулювали наукову роботу в 1802-1917 рр., стали статути
університетів, ''Положення'' й ''Розпорядження'', що приймалися Міністерством народної освіти. Характерною
ознакою університетських статутів стало виділення окремих параграфів і розділів ''Про проведення спеціальних
наукових засідань радою університету'' (1804 р.) та ''Про кошти для розвитку наукової діяльності університетів''
(1863 р.). Відповідно до положень статутів, рада (загальні збори університету) як вища керівна інстанція з
наукових питань (згідно зі статутом 1804 і 1863 рр.) займалася обговоренням нових відкриттів, досліджень;
вирішенням питань про присудження премій за наукові праці та їх видання; організацією і проведенням різних
наукових конкурсів, складанням проектів, статутів наукових товариств, розробкою механізму присудження
наукових ступенів.
У статутах вищих навчальних закладів були відсутні статті, що визначали права та обов’язки професорськовикладацьких штатів у галузі наукової діяльності, хоча остання завжди була невід’ємним елементом вищої
освіти. Взаємини між державою і науковцями обмежувалися переважно науково-атестаційними справами та в
процесі посадових призначень і переведень. Наукова діяльність була необов’язковою і добровільною, якщо
вона виходила за межі педагогічного процесу, та жорстко регламентованою міністерськими програмами у
випадках здійснення наукових досліджень у межах держзамовлень. ''Вітчизняні вчені проводили свою наукову
роботу всупереч державній організації'', – наголошував у 1911 р. В. Вернадський [14: 235]. Лише в роки Першої
світової війни університети стали отримувати державні завдання на термінові наукові розробки для потреб
оборонної промисловості, польової медицини, фармакології тощо.
Важливим нормативним документом, що створював умови та регламентував організацію і діяльність
наукових товариств, став Університетський статут 1863 р., у 9 параграфі якого було зазначено: ''До особливої
переваги університету віднесено утворення в ньому вчених спільнот, які вправляються у словесності російській
та древній, а також займаються розповсюдженням наук дослідних і точних, заснованих на достовірних началах''
[15]. Наявність даного пункту в розділі про способи розвитку наукової діяльності університетів підвищувала
наукову значущість і престиж товариств, надавалa їм юридичної визначеності. Офіційний дозвіл на заснування
товариств природодослідників було одержано в лютому 1868 р. Державна рада виділила кожному
університетському товариству щорічну казенну дотацію в сумі 2500 крб. [14: 376]. Такий крок свідчив про
намагання державних органів влади підтримати університетські наукові структури.
Згодом при Київському університеті виникає низка природничо-наукових товариств – товариство дослідників
природи (1869 р.), акушерсько-гінекологічне (1889 р.), фізико-математичне (1890 р.), фізико-медичне (1896 р.),
психіатричне (1897 р.), сифілідологічне і дерматологічне (1900 р.), які видавали збірники наукових праць (''Записки'',
''Праці''), обмінювалися ними з іншими науковими товариствами й установами, зокрема закордонними. Так, своїми
виданнями вони обмінювалися в 1914 р. більше, ніж із 350 товариствами й установами всього світу [3: 52-53; 16: 2327]. При Київському університеті на початку ХХ століття існувало 10 наукових товариств, роботою яких керували
провідні вчені університету: С. Навашин, Г. Суслов, Ф. Яновський, С. Реформатський, М. Волкович. Товариства
проводили значну науково-дослідну і культурно-освітню роботу, видавали збірники наукових праць своїх
співробітників, організовували публічні лекції тощо. Однак лише три товариства (дослідників природи, фізикоматематичне і Нестора Літописця) одержували дотацію з казни, решта ж утримувалися на власні кошти, що
складалися із членських внесків, зборів за лекції тощо [3: 70; 16: 4-6; 17: 5; 18; 19: 2].
У травні 1869 р. при Харківському університеті створено ''Товариство дослідників природи при Харківському
університеті'', яке проіснувало понад 60 років і відіграло провідну роль у вивченні природи України [4], а в 1895 р.
при університеті працювало п’ять наукових товариств; у 1901 р. розпочинає функціонувати юридичне товариство,
з 1912-1914 рр. – хірургічне товариство і товариство дитячих лікарів [4: 33].
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Архівні джерела свідчать, що однією із дієвих форм організації наукової діяльності університетів були
спеціальні наукові екскурсії, за наслідками яких видавалися матеріали археологічних і археографічних
досліджень; декани факультетів університетів, голови наукових товариств налагоджували процес обміну
науковою літературою [20: 1-2].
Фінансування державою проведення наукових робіт університетів здійснювалося впродовж другої половини
ХІХ – на початку ХХ століття за залишковим принципом. Наприклад, Новоросійський університет не мав
асигнувань на науково-дослідну роботу й публікацію фундаментальних праць. Відпускалося лише 450 крб. на
рік для друкування протоколів Ради університету. З 1868 р. почали виходити ''Записки Новоросійського
університету'', в яких, крім протоколів засідань Ради, друкувалися наукові праці й повідомлення [5: 31]. У
Київському університеті лише 500 крб. на рік відпускалося на друкування протоколів Ради. Університет
змушений був витрачати на наукову роботу тільки так звані спеціальні кошти, що складалися переважно з
плати за навчання. Тому питання про наукове відрядження або публікації готових праць за рахунок
університету обговорювалися на засіданні Ради й остаточно вирішувалися попечителем округу [3: 49].
У таких несприятливих умовах професорсько-викладацький склад університетів за рахунок здебільшого
власної ініціативи продовжував займатися науковою діяльністю і залучати до неї студентів. Скажімо,
факультети Новоросійського університету з метою заохочення студентів до наукової роботи щороку
пропонували теми для написання праць, кращі з яких нагороджувалися медалями і преміями. Згодом медальні
праці студентів друкували коштом університету у виданнях закладу [5: 43].
У досліджуваний період характерною особливістю діяльності вітчизняних університетів було становлення
наукових шкіл М. Бекетова (фізична хімія), О. Ковалевського (порівняльна еволюційна ембріологія),
Л. Ценковського (ветеринарна мікробіологія), Д. Заболотного та С. Навашина (біологія), О. Ляпунова
(механіка), М. Остроградського (математика), Т. Осиповського і М. Хандикова (астрономія), В. Антоновича
(історія); при цьому наукові школи виникали як на основі нових наукових ідей або методів дослідження, так і за
ініціативою голови школи.
Про пожвавлення університетської наукової роботи у другій половині XIX століття може свідчити їхня
видавнича діяльність. Наприклад, якщо за перші 22 роки діяльності Київського університету (1834-1855) його
професорами й викладачами було видано майже 100 книг і статей (менше, ніж по п’ять на рік), то лише за 13
років, що припадають на другу половину XIX ст. (1863-1875), було надруковано близько 450 книг і статей
(майже 35 праць на рік) [3: 49].
У другій половині ХІХ століття вчені університетів Наддніпрянщини продовжували брати діяльну участь у
розвитку міжнародного наукового співробітництва. Одним із шляхів його здійснення було направлення
представників університетів на закордонні стажування, чисельність яких суттєво зросла при організаційній
допомозі та за активного сприяння М. Пирогова [21].
Наукова робота студентів у період ХІХ – початку ХХ століття реалізовувалась шляхом виконання
самостійних досліджень пошукового характеру, участі у спільних з викладачами наукових експедиціях,
підготовці та захисту наукових праць на звання ''кандидата'', участі у роботі наукових гуртків, товариств.
Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Таким чином, нами досліджено
систему управління науковою діяльністю українських університетів ХІХ – початку ХХ століття, що складалася
з органів державної влади та внутрішнього управління університету. Основними організаційними формами
наукової діяльності академічних штатів та студентів була науково-дослідна робота на факультетах та кафедрах
університетів; наукова та видавнича діяльність; участь у роботі різноманітних наукових товариств, наукових
гуртків; книговидавнича діяльність. Державне управління науковою діяльністю університетів здійснювалось
переважно адміністративними методами, свідченням цьому є детальна регламентація дій університетів,
обмеження тематики наукових досліджень, жорстка цензура дослідницької і видавничої діяльності викладачів,
обмеження автономії, незадовільне матеріальне забезпечення. В подальших наукових розвідках доцільно
вивчити історичний досвід підготовки наукових кадрів в університетах, зміст та специфіку проведення
публічних лекцій, діяльність вченого комітету Міністерства народної освіти.
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Кирдан Е. Л. Научная деятельность украинских университетов в управленческом дискурсе (1802-1917 гг.).
В статье рассматривается исторический опыт становления и развития научной деятельности в
университетах Надднепрянской Украины в 1802-1917 гг. Отображены подходы к определению сущности
понятия ''научная деятельность'' и предложено определение дефиниции ''управление научной деятельностью''.
Проанализированы основные организационные формы научной деятельности академических штатов и
студентов, а именно: научно-исследовательская работа на факультетах и кафедрах университетов; научная
и издательская деятельность; участие в работе разнообразных научных обществ, научных кружков;
книгоиздательская деятельность. Выделена структура государственного управления научной деятельностью
и представлена общая характеристика системы ее организации в университетах ХІХ – начала ХХ века.
Kirdan O. L. Scientific Activity of the Ukrainian Universities in the Administrative Discourse (1802-1917).
The article examines the historical experience of the scientific activity establishment and development in the universities
of Naddnipryanska Ukraine in the 1802-1917. Different approaches to the determination of the concept essence
''scientific activity'' are represented and the determination of definitions '' scientific activity management'' is specified.
The basic organizational forms of academic staff and students' scientific activity are analyzed, namely: the research
work on the faculties and departments of universities; the scientific and publishing activity in the governmental
structures; the participation in the work of various scientific societies, scientific groups; the publishing activity. The
structure of the state administration by the scientific activity is selected and the general description of the system of its
organization in the universities in the ХІХ – the beginning of the ХХ centuries is presented.
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НОВІ СТРАТЕГІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ В АСПЕКТІ НОВІТНІХ
ОСВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ
У статті викладено тактики нових стратегій викладання іноземних мов у Житомирському державному
університеті імені Івана Франка як засоби реалізації найсучасніших інноваційних тенденцій організації вищої
освіти, показано логічний зв'язок між опануванням спеціальністю на високому рівні й практичними знаннями
професійно орієнтованої іноземної мови. Розглянуто можливість і доцільність використання декількох
варіантів робочих програм при викладанні іноземної мови студентам одної спеціальності.
Стрімкий розвиток різних ланок життя в усіх країнах світу виносить на більш високий рівень значущість
інформації як такої, і зокрема релевантної, концентрованої, дієспроможної професійно орієнтованої інформації,
адже одне з найпоширеніших визначень сучасного суспільства є інформаційне суспільство. Така роль
інформації значно підвищує важливість освіти, змісту та суті вищої освіти. Однією із складових вищої освіти в
Україні є вивчення іноземної мови, що покликане бути важливим чинником у здійсненні співпраці людей,
організацій і компаній з різних країн. Називаючи ХХІ століття епохою поліглотів, в якій знання іноземних мов
має запобігати обмеженню комунікації з представниками різних куточків світу та культурних втрат, документ
ЮНЕСКО наголошує, що практика електронного перекладу, а також встановлення норм, стандартів, правових
чинників поведінки сприятимуть поширенню знань, шанобливому ставленню до користування всіма мовами,
доступу до культурної та наукової інформації через створення багатомовних веб-сайтів [1: 58].
Процес інформатизації мовної освіти та шляхи підвищення його ефективності й осучаснення викликає
зацікавленість багатьох освітян і досліджується ними. Зокрема вказується на необхідності детального аналізу
можливостей, потреб і специфіки підготовки майбутніх спеціалістів у мовному аспекті з огляду на потреби,
викликані діяльністю в умовах інтернаціонального інформаційного суспільства [2: 156]. Не викликає сумніву
необхідність інноваційних підходів до навчання іноземної мови як студентів факультетів іноземних мов, так і
студентів неспеціальних факультетів та інститутів. Причому варто враховувати двовекторність інновацій в
системі професійно-педагогічної освіти: такі інновації передбачають зміни не тільки в системі власне
педагогічної підготовки, але й обов’язкове врахування трансформацій, що відбуваються у всіх типах
навчальних загальноосвітніх закладах [3: 63]. Інноваційні нововведення, які передбачають використання
досвіду як вітчизняних, так і зарубіжних педагогів, потребують постійного пошуку нових форм і технологій
навчання і підкреслюють значення викладачів як гарантів педагогічних ідей у роботі над не тільки
обов’язковими професійними, а й елективними курсами [3: 71]. Сьогоднішня освіта, особливо вища освіта,
покликана використовувати здобутки сучасної науки і водночас залучати до освітньої парадигми інновації, що
уможливлюють своєчасне включення наукових розвідок до навчальних планів і програм [4: 35-36].
Висвітлення застосування нових стратегій у навчанні іноземним мовам студентів неспеціальних
факультетів, які детерміновані сучасними освітніми тенденціями, є метою пропонованої статті. Її
актуальність зумовлена, по-перше, необхідністю втілення інновацій у навчальний процес у вузі для
забезпечення необхідного нині рівня знань і навичок студентів, по-друге, новизною підходу до справи
викладання іноземних мов студентам у конкретному університеті.
У сучасних педагогічних дослідженнях підкреслюється, що мета використання сучасних технологій та
інновацій полягає не в оригінальності прийомів, а в зростанні рівня ефективності навчання, серед засобів
досягнення якої називаються активізація навчальної діяльності студентів, індивідуалізація й персоналізація
навчання, розширення методично й організаційно забезпеченої самостійної роботи студентів [5: 11]. Актуальні
чинники сучасного навчання – активізація персональної навчальної діяльності, індивідуалізація й
персоналізація – мають надзвичайне значення при вивченні іноземних мов студентами неспеціальних
факультетів, особливо в умовах навантаження навчальних планів і програм. Варто окремо зупинитися на
персоналізації та індивідуалізації навчання, які особливо актуальні для початку ХХІ ст. Чіткого визначення
терміну ''індивідуалізація навчання'' у педагогічній літературі не існує, його зміст залежить від конкретних
цілей і засобів зазначеного процесу. У широкому сенсі індивідуалізацію звичайно розуміють як комплекс
заходів, спрямованих на визначення суб’єктивних чинників виховання й навчання. У вузькому сенсі поняття
''індивідуалізація'' являє собою сукупність форм і методів виховання / навчання, спрямованих на формування
гармонійно розвиненої особистості в умовах вузу. На основі різних трактувань поняття ''індивідуалізація''
можна визначити цей процес у вищій школі як урахування індивідуальних особливостей і освітніх потреб
студентів під час навчання у всіх його формах і методах, виявлення характерних професійних ознак кожного
етапу навчання, а також особливостей змісту освітньо-виховного процесу на цих етапах.
© Кузнєцова І. В., Кузнєцова Г. В., Кухарьонок С. С., 2012
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У Тимчасовому положенні про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки
фахівців, яким керуються вузи ІІІ-IV рівнів акредитації, де проводиться педагогічний експеримент МОН
України, акцент робиться на цілеспрямоване формування та реалізацію індивідуального навчального плану
студента, де передбачено засвоєння ним нормативних та вибіркових змістових модулів шляхом посилення
самостійної та індивідуальної роботи [6: 13]. Варто зазначити, що поглибленню індивідуалізації навчального
процесу сприяє також запровадження кредитно-модульної системи навчання у вузах відповідно до вимог
Болонської декларації, оскільки ця новітня освітня стратегія покликана підвищити якість освіти як основної
умови для доречності, сумісності та привабливості Зони європейської вищої освіти для українських студентів.
Процес і результат вивчення іноземної мови у вузі повинен задовольняти не тільки всіх студентів загалом, а
й освітні потреби кожного конкретного студента, причому це потреба сьогоднішнього дня, а не якась
невизначена перспектива. Професійне володіння іноземною мовою – це важлива складова абсолютно
необхідних студентам комунікативних вмінь – вмінь проводити інтерактивне спілкування іноземною мовою,
вибирати спосіб і форми мережевої взаємодії в процесі спілкування професійного характеру [7: 41].
Названі вище характеристики сучасного навчального процесу у вищому учбовому закладі, зокрема, процесу
навчання студентів іноземних мов, були покладені в основу вивчення стану викладання іноземних мов у
Житомирському державному університеті імені Івана Франка, яке ретельно проводилося у 2010-2011 навчальному
році. В університеті, який нараховує 3 навчально-наукових інститути й 6 факультетів із загальним числом студентів
понад 8 тисяч осіб, було створено комісію для роботи над питанням викладання іноземної мови студентам, що
виробила програму ''Мовні стратегії'', затверджену в жовтні 2011 року. Зазначимо, що впровадження цих стратегій на
професійних факультетах, покликане і цілком спроможне практично втілити в життя зазначені вище необхідні
чинники навчання іноземним мовам у вузі. Колектив кафедри іноземних мов Житомирського державного
університету імені Івана Франка активно приступив до виконання нових мовних стратегій, працюючи над
переробкою та створенням навчальних і робочих програм, необхідного методичного забезпечення, роз’яснення
змісту та форм контролю з метою розміщення цих матеріалів на електронному сайті університету.
Особливість нових стратегій полягає у використанні декількох робочих програм з іноземної мови для роботи
зі студентами одного факультету й однієї спеціальності.
По-перше, пропонується провести відбір студентів, які мають достатній рівень мовних навичок, для навчання
за спеціальною поглибленою програмою в межах нормативної часової сітки. Відбір проводиться за бажанням
студентів 1-го курсу перед початком навчального року шляхом тестування, за результатами якого створюється
окрема академічна група з поглибленим вивченням іноземної мови. Як відомо, перші два роки навчання у вузі,
особливо навчання на першому курсі, – це період професійної адаптації колишніх школярів до вузівської системи
навчання, коли інтенсивно формуються основи морально-вольової сфери особистості. Завданням викладача в цей
період є сприяння особистісній, соціально-психологічній, дидактичній адаптації студентів переважно шляхом
створення для кожного з них ситуацій успіху в будь-якому виді діяльності [9: 48-50]. В аспекті реалізації ''Мовних
стратегій'' створювана, починаючи з першого курсу навчання, диференціація у вивченні іноземних мов може бути
саме таким шляхом, який забезпечує ситуацію персонального успіху студентів у навчанні. Така диференціація
передбачає залучення додаткових підручників і посібників, які використовуються паралельно з базовими, проте
виступають як основні для груп поглибленого навчання. Крім того, більше матеріалу, в тому числі й професійного
спрямування, відводиться для самостійної та індивідуальної роботи. Очевидно, підвищення якості контролю за
самостійною та індивідуальною роботою вимагатиме більш широкого використання комп’ютерних технологій та
матеріалів електронної бібліотеки університету.
Друге розмежування робочих програм пов’язане з поділенням процесу навчання іноземним мовам на два
етапи, що окреслено в мовних стратегіях [8: 3-4]: етап нормативного вивчення , який є обов’язковим для всіх
студентів і проводиться за рахунок годин, передбачених навчальним планом для вивчення іноземних мов, і
закінчується заліком, та етап поглибленого комунікативного курсу. Він вводиться для кращих за академічним
рівнем студентів за рахунок годин, передбачених у навчальних планах для дисциплін за вибором університету
або за вибором студентів. Поглиблений курс пропонується проводити у 5-7 семестрах і його основне
спрямування – розвиток професійно орієнтованих комунікативних навичок, що уможливлюють усне та
письмове професійно спрямоване спілкування іноземною мовою. Значне місце у поглибленому курсі
відводиться також роботі зі спеціальними фаховими текстами та виробленню певних навичок перекладу таких
текстів з іноземної мови на рідну, для розширення можливостей фахового дослідницького пошуку студентів.
Очевидно, що впровадження зазначеного поглибленого курсу базується на окремій робочій програмі з
відповідною сіткою годин і підготовкою особливого методичного забезпечення. Метою поглибленого курсу є
мовна підготовка студентів до досягнення кваліфікаційного рівня В2, і сам курс має завершитися іспитом, на
підставі якого робиться запис у ''Додатку до диплома'' бакалавра.
Особливості та зміст подальшого навчання студентів, які починають вивчення іноземної мови в університеті
з поглибленого рівня, тобто зміст їх навчання в 5-7 семестрах, наразі обговорюється фахівцями кафедри
іноземних мов, оскільки описаний новітній підхід може ставити непередбачені питання в процесі викладання
курсу. Ймовірно, що поглиблене навчання з 1-го курсу логічно передбачає його продовження у 5-7 семестрах,
однак цей процес може вимагати створення додаткової особливої програми: адже такі студенти від початку
мають інший – вищий – стартовий рівень. Так само, як й інші освітні нововведення, ''Мовні стратегії'' можуть
породжувати необхідність окремих удосконалень і додатків у процесі роботи. Вже зараз можна передбачити,
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наприклад, необхідність достатньо широкого використання методів дистанційного навчання, яке також
потребує відображення в програмах.
Висновок. Сам принцип варіативності робочих програм з іноземної мови безперечно є ефективним важелем
практичного втілення надзвичайно важливих принципів інноваційного навчання у вузі: принципу підвищення
ефективності навчального процесу і принципу індивідуалізації навчання згідно з практичними проблемами й
інтересами студентів.
Перспективи подальших досліджень полягають у складанні повних лексиконів для професійноорієнтованого навчання іноземним мовам для кожної спеціальності; дослідженні результатів
індивідуалізованого навчання, зокрема мовного рейтингу індивідуальних проектів за фахом, професійних
резюме тощо; виробленні подальших рекомендацій для поглиблених фахових знань з іноземних мов.
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Кузнецова И. В., Кузнецова А. В., Кухарёнок С. С. Новые стратегии обучения студентов иностранным
языкам в аспекте новейших тенденций образования.
В статье изложены тактики новых стратегий преподавания иностранных языков в Житомирском
государственном университете имени Ивана Франко как средство реализации наиболее современных
инновационных тенденций организации высшего образования, показана логическая связь между освоением
специальности на высоком уровне и практическими знаниями профессионально ориентированного
иностранного языка. Рассматривается возможность и целесообразность использования нескольких
вариантов рабочих программ при преподавании иностранного языка студентам одной специальности.
Kuznetsova I. V., Kuznetsova G. V., Kukharionok S. S. New Strategies of Teaching Students Foreign Languages in
the Aspect of the Latest Educational Tendencies.
The article includes the tactics of new strategies of teaching foreign languages in the Zhytomyr Ivan Franko State
University which are viewed as the means of realization of the latest innovative tendencies in the higher educational
organization. The logical link between the mastering speciality on the high level and the practical knowledge of the
professional foreign language is shown. The possibility and expediency of work with several variants of programmes in
teaching foreign languages to students of one specialty are considered.
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ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БІЛІНГВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ У
ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
У статті представлено методичні рекомендації щодо визначення обсягу навчальної роботи з професійноорієнтованої групи дисциплін для студентів магістратури, який може відпрацьовуватися ними на білінгвальній
основі (вивчення професійно-орієнтованих дисциплін іноземною мовою). В їх основі лежить принцип ''золотого
перетину'', що супроводжує білінгвальну систему підготовки магістрів. Доведено, що за допомогою цього принципу
можна побудувати найбільш ефективну систему підготовки соціальних педагогів на білінгвальній основі.
Розвиток України на сучасному етапі характеризується активними спробами переходу до відкритого
європейського суспільства. Метою державної політики у галузі освіти є створення умов для всебічного
розвитку особистості і творчої реалізації кожного громадянина України. Це стає можливим за багатьох
факторів, в тому числі і завдяки розробці і впровадженню інноваційних педагогічних технологій, які
відповідали б потребам розвитку особистості, сприяли розкриттю її індивідуальних здібностей, готовності до
вирішення складних життєвих проблем, поповненню складу інтелектуальної еліти нашої держави, інтеграції
українських фахівців у європейський простір. Цього вимагає і Болонська декларація, яка консолідує навколо
себе усе європейське співтовариство і Україну, задля забезпечення мобільного навчання і права
працевлаштування випускників вищих навчальних закладів не лише в своїй країні.
Однією з таких технологій можна вважати впровадження у вітчизняну систему підготовки соціальних
педагогів практики навчання фаховим дисциплінам на білінгвальній основі, що дасть можливість підвищити не
лише професійний аспект майбутнього фахівця, а й лінгвістичний, з точки зору володіння іноземною мовою
професійного спрямування.
Доцільно зазначити, що необхідною умовою при отриманні якісної фахової підготовки є ознайомлення із
сучасними досягненнями у галузі соціальної роботи та запозичення соціально-педагогічних технологій, які
розроблені і втілені у життя іноземними спеціалістами у цій сфері, що вимагає від майбутнього фахівця
якісного володіння іноземною мовою загалом та іноземною мовою фахового спрямування.
Окрім того, варто зазначити, що викладання іноземної мови та іноземною мовою у вищій школі саме по собі
дуже чутливо реагує на соціально-економічні та соціокультурні зміни у суспільстві. Тому трансформації, що
відбуваються останнім часом у нашій державі, зумовлені політичними, економічними, соціальними
перетвореннями та науково-технічним прогресом, змінили соціальне замовлення щодо якості підготовки
фахівців, і таким чином, скорегували не лише прийоми, форми та методи підготовки випускників вищих
навчальних закладів, оскільки змінився загальний підхід до навчання, який почав тяжіти у бік підготовки
фахівців на білінгвальній основі, задля набуття професійних знань, вільного володіння фаховою іноземною
мовою, конкурентоспроможності на сучасному ринку праці.
Отже, підготовка майбутніх фахівців на білінгвальній основі вимагає необхідності усвідомлення науковопедагогічними працівниками переваг білінгвальних методик та технологій викладання, в яких закладено не
лише розвиваючий потенціал: здатність розвивати у студентів критичне мислення, збагачувати уяву та почуття,
вдосконалювати загальну культуру спілкування та соціальну поведінку загалом, але і можливість опанувати
іноземну мову фахового спрямування шляхом вивчення спеціальних дисциплін за фахом іноземною мовою.
Саме білінгвальні технології навчання фаховим дисциплінам створюють необхідні передумови як для розвитку
іншомовної мовленнєвої компетенції студентів, так і для формування їх професійних умінь і навичок. Однак,
навчання на білінгвальній основі у ВНЗ може здійснюватися на різних рівнях підготовки фахівців і за різною
кількістю фахових дисциплін.
Щодо рівнів, на яких найдоцільнішою є білінгвальна основа навчання, то, на наш погляд, та враховуючи
результати наукових надбань переважної кількості науковців, що займалися цією проблемою (В. В. Аврорін,
І. М. Ісаєв, А. Г. Ширін), це освітній рівень магістра. Проблема ж обсягу навчального навантаження, тобто
кількості фахових дисциплін, які доцільно вивчати на білінгвальній основі, то вона вітчизняними науковцями
не вирішувалась і потребує наукового обґрунтування.
Тому метою статті є обґрунтування та розробка методичних рекомендацій щодо визначення обсягу
фахового навчального навантаження на студентів магістратури, які вони повинні засвоювати на білінгвальній
основі (вивчення фахових дисциплін іноземною мовою) з метою гармонізації освітньо-виховного процесу і
забезпечення оптимального механізму розвитку системи магістерської освіти.
Варто зазначити, що проблемою гармонійного розвитку суспільства, гармонізації освітньо-виховного процесу
займалися багато вчених – представників різних наук: І. Д. Бех, В. І. Вернадський, М. М. Моісеєв, Є. Ле Рой.
Теоретичні основи білінгвізму знайшли відображення у працях таких науковців, як Є. М. Верещагін,
М. М. Михайлов, В. Маккей, М. М. Певзнер, І. Турман, А. Г. Ширін. Лінгвістичний аспект цієї категорії розкрито у
працях Л. Блумфілда, У. Вайнрайха; соціолінгвістичний аспект досліджували В. Д. Бондалєтов, У. Вайнрайх,
І. Х. Мусін, психологічний – М. В. Імедадзе, E. Піл, соціологічний – Б. Спольський, В. Стольтінг,
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культурологічний аспект – В. В. Сафонова, Ю. А. Сорокін, Я. Шародо, методичний аспект – Л. Г. Кошкуревич,
Р. Байєр, Д. Мон.
Варто зазначити, що білінгвальною освітою як науковою проблемою активно стали займатися лише у другій
половині ХХ століття. Актуальність її вивчення за радянських часів визначалася багатонаціональністю
колишнього Радянського Союзу та бажанням влади впровадити російську мову в усі національні школи на
величезній території колишнього Союзу. Варто зазначити, що викладання у навчальних закладах різного типу в
цей період велося переважно російською мовою. Російська мова була мовою діловодства, міжнаціонального
спілкування. Тому саме в цей період і виник новий напрям досліджень, присвячений проблемам білінгвізму, –
способам конструювання навчального процесу таким чином, щоб використовувати рідну мову та іноземну
(російську). Однак, заради справедливості варто зазначити, що російські вчені займалися проблемою
двомовності лише з точки зору формування російського білінгвізму (В. В. Аврорін, І. М. Ісаєв,
М. М. Михайлов, М. М. Певзнер, А. Г. Ширін), а не білінгвізму в широкому розумінні [1].
У цей же період в зарубіжній педагогіці також виділяються течії білінгвального спрямування, зокрема
американська (Дж. Фішман, Г. Клос, В. Маккей) та канадська (Дж. Куммінс, Л. Драйгер, Дж. Портер). Ці
наукові школи досліджували білінгвальну освіту з метою полегшення інтеграції національних меншин у
пануючу культуру. Під впливом цих наукових шкіл в Америці та Канаді у 60-ті роки ХХ століття було
запроваджено двомовне виховання для дітей з етнічних меншин у державних школах [2-4].
У 90-ті роки ХХ століття сформувалася європейська наукова школа, яка вивчала білінгвізм з точки зору
розуміння та вивчення різних його феноменів, отримання спеціальних знань за допомогою рідної мови та
іноземної, полікультурного виховання задля полегшення інтеграції молоді у загальноєвропейське культурне
середовище. Досягненням європейської школи вважається розробка теоретичних основ білінгвальної освіти як
альтернативного шляху вивчення іноземної мови [1].
В Україні педагогічні дослідження білінгвальної освіти з’явилися нещодавно. Їх поява спричинена тим, що
починаючи з 90-х років ХХ століття нові соціально-економічні реалії, прагнення інтеграції у європейський
простір викликали появу хвилі нових досліджень, присвячених в тому числі і проблемам формування фахівцябілінгва, а також вивченню зарубіжного досвіду білінгвального навчання та можливостей перенесення такого
досвіду на вітчизняну систему освіти, його адаптації з урахуванням наявних соціокультурних умов
(А. М. Гусак, А. О. Ковальчук, Ф. А. Моісеєва).
Однак, варто зауважити, що незважаючи на наявність певних результатів у розробці проблеми білінгвізму
різними науковими школами вітчизняної та зарубіжної педагогіки та очевидної доцільності його втілення в
навчальний процес вищої школи, цілісної концепції білінгвальної освіти на цей час не сформовано, а визначено
лише певні аспекти цієї проблеми. Не визначено також тип білінгвізму, притаманний освітній сфері, та
кількість навчального навантаження, задіяного під білінгвальну основу. Тому, базуючись на власному досвіді і
досвіді навчання у вищих навчальних закладах європейського простору та на території пострадянських країн
(Росія, Казахстан, Грузія), на наш погляд, є доцільним навчання на білінгвальній основі у вищих навчальних
закладах на рівні магістратури [5].
Варто зазначити, що за своєю структурою система освіти загалом, і магістерської зокрема, наповнена рядом
внутрішніх протилежностей, серед яких і система білінгвального навчання. Тому для вирішення проблеми, які
дисципліни навчального плану магістрів і в якій кількості бюджету часу потрібно викладати білінгвальним
методом, на наш погляд, доцільно взяти за основу статистичну теорію навчання, основану на Великому
принципі подвійності, законі єдності і боротьби протилежностей, системі Янь-Інь і принципі ''золотого
перетину'' [6]. Будучи покладеним в основу формування системи освіти загалом і білінгвальної зокрема, вони
дозволять найбільш повно поєднати низку протилежностей, які, передусім, відображають вимоги реального
стану навчання магістрів при існуючому рівні знань відповідної категорії студентів.
Для реалізації цього принципу відповідно до теоретичних положень даного методу [6] необхідно визначити
перелік головних протилежностей, що супроводжують процес, який підлягає аналізу – білінгвальне навчання
магістрів фаховим дисциплінам. Таких протилежностей в процесі білінгального навчання існує дуже багато і
всі вони пов’язані переважно з особливостями формування нових знань та умінь у студентів.
Прикладами таких протилежностей у освітній сфері, що стосуються саме білінгвального навчання фаховим
дисциплінам є:
володіння загальним (general) термінологічним словниковим запасом – володіння спеціальним (special)
термінологічним запасом;
правильна – неправильна відповідь;
''зараховано'' – ''не зараховано'';
універсалізація навчання – спеціалізація (професіоналізація) навчання;
теоретична підготовка студентів – практична підготовка студентів;
активні – пасивні форми навчання;
інноваційні – традиційні форми навчання;
питання, що передбачають однозначну відповідь – питання, що вимагають креативного вирішення;
дослівний переклад – контекстний переклад;
імперативний підхід у навчанні – комунікативний підхід;
одномовність – полілінгвізм;
координативний – субординативний білінгвізм.
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Статистичною теорією доведено, що для гармонійної всебічної гуманістичної освіти, в тому числі і
білінгвальної, необхідний баланс у всіх освітніх категоріях та процесах. Для цього варто використати одну з
найпростіших математичних моделей, за допомогою якої можливо визначити зони гармонії, небезпечних
ділянок та зону ризику між двома полюсами протилежностей за принципом золотого перетину [7].
Якщо розглядати білінгвальне навчання як протилежність двох мов (рідної та іноземної), то за допомогою
запропонованої моделі, можливо визначити зону гармонії, зону небезпечних ділянок та зону ризику між двома
полюсами навчання на білінгвальній основі, а отже визначити об’ємну частку фахового навчального
навантаження, яке доцільно викладати у магістратурі іноземною мовою.
Відповідно до запропонованої методики, найпростішу математичну модель подвійності і системи Янь-Інь
щодо забезпечення системи білінгвальної підготовки студентів за освітнім рівнем ''магістр'' соціальнопедагогічного профілю можна подати у вигляді динамічного відрізку з двома граничними станами та
мінімальною кількістю дисциплін навчального плану фахових дисциплін системи підготовки магістрів
соціально-педагогічного профілю (0) (Янь) і максимальною (16) (Інь) на кінцях (Рис.1.).
Небажана
кількість
дисциплін:
0-1

0

0,95

Ризикова
кількість
дисциплін:
1-6
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кількість
дисциплін: 6-10
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Небажана
кількість
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15-16

15,06
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Рис. 1. Математична модель подвійності щодо забезпечення системи білінгвальної підготовки студентів
за освітнім рівнем ''магістр''.
У довільній точці Х цієї системи присутніми є дві протилежні тенденції, які зображені стрілками у
напрямках 0 або 16. У випадку переважання однієї із цих тенденцій точка Х переміщується у напрямку
відповідного граничного стану. Співвідношення граничних станів 0 (Янь) і 16 (Інь) в довільній точці Х відрізка
[0;16] визначається ''відстанями'' [0; Х] і [Х; 16] до граничних станів. Відповідно до класичної концепції Янь-Інь
точка Х ніколи не може досягати граничних станів Янь або Інь [8]. У зв’язку з наявністю у системи підготовки
магістрів на білінгвальній основі характерної точки Х серед двох протилежних тенденцій, з яких одна зростає, а
друга, відповідно, зменшується, в центральній частині відрізка [0; 16] існує зона оптимальних станів системи.
Для визначення цієї зони доцільно застосувати принцип ''золотого перетину'' відомий як критерій, що
використовується в областях живої та неживої природи як критерій гармонійності [9]. При поділі відрізка з
кількості фахових дисциплін магістратури на дві частини відповідно із цим принципом, відношення довжини
усього відрізка до його більшої частини є рівним відношенню більшої частини до меншої. Таким чином,
оптимальні стани системи Янь-Інь, зона гармонії, або ''золотого перетину'' розміщена між двома точками
''золотого перетину'': Х1=6,1 і Х2=9,9 (див. Рис 1). Ширина цього інтервалу складає 3,8≈4 навчальних
дисциплін. В середині зазначеного інтервалу-відрізка [0-16] протилежні тенденції урівноважуються (Рис. 1).
Допустиме граничне наближення точки Х до граничних станів 0 (Янь) і 16 (Інь) можна визначити відносно
середини інтервалу: (8,0-6,1) : 2=0,95. Значення 0,95 відповідає максимальному наближенню системи
білінгвального навчання до граничного стану 0 (Янь) і 16 (Інь). На основі точок ''золотого перетину'' і величини
0,95 можна визначити критичні зони і зони ризику для стану системи білінгвального навчання магістрів з
соціальної педагогіки: [0; 0,95] і [15,06; 16,0] – вразливі зони; [0,95; 6,1] і [9,9; 15,06] – зони ризику. Відповідно,
для підготовки студентів-магістрантів із соціальної педагогіки на білінгвальній основі необхідно вивчати від 6
до 10 навчальних дисциплін, або з точки зору бюджету навчального часу, то від 447 до 723 годин.
Отже, на основі принципу ''золотого перетину'' щодо протилежностей, які супроводжують білінгвальну
систему підготовки фахівців освітнього рівня ''магістр'', можна побудувати найбільш ефективну і оптимальну
систему підготовки соціальних педагогів з точки зору професійної їх підготовки та знань іноземної мови
фахового спрямування. Варто також зазначити, що за аналогічною схемою можливо будувати і систему фахової
підготовки магістрів за іншими професійними напрямками, досягаючи найбільш ефективної гармонізації різних
векторів навчання і підготовки фахівців високого рівня.
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Ситняковская С. М. К вопросу формирования оптимальной системы биллингвального обучения в высших
учебных заведениях.
В статье представлены методические рекомендации по определению объема учебной работы по
профессионально-ориентированной группе дисциплин для студентов магистратуры, который может
отрабатываться ними на билингвальной основе (изучения профессионально-ориентированных дисциплин на
иностранном языке). В их основе лежит принцип '' золотого сечения'', сопровождающий билингвальную
систему подготовки магистров. Доказано, что с помощью этого принципа можно построить наиболее
эффективную систему подготовки социальных педагогов на билингвальной основе.
Sytniakivs'ka S. M. On the Formation of the Optimal Bilingual Training System in the Higher Educational
Institutions.
The paper presents the development of guidelines for determining the volume fraction of profile sciences for the
graduate students they must assimilate on the bilingual basis (the study of professional sciences on a foreign language).
They are based on the principle of "golden section", accompanying the bilingual system of training master-students. It
is proved that with this principle it is possible to build the most efficient and optimal system for social pedagogues'
training on the basis of the bilingual education.
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НЕОБХІДНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ
У даній статті окреслено необхідність управління якістю професійної підготовки вчителів інформатики.
Описано зміст понять ''якість освіти'' та ''управління освітою''; обґрунтовано важливість процесу управління
якістю освіти в умовах сьогодення. Виокремлено один із можливих шляхів, який дозволить вищому
навчальному закладу зберегти свої позиції в конкурентній боротьбі на ринку послуг у сфері вищої освіти –
розробку та запровадження систем менеджменту якості на базі основного документу – Міжнародного
стандарту ISO 9001-2000. Виділено особливості управління означеним процесом саме для підготовки вчителів
інформатики у вищих навчальних закладах.
Постановка проблеми. Розвиток нових соціально-економічних стосунків в пострадянських країнах на
початку ХХІ ст. призвів до необхідності серйозних реформ в галузі освіти. Не є виключенням в цьому відношенні
й Україна, де вже зроблено конкретні кроки на стадії реалізації концепції реформування вищої школи. Проте ці
зміни більшою мірою носять організаційно-структурний характер, недостатньо зачіпаючи зміст вищої
професійної освіти. Спроба наблизитися до світових освітніх систем через впровадження бакалаврату і
магістратури, та інші новації такого ж порядку не є, на наш погляд, сутнісними компонентами реформування
вищої професійної освіти, оскільки вони недостатньо глибоко зачіпають його змістовну сторону [1].
В умовах інтенсивної інформатизації сучасного суспільства відбувається стрімкий розвиток інформаційних
технологій, які якісно змінюють вміст педагогічного процесу і впливають на перетворення діяльності всіх без
виключення освітніх структур. З одного боку, сучасна, інформаційно збагачена освіта набуває нових
можливостей, з іншого – реалізація цих можливостей стає неодмінною вимогою адекватної підготовки нового
покоління для успішного і продуктивного життя в інформаційному світі.
Соціальне замовлення відносно сучасних випускників вищого навчального закладу вимагає вдосконалення
інформаційної підготовки загалом, і, передусім, професійної підготовки вчителів інформатики, що особливо
потребують безперервного підвищення професійної майстерності, перенавчання і підвищення кваліфікації.
Вища школа сьогодні вже не відповідає соціально-економічній ситуації, що складається, в країні, тим
більше не може відповідати соціальному замовленню суспільства в третьому тисячолітті без глибокого її
змістовного реформування. Вся система освіти повинна змінюватися відповідно до соціально-економічних
процесів, які відбуваються в суспільстві, і, у свою чергу, впливати на них. Тому, на нашу думку, на перший
план має висуватися соціальне прогнозування, а не пошук і механічне перенесення привабливих, на думку
реформаторів, компонентів освітніх систем західних країн. За основу різного виду прогнозування поточного і
довгострокового у сфері освіти мають бути покладені глибокі і широкомасштабні наукові дослідження, у тому
числі опрацювання нових моделей навчання на практиці [2].
Одним із визначальних факторів, від яких сьогодні залежить розвиток української освіти, є її якість. За
останнє десятиліття аналітики вищої освіти повторюють слово ''якість'' найчастіше. Відстеження якості освіти є
характерним не тільки для молодих університетів, які з’явилися в останні десятиліття в Україні, але й для тих,
які в цей час мають багату історію та високий рейтинг. Питанням якості освіти в Європі займається створена
комісія з академічної оцінки якості освіти, а в Україні проводиться ряд конференцій та затверджено низку
державних актів [1; 3; 4].
У нормативних документах на рівні держави наголошується на необхідності підвищення якості природничоматематичної освіти в навчальних закладах усіх типів і рівнів, оскільки саме природничо-математична освіта є
запорукою
впровадження
і
застосування
високих
технологій,
економічного
зростання
і
конкурентоспроможності України. Одним із перших кроків щодо створення відповідної мотивації молоді до
навчання за природничо-математичними напрямами є обладнання сучасними приладами та устаткуванням
навчальних кабінетів фізики, хімії, біології, математики, залучення до освітнього процесу бізнес-структур та
засобів масової інформації. Одночасно необхідно вдосконалити та оновити інформаційну базу, забезпечити
високоякісну фахову професійну підготовку та перепідготовку вчителів, залучаючи до цієї справи досвідчених
педагогів (як практиків, так і теоретиків). Наголосимо, що якість освіти закладається саме у вищій школі, тому
варто розвивати систему вищої освіти в усіх напрямах.
Мета статті – розкрити необхідність процесу управління якістю підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ та
відокремити особливості управління якістю професійної підготовки вчителя інформатики.
Виклад основного матеріалу дослідження. Нагальним питанням сьогодення, стратегічним національним
пріоритетом України стає підвищення якості освіти і його вплив на розвиток економіки країни. Виділяють
низку причин, які стимулюють перетворювальні процеси в сфері якості вищої освіти, головною з яких є
перегляд поняття ''якість'' у контексті особливостей діяльності закладів вищої освіти.
Якість вищої освіти традиційно пов’язується із змістом і формою навчального процесу, який базується на
кваліфікації і досвіді викладачів. Але зміни, що відбуваються у сучасному світі, змушують переглядати
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усталені погляди, адже нові уявлення щодо якості пов’язуються вже не з ''косметичною адаптацією'' вищого
навчального закладу до нових умов, а з необхідністю глибинної перебудови основ його діяльності [5].
Сьогодні проблема визначення питання рівня освіти полягає в тому, що існуючі його критерії та стандарти
спрямовані здебільшого на результат навчання, тоді як система управління якістю процесу підготовки
майбутніх учителів і сам студент як споживач цієї системи (з його потребами) усе ще залишаються на другому
плані. Нова освітня парадигма, що переглянула відношення до студента й визначила його не об’єктом навчання,
а суб’єктом цього процесу, вимагає негайного перегляду відношення до питання якості освіти. Аналіз новітніх
досліджень вказує на нерозривність зв’язку між якістю освіти та конкурентоздатністю випускника ВНЗ [2].
Як свідчить аналіз наукових праць сьогодення, якість освіти – це соціальна та психолого-педагогічна
категорія, яка визначає рівень і результат процесу освіти в суспільстві, в окремої особистості та визначає
відповідність цього результату потребам і очікуванням у розвитку особистісної й професійної компетентності.
Для нашої країни науковці виділяють низку загальних факторів, які суттєво погіршили рівень надання послуг у
сфері вищої освіти, зокрема:

скасування державного розподілу випускників ВНЗ;

дефіцит фахівців, здатних працювати в умовах сьогодення, і, натомість, надлишок традиційних фахівців;

зниження інтересу до оволодіння технічними знаннями та набуття інженерної професії;

скорочення фінансування з державного бюджету загальноосвітньої та наукової діяльності [6].
Розглянемо суть поняття ''управління освітою'', оскільки воно є важливим для правильної організації
системи управління якістю освіти в українському освітньому просторі.
На думку науковців, управління освітою – це вид соціального управління, який підтримує
системоутворюючі процеси в освіті [7]. Спираючись на загальні закономірності соціального управління,
управління освітою має специфічні особливості, зумовлені способами постановки та досягнення соціально
значущих цілей у конкретних умовах керованого навчально-виховного процесу. Система освіти здатна
працювати в двох режимах: функціонування та розвитку. Об’єктом управління освітою є навчально-виховні
процеси та програмно-методичне, кадрове, матеріально-технічне, нормативно-правове їх забезпечення, метою –
ефективне використання наявного в освітній сфері потенціалу, підвищення його ефективності. Для реалізації та
забезпечення управлінських функцій (планування, організації, керівництва, контролю) створюються системи
управління освітою, які складаються як з взаємопов’язаних, так і з відносно самостійних компонентів:
людського, матеріального, технічного, інформаційного, нормативно-правового тощо [8].
Отже, управління професійною підготовкою студентів ВНЗ потребує високої якості методологічного,
теоретичного та науково-методичного обґрунтування змісту, форм організації освітнього середовища,
центральним компонентом якого є спеціально підготовлена та апробована інформація, спрямована на
професійно-особистісний розвиток і задоволення пізнавальних потреб суб’єктів навчання. Зокрема, в процесі
управління якістю професійної підготовки вчителів інформатики необхідна система запланованих і
систематично здійснюваних освітніх заходів, метою яких є формування у випускників ВНЗ здатностей та
мотивації, необхідних для реалізації вимог інтенсивної інформатизації суспільства та школи [9].
Один із можливих шляхів, який дозволить вищому навчальному закладу (або консорціуму ВНЗ) зберегти
свої позиції в конкурентній боротьбі на ринку послуг у сфері вищої освіти, є розробка та запровадження систем
менеджменту якості. Основним (базовим) документом є Міжнародний стандарт ISO 9001-2000 ''Системи
менеджменту якості. Вимоги'' [3], який базується на 8 принципах тотального менеджменту якості (ТQМ) і
містить універсальні вимоги до систем якості. У сфері вищої освіти споживачами є студенти, їх батьки,
організації, які наймають на роботу випускників, суспільство загалом. Як свідчить світова практика,
впровадження систем якості дозволяє ВНЗ:

суттєво покращити та оптимізувати свою бізнесову діяльність і підвищити результативність та
ефективність роботи;

посилити акцент на меті своєї діяльності і досягненні очікувань споживачів;

досягти і стабільно підтримувати високу якість своїх послуг для задоволення потреб і вимог споживачів;

збільшувати рівень задоволеності споживачів;
досягти впевненості, що очікуваної якості досягнуто і вона постійно підтримується;


відкрити нові можливості або зберегти вже завойовані сегменти ринку послуг у сфері вищої освіти;

отримати визнання з боку замовників через процедуру сертифікації;

брати участь у тендерах, у тому числі міжнародних, щодо надання освітянських послуг на вигідних
умовах [10].
Саме розроблені і впроваджені системи якості сприяють досягненню вищими навчальними закладами
високого ступеня довіри і стійкої прихильності споживачів до їх послуг. Тому у своїх працях видатний
науковець В. А. Сластьонін стверджував, що управління забезпечує функціонування педагогічної системи, яке,
в свою чергу, спрямоване на досягнення цілей, обумовлених потребами суспільства [11: 432]. В той же час
аналіз сучасних досліджень, матеріалів конференцій, нормативних і методичних документів дозволяє зробити
висновок, що традиційна модель вузівської освіти не дозволяє досить ефективно реалізувати сучасні цілі й
виконати соціальні вимоги інформаційного суспільства. Тому існує проблема керування якістю підготовки
сучасних фахівців, особливо учителів інформатики.
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Інформатизація сучасного суспільства, з одного боку, змінює сформовані вимоги до підготовки вчителя,
особливо до підготовки вчителя інформатики, але, з іншого боку, було б вкрай неприйнятним абсолютне
заперечення методології і теорії педагогіки вищої школи, а також історично сформованого досвіду відтворення
педагогічних кадрів високої кваліфікації. На концептуальному рівні теоретичного аналізу проблеми
дослідження варто припустити, що управління якістю підготовки сучасного вчителя інформатики являє собою
особливий вид випереджального інфокомунікаційного управління, цілеспрямовано реалізованого на основі
спеціалізованої моделі досягнення суспільно певних і прогнозованих, зі зростаючим ступенем точності,
результатів педагогічно адекватної вищої професійної освіти.
Всебічно оцінювана якість професійної підготовки вчителів інформатики являє собою складну, розгорнуту
структуру взаємозалежних компонентів. В умовах сучасного ВНЗ якість професійної підготовки може бути
досягнуто лише при виконанні низки організаційно-педагогічних умов, що являють собою види або форми
необхідного її забезпечення [10].
Спробуємо відповісти на питання, які чинники негативно впливають на якість освіти взагалі і на якість
підготовки вчителів інформатики, зокрема. Передусім, дуже низькою залишається зарплата як вчителів шкіл,
так і викладачів ВНЗ. Професія, оплачувана трохи вище за прожитковий мінімум, не може бути престижною.
Безпосередньо з цим пов’язана і проблема статусу викладача, в тому числі й всередині ВНЗ. Дійсно, зараз
викладач має нижчу зарплату і нижчу можливість впливу на стратегію розвитку ВНЗ, ніж, наприклад,
працівник адміністративних служб. Адже саме від викладача, передусім, і залежить якість освіти.
Ще один важливий чинник – якість довузівської підготовки майбутніх абітурієнтів. Знову ж таки вкрай
низька заробітна плата і соціальний статус вчителя зумовлюють ситуацію, коли до педагогічних ВНЗ вступають
ті абітурієнти, які не змогли вступити деінде. На жаль, кардинально дане питання може бути вирішене лише на
державному рівні.
Зазначимо досить низький рівень вивчення інформатики в школах сільської місцевості, що пов’язаний як із
незадовільним забезпеченням шкіл комп’ютерною технікою, так і з низькою кваліфікацією більшості шкільних
педагогів. Наслідком цього може служити незнання власного предмету навіть на рівні вимог кодифікатора по
інформатиці, розробленого для Зовнішнього незалежного оцінювання.
Особливу увагу привертає наступний циклічний ланцюжок закономірностей. Некваліфіковані шкільні педагоги
забезпечують педагогічний ВНЗ слабкими абітурієнтами, ті абияк ''вимучують'' диплом та поповнюють штат цих
самих некваліфікованих шкільних педагогів, які, як правило, не здатні до подальшого саморозвитку. Дана проблема
визнана і на державному рівні. Тому, запроваджена система зовнішнього незалежного оцінювання в найближчому
майбутньому дозволить більш об’єктивно вимірювати рівень знань і навичок випускників шкіл, рівень якості
підготовки освітніх установ та окремих педагогів. Проте, недостатньо виявляти некомпетентних педагогів, варто
здійснювати їх комплексну перепідготовку. Втім і перепідготовку здатні пройти далеко не всі, а замінювати їх
будуть ті ж самі випускники педагогічних ВНЗ. Таким чином, виникає порочне коло. Однією із можливостей
розв’язання проблеми, на нашу думку, є участь викладачів ВНЗ в довузівській підготовці абітурієнтів. Ця участь
може бути реалізована або проведенням офіційних підготовчих курсів, або шляхом праці вузівських викладачів в
школах за сумісництвом. Насправді, так працює досить значна кількість викладачів ВНЗ. Проте, для ефективнішої
роботи цих людей, потрібне уважніше відношення до них з боку керівництва ВНЗ, наприклад заохочувальні премії,
пільги при розподілі навантаження тощо.
Зміст і компоненти системи ефективної професійної підготовки вчителів інформатики відповідають вимогам
стандарту вищої професійної освіти, соціального замовлення та ринку праці, реалізація яких визначається за
допомогою моніторингу, що здійснюється на рівні адміністративно-організаційного управління якістю
освітнього процесу та на рівні його змістовно-інформаційного забезпечення з урахуванням зовнішніх оцінок
роботодавцями якості, професійної діяльності випускників.
Таким чином можна зробити висновок, що зміст управління якістю освіти вчителів інформатики являє собою
складний, цілеспрямований процес, що складається з певних етапів. Всі елементи педагогічної системи ВНЗ повинні
бути вчасно залучені в процес удосконалювання якості суспільно необхідних освітніх послуг, значення яких у
процесі ефективної підготовки майбутніх учителів інформатики переосмислюється студентами на рівні цінностей
професійно-особистісного становлення в умовах інформаційно перетвореної сучасної людської культури.
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Матеріал надійшов до редакції 27.03. 2012 р.
Шлихта А. А. Необходимость и особенность управления качеством профессиональной подготовки
учителей информатики.
В данной статье обращено внимание на необходимость управления качеством профессиональной подготовки
учителей информатики. К тому же в статье описывается содержание понятий ''качество образования'' и
''управление образованием''; обосновывается важность процесса управления качеством образования в условиях
современного общества. Выделен один из возможных путей, который позволит высшему учебному заведению
сохранить свою позицию в конкурентной борьбе на рынке услуг в сфере высшего образования – разработку и
внедрение системы менеджмента качества на базе основного документа – Международного стандарта ISO
9001-2000. Выделены особенности управления таким процессом именно для подготовки учителей
информатики в высших учебных заведениях.
Shlikhta A. O. The Necessity and Peculiarities of Quality Management of Informatics and Business Administration
Teachers' Professional Education.
The article underlines the necessity of quality management of informatics teachers' professional education. Besides the
article describes the content of notions ''educational quality'' and ''educational management''. It grounds the
importance of the management process which is responsible for the quality education in the today's society. One of the
possible ways, which will allow the higher educational establishment to save the position in the competitive activity at
the market of services in the field of higher education, is the development and introduction of the management system of
quality on the base of the basic document – the International standard of ISO 9001-2000. The management peculiarities
of this process for the preparation of informatics teachers in the higher educational establishment are singled out.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ФУНКЦІЙ ДИРЕКТОРІВ ШКІЛ У НІДЕРЛАНДАХ
У статті здійснено аналіз основних стилів та функцій менеджерів шкіл, виділено основні якості особистості,
функції, компетенції керівника голландської освітньої установи. Визначено сутність понять ''менеджер в
освіті", ''управління'', ''керівництво''. Здійснено аналіз особливостей управління голландськими школами,
проаналізовано філософію однієї зі шкіл в Нідерландах. Проаналізовано результати анкетування, проведеного
під час відвідування однієї із голландських шкіл. Виділено чотири фактори, через які управління школою
вважається нелегкою справою. Надано рекомендації, яким має слідувати успішний директор.
Постановка проблеми. В останні десятиліття проблема управління школою привертає увагу науковців по
всій Європі і далеко за її межами. Проте саме європейський досвід реформування управління в освіті виявляє
найбільший інтерес в Україні, оскільки прагнення України інтегруватися до європейського освітнього простору
є неможливим без детального аналізу європейських систем освіти. Окрім того, в багатьох країнах керівники
шкіл отримують дедалі більше прав та обов’язків. Це є свідченням того, що системи освіти піддаються
процесам реформування та модернізації, які за сучасних складних економічних умов є необхідними і для
України для подолання негативних явищ в освітній сфері.
Аналіз досліджень та публікацій. Результати досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців, присвячені
таким напрямкам управління сучасною школою, як педагогічний менеджмент (В. Л. Драгун, Л. М. Карамушка,
Н. Л. Коломінський, В. В. Крижко, О. І. Мармаза, В. І. Маслов), менеджмент внутрішкільного управління
(Ю. А. Конаржевський, М. М. Поташник, Т. І. Шамова), інноваційний менеджмент (Г. А. Дмитренко,
П. Н. Завлін, В. М. Князєв, Л. Е. Мінделі, М. Портер, А. І. Пригожин, Р. А. Фатхутдінов), менеджмент освітніх
інновацій (Д. Големан, Л. І. Даниленко, М. Фуллан), дозволяють виділити професійно необхідні та важливі
якості особистості менеджера освіти.
Мета статті полягає в тому, щоб розкрити сутність поняття ''менеджер освіти'', визначити основні стилі та
функції менеджерів (керівників) шкіл, розкрити особливості управління голландських шкіл, проаналізувати
філософію однієї зі шкіл в Нідерландах та виділити основні функції, компетенції і головні якості особистості
керівника голландської освітньої установи.
Виклад основного матеріалу. Насамперед, розмежуємо поняття ''управління'', ''керівництво'', ''менеджмент''
і, зокрема, ''менеджер''. ''Управління – це цілеспрямований вплив на систему, її компоненти та процеси з метою
підвищення ефективності функціонування'' [1: 203]. Управління педагогічним колективом має дві цілі: 1)
організація навчально-виховного процесу; 2) задоволення потреб та інтересів школи, вчителів, учнів.
Частину управління, яка характеризується впливом суб’єкта на людей, багато науковців (М. Альберт,
В. Г. Афанасьєв, М. Мескон, Ф. Хедуорі, Г. В. Щокін та ін.) визначають як керівництво, або менеджмент. Тобто,
''керівництво'' є вужчим за своїм змістом поняттям, проте деякі дослідники (Є. С. Березняк, Н. Л. Коломінський,
О. Л. Свенцицький,) ототожнюють терміни ''управління'' та ''керівництво'', вважаючи їх синонімами. В інших
джерелах із сучасного менеджменту керівництво розглядається як одна з управлінських дій (поряд із
плануванням, організацією та контролем). Найбільш влучним, на нашу думку, є наступне визначення:
''керівництво – це процес правової організації і управління спільною діяльністю членів колективу, який
здійснюється керівником як посередником соціального контролю і влади'' [2: 17]. Поняття ''менеджмент'' має дещо
схоже до поняття ''керівництво'' трактування: управління персоналом, організацією, установою.
Менеджером називається людина, яка професійно здійснює функції управління на основі сучасних наукових
методів керівництва. Це професійний керівник [2: 49]. Таким чином, вважаємо за необхідне розглянути стилі,
функції, компетенції та рекомендації менеджерам освіти – успішним керівникам школи.
У ХХІ столітті школа не може існувати без стратегічного, креативного, інноваційного директора, оскільки
ми живемо в час постійних змін. За останні десятиліття ми відчули зміни не лише у сферах політики й
економіки, а і в культурній та освітній сфері. Керівники шкіл намагаються діяти за таких умов і більше того –
вдосконалювати освітній простір для наступних поколінь керівників. Поряд із вищезазначеною тенденцією
необхідно вказати також на збільшення функцій та обов’язків директора, що ставить перед науковцями
завдання визначити найоптимальніший стиль лідерства для успішного функціонування освітньої системи
загалом і навчального закладу зокрема.
Стиль керівництва – це система методів, прийомів, засобів, які домінують в управлінській діяльності
менеджера освіти, а також індивідуальні особливості їх вибору та застосування.
В зарубіжній літературі нині виділяють 5 стилів, які характеризуються певною моделлю поведінки керівника:
1. Навчально-виховний. За даним стилем керівник спрямовує свої зусилля на досягнення навчальновиховної мети учнів, дотримується правил та інструкцій, що відповідають стандартам навчання та викладання.
З цією метою він застосовує різноманітні форми і методи заохочення вчителів, здійснює моніторинг якості
освітніх послуг, що надає його школа.
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2. Комунікативний. Даний стиль передбачає взаємодію, ведення відкритого діалогу між вчителем та
директором, партнерство, генерацію спільних ідей щодо поліпшення роботи школи, залучення працівників
освітнього простору у втілення ідей щодо поліпшення роботи школи, вирішення складних ситуацій за
допомогою консенсусу, погодження із вчителями.
3. Методичний. Директор ставить перед собою мету забезпечити професійний ріст і розвиток вчителів,
сприяє накопиченню нових знань та навичок, підтримує інноваційні ідеї вчителів, застосовує різноманітні
методи заохочення такі як, надання рекомендацій, нагородження, підвищення по службі, створення ситуацій
успіху серед вчителів і т. ін.
4. Господарський. Передбачає залучення зовнішніх інвесторів та учасників управління школою. Сприяє
розвитку відносин між школою та громадою, в тому числі і батьків учнів школи, налагодженню зв’язків із
організаціями та підприємствами, встановленню відкритого діалогу між школою та громадою, що передбачає
постійне інформування про мету, філософію школи, стан та перспективи її розвитку.
5. Інструктивний. Керівник окреслює чіткі правила та обов’язки підлеглих, визначає завдання для кожного
учасника освітньої установи, встановлює правила поведінки для учнів, складає перспективні плани школи [3].
Успішний керівник застосовує різні стилі відповідно до умов та різноманітних ситуацій. Фактори та ситуації
можуть відрізнятися у різних державах залежно від історичних традицій, демографічної ситуації, економічних
умов в країні. Не в останню чергу це залежить і від самої особистості керівника, його вміння адаптуватися,
розсудливо реагувати на зміни.
Відомий науковець Големан виділив 6 стилів керівництва, серед яких 4 сприяють внутрішній атмосфері в
школі, а 2 негативно впливають на психологічний клімат в навчальному закладі. Серед них:
1) Наказовий (наказує підкорятися, або ''роби так, як я тобі скажу'').
2) Авторитетний (мобілізує, згуртовує людей для вирішення проблеми, або ''ідіть за мною'').
3) Об’єднуючий (створює гармонію і будує емоційні стосунки, або ''в першу чергу – люди'').
4) Демократичний (веде до взаєморозуміння та взаємоузгодженості за прийняття участі, або ''а якої Ви думки?'').
5) Випереджальний (встановлює високі стандарти для виконання роботи, або ''робіть, як я, і негайно!'').
6) Методичний (розвиває людей заради майбутнього, або ''спробуй так!'') [4].
Серед двох стилів, які негативно позначаються на виконання роботи – наказовий (призводить до обурення)
та випереджальний (працівників завжди підганяють, а це призводить до спустошення). Решта чотири стилі
позитивно впливають на атмосферу в школі, причому чим більшою кількістю моделей поведінки опановує
керівник, тим краще. Керівник – це генератор енергії, тому завжди лише вмілий лідер може сумістити знання
певного контексту та окремих людей з новими ідеями, що надходять ззовні.
Як зазначають деякі науковці, успішні керівники управляють прогресивними школами. Директори наполягають
на тому, щоб вчителі забезпечували високу успішність учнів. Дана функція залишається однією із найголовніших,
оскільки від цього залежить авторитет школи, її престиж серед клієнтів освіти. Керівник залучає інших працівників
та учасників освітнього простору до вироблення стратегій школи і, маючи своє бачення, кожен із учасників
висловлює свою думку, тим самим породжуючи обговорення та дискусії. Діалогізація у стосунках керівникпідлеглий сприяє продуктивнішій співпраці між учасниками освітнього простору і ефективнішому прийняттю
рішень. Саме у ключі діалогу значну роботу здійснюють керівники голландських шкіл.
Загалом система освіти у Нідерландах, активного учасника європейського співтовариства, поєднує
централізовану освітню політику із децентралізованим адмініструванням та менеджментом шкіл. За цією
особливістю слідує наступна: свобода (автономія) освіти.
Згідно зі статтею 23 Конституції Сполученого королівства Нідерландів гарантується свобода освіти, що означає:
1) свободу заснування шкіл на основі релігійних чи філософських поглядів;
2) фінансову рівність публічних (державних) та приватних шкіл (тобто надання однакової суми коштів,
визначення навчальних стандартів, рівня професійності вчителів, участь батьків та громади в житті школи та
звітність шкіл незалежно від того чи вони належать до приватного чи до державного сектору).
Також Конституцією передбачається право заснування шкіл, які відстоюють певні релігійні або філософські
переконання. Здебільшого це приватні школи, що, в свою чергу, поділяються на релігійні (католицькі,
протестантські, мусульманські) та нерелігійні (нідерландська Монтессорі-асоціація, вільні вальдорфські,
далтонські школи), хоча у випадку з альтернативними школами (один із видів державних шкіл) диференціація
філософських та релігійних поглядів теж не виключена.
Під час візиту до Голландії нашу увагу привернула початкова школа (директор – Марлен ван Котен) ''De
Regenboog'' (в перекладі – ''Веселка''), яка теж має власну філософію. Вкажемо на те, що початкова і середня школа в
Нідерландах – розділені, в цьому та в багатьох інших речах проявляється унікальність організації системи освіти.
Звернімося до філософії школи ''De Regenboog''. Директор презентувала проект, виділивши місію директора
школи, мету діяльності працівників, внесла пропозиції щодо успішного менеджменту та поділилася секретами
свого успіху. Місія директора, на її думку, бути творчою та креативною особистістю для того, щоб професійно
управляти школою, директор має підтримувати вчителів у їхній діяльності, довіряти їм, заохочувати
інноваційну діяльність, не боятися нового, навчати кожного учня відповідно до його потреб, розкривати та
розвивати в ньому таланти й здібності, дотримуватись особистісного підходу в навчанні. Велику увагу в
голландських школах приділяють роботі в команді, роботі заради команди. Марно знайти бодай одного учня,
який би працював над завданням самостійно, адже, за словами одного з малюків, ''я б ніколи не зробив цього
сам, або мені знадобилося б набагато більше часу''. Серед трьох факторів самомотивації учнів знаходимо:
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1. Я – незалежний!
2. Я – сильний (спроможний)!
3. Я приношу користь команді, вклавши частинку своєї праці!
Зазначимо, що не лише діти, а й дорослі постійно співпрацюють, розділяючи спільні перемоги та невдачі.
Окрім того, голландській освіті притаманна широко налагоджена співпраця школи та батьків. Чи не щодня на
порозі школи можна зустріти батьків, які прагнуть ознайомитися із життям школи, вони також мають змогу
спостерігати за навчальним процесом та вносити свої пропозиції.
Успішність своєї філософії Марлен ван Котен вбачає в наступному: 1) Ми віримо в краще (робимо виважені
кроки, контролюємо, надаємо підтримку, насолоджуємось результатами!); 2) Розв’язуємо проблеми
(віднаходимо варіанти та можливості, перетворюємо проблеми в успіх); 3) Користуємося пропозиціями,
здобутками та вміннями кожного учасника команди.
Як уже зазначалося, голландська система освіти – неповторна та унікальна. Управління освітою
здійснюється законами, яким притаманні децентралізований характер та сформована система управління
школою. Слід зазначити, що більшість голландських директорів під реформуванням управління школою в
останні десятиліття розуміють саме процес децентралізації освіти, який надав керівникам школи більше
повноважень (за результатами анкетування, проведеного нами в Нідерландах). Загалом, система управління
школою складається з трьох рівнів: Міністерства освіти, культури та науки, консультативних комітетів
(муніципалітету) та власне директорів шкіл.
Міністерство відповідає за організацію та фінансування системи освіти, управління державними
установами, інспектування та перевірку, а також надання фінансової допомоги учням. Міністерство визначає:
вимоги щодо заснування державних та приватних шкіл; типи шкільних установ; тривалість курсу навчальних
предметів (загальна кількість годин); обов’язкові та додаткові предмети; мінімальну та максимальну кількість
предметів; кількість учнів у класі; програму національних екзаменів; рівень професіоналізму, компетентності
вчителів, їхній статус, заробітну плату та навантаження.
Консультативні комітети або муніципалітет налічує близько 6 300 представників. В їх сферу повноважень
входять: нагляд та управління фінансовими справами; використання шкільних приміщень, призначення та
звільнення працівників школи; прийняття та виключення зі школи учнів; навчальне навантаження;
затвердження дворічного шкільного плану та щорічного перспективного плану; кількість годин на обов’язкові
предмети та кількість годин на додаткові [5].
Ще однією ланкою ієрархії управління постає директор школи. Залежно від типу школи, в ній може існувати
команда менеджерів, які відповідають за певну ділянку роботи або за певну групу учнів. Раніше максимальна
кількість директорів однієї школи регламентувалася законами, нині школам надано більше автономії з таких
питань (скажімо, кількість керівників однієї школи може сягати 12 осіб).
Варто вказати й на те, що функції керівників шкіл за останні десятиліття зазнали певних змін. Директори
отримали більше автономії у плануванні змісту освіти. Так, наприклад, Міністерство надає загальну кількість
годин (1000 год.) на опрацювання обов’язкових та кількість годин на опрацювання додаткових предметів, а
директор вирішує, яка кількість годин необхідна на вивчення певного предмету. Окрім того, Міністерство на
рівних засадах (незалежно від того, чи школа належить до державного, чи до приватного сектору) виділяє
кошти на кожну шкільну установу. Директор має право розпоряджатися даними коштами на благо школи на
власний розсуд, щоправда, попередньо проконсультувавшись з інспекторами освіти та громадою (або
батьківським комітетом).
Серед завдань керівників голландської школи можна виділити: 1) володіти професійною культурою,
навичками управління та здатністю організувати свою команду; 2) працювати заради поліпшення якості освіти
кожного учня; 3) мати своє бачення, обговорювати його з іншими учасниками освітнього простору та приймати
виважені рішення; 4) розробляти стратегії, займатися плануванням; 5) тренувати, заохочувати, навчати,
співпрацювати із командою вчителів; 6) спілкуватися з батьками; 7) звітуватися перед інспекторами освіти раз
на три місяці; 8) розподіляти кошти, які надає уряд; 9) слідкувати за престижем школи; 10) дбати про навчальні
приміщення та матеріально-технічне забезпечення школи та ін.
За результатами анкетування було встановлено, що директори шкіл загалом задоволені реформами,
проведеними в Нідерландах в останні десятиліття (75 % респондентів), проте 50 % з них хочуть мати ширші
повноваження та функції, а саме: отримати більше прав в навчально-методичній сфері та в управлінні
персоналом; привити директорам школи професіоналізм та почуття обов’язку; сприяти професіональному
росту та розвитку керівників; проводити обов’язкову підготовку та тренування директорів (на курсах
підвищення кваліфікації); зміцнити статус управління.
Цікавим є те, що для отримання посади директора не потрібно мати спеціальної освіти. Не існує жодних
формальних документів, в яких би зазначалося хто може бути керівником, а хто – ні. Самі ж голландці
вказують на те, що директор повинен мати вищу освіту (причому будь-яку), певний досвід роботи у школі та
особисті якості менеджера освіти.
До таких якостей відносяться соціальні, моральні, комунікативні, ділові та інтелектуально-креативні
якості. Домінуючими для сучасного керівника у групі соціальних якостей є гуманізм, демократизм, почуття
відданості, особистісна відповідальність. До моральних якостей відносяться духовність, толерантність,
чесність, доброзичливість, прагнення до самовдосконалення. Надзвичайно цінуються в Нідерландах
комунікативні якості шкільного управлінця: співпраця, діалог, партнерство, орієнтація на роботу в колективі,
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адже кожен учасник освітнього простору залучається до обговорення – будь то учень, батьки, громада, вчителі,
директори, муніципалітет чи Міністерство. Ділові якості, у нашому випадку управлінські, – це, передусім,
організованість, послідовність, здатність бачити нове, енергійність, рішучість, оперативність, стриманість,
здатність приймати нестандартні рішення, об’єктивність в оцінюванні, творча спрямованість, рефлексія,
бачення перспективи, критичність, широкий кругозір, ерудиція, здатність до лідерства. Інтелектуальнокреативні риси вимагають нетрадиційного мислення, відчуття нового, творчої спроможності, створення
доброзичливої системи стосунків, схильності до нововведень, ініціативності, врахування психологічних
особливостей виконавців під час розподілу обов’язків та доручень [1: 149-159].
Під час засідання круглого столу в одній із голландських шкіл нами були виявлені основні риси, якими
повинен володіти директор школи: гнучкість, гуманізм, максимальна співпраця з працівниками освіти,
ініціативність, креативність, комунікабельність, любов до дітей, знання психолого-педагогічних засад,
застосування індивідуального підходу, авторитетність, вміння управляти.
Директор знаходиться в центрі стосунків між вчителями, зовнішніми ідеями та людьми. Як і в більшості
людських трикутників, тут теж виникає безліч конфліктів та дилем. Від того як реагує директор на проблеми
залежить робота школи. Ефективний директор підтримує і фактично розвиває лідерство серед вчителів. Як
зазначає англійський науковець Філдінг, ''учні та вчителі потребують узгодженості, вони повинні бути
активними партнерами у навчальному процесі, що забезпечує гарний досвід та успіх'' [6: 306]. Недаремно
система освіти в Нідерландах розглядає учнів не як клієнтів освіти, а як партнерів.
Варто вказати на те, що поряд із наданням автономії голландським менеджерам освіти вимоги до роботи
директора за останнє десятиріччя зростають в геометричній прогресії. Усе більше директорів майже в кожній
західній країні рано йдуть на пенсію, все більше і більше молодих спеціалістів відмовляються брати на себе
керівництво школою.
Виділяють щонайменше 4 фактори, через які управління школою вважається нелегкою справою: 1) зміни, до
яких прагнуть керівники, можуть виявитися не такими легкими, як здається на перший погляд; 2) існує безліч
дилем та непередбачуваних обставин при прийнятті управлінських рішень; 3) потрібно бути гнучким і діяти порізному залежно від обставин та ситуації; 4) поради з міністерства надходять у вигляді загальних рекомендацій,
а не у вигляді алгоритму дій.
Насамкінець виділимо 6 принципів у вигляді рекомендацій, яким, на думку Майкла Фуллана, має слідувати
успішний директор:
1. Звільніться від надмірної самовпевненості (адже не існує відповіді на запитання ''як?'').
2. Ризикуйте, не забуваючи про обачність (ідіть на ризик, проте не забудьте перестрахуватися надійними
зв’язками).
3. Поважайте тих, кого Ви намагаєтеся змусити промовчати (об’єднуйтеся та вчіться у людей з
протилежними поглядами).
4. Просувайтеся до небезпечного тилу, встановлюючи нові зв’язки у зовнішньому світі (''там'' може бути
небезпечно, але Вам необхідно мати зовнішніх партнерів).
5. Керуйте як емоційно, так і раціонально (працюйте над своїм емоційним інтелектом, не сприймайте
протилежні погляди як адресовані проти Вас).
6. Боріться за програне (сподівайтеся, спрямовуючи погляд вперед) [7: 144].
Висновки. Як би ми не назвали директора школи (керівник чи менеджер, управлінець чи лідер) можна
зробити висновок, що вимоги до його особистісних якостей стосовно управління школою є визначальними як у
голландській освіті, так і у вітчизняній. Адже від того як управляють школою залежить її престиж, місце серед
інших освітніх закладів, конкурентоспроможність. З огляду на це голландські лідери намагаються, передусім,
досягнути гарних показників успішності учнів, співпрацюючи якомога частіше та ефективніше із вчителями,
батьками, громадою з метою виявлення, обговорення та усунення недоліків освіти (принцип діалогізації).
Принагідне місце серед функцій директора в голландських школах займає планування, розробка плану дій,
стратегій, створення ''ситуацій успіху'' серед вчителів, їх заохочення, розподіл коштів, залучення інвестицій,
підтримання належного стану навчальних приміщень. Деякі директори вважають зазначену функцію однією із
найважливіших, адже зовнішній вигляд освітньої установи може мати вирішальне значення при обранні
батьками даної школи. Варто звернути увагу й на те, що раз на три місяці школу відвідує інспектор,
здійснюючи моніторинг якості надання освітніх послуг, тому директор перебуває в постійному русі та
напруженні. Мусимо визнати, що за сучасних умов реформування української системи освіти, становлення
державно-громадської системи управління та процесів децентралізації управління освітою, доволі часте
інспектування шкіл є досить корисним досвідом для України. Окрім того, важливим чинником успішної
діяльності та функціонування голландських шкіл вважаємо принцип прозорості та діалогізації, за яким всі
учасники освітнього простору, маючи свою думку та бачення, можуть їх висловити та обговорити з іншими.
Досліджуючи теоретичні ідеї та практичний досвід управлінських функцій директорів, варто зазначити, що він
може стати позитивним фактором створення й оптимізації процесу управління школою в Україні. Велике
значення тут посідає осмислення й творче використання форм і методів спільної діяльності голландських
органів управління освітою.
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Бойченко Е. В. Модернизация управленческих функций руководителей школ в Нидерландах.
В статье проанализированы главные стили и функции менеджеров школ, выделены основные качества,
функции, компетенции руководителей голландских образовательных учреждений. Определены понятия
''менеджер'' в образовании, ''управление'', ''руководство''. Проанализированы особенности управления
голландскими школами, рассмотрена философия одной из школ в Нидерландах. Дана оценка результатам
анкетирования, проведенного во время посещения одной из голландских школ. Определены четыре фактора,
через которые управление школой считается нелегким делом. Предоставлены рекомендации, которым должен
следовать успешный директор.
Boichenko K. V. The Modernization of Management Functions of School Leaders in the Netherlands.
The article deals with the main school managers' styles and functions, outlines leaders' individual characteristics,
functions, competences in the Dutch educational establishments. The notions of ''manager'' in education,
''administration'', ''governance'' are defined. The peculiarities of the Dutch school management are analyzed together
with the one school philosophy in the Netherlands. The estimation of results, carried out during the visit to the Holland
school, is given. The four principles, according to which school management is regarded as difficult job, are
determined. The recommendations, a successful manager should follow, are given.
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ ТА
СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
У статті проаналізовано проблему засвоєння проектної технології як складової професійної компетентності
майбутніх учителів історії та суспільствознавства. Визначено критерії та систему завдань для визначення рівня
готовності студентів до проектної діяльності. Обґрунтовано систему завдань для виявлення сформованості
гностичного критерію (теоретичного рівня) готовності студентів до проектної діяльності. Визначено зміст
поняття готовності майбутнього учителя історії та суспільствознавства до проектної діяльності.
Абсолютна заданість розвитку особистості, регламентування її інтелектуальної діяльності виступають сьогодні
гальмуючим фактором, що обмежує ініціативу, творчі можливості студента сучасної вищої педагогічної школи.
Вищезазначене обумовлює необхідність підготовки вчителя нової формації – ініціативного, творчого,
нестандартно мислячого, розвиваючого власну особистість та особистість вихованця, компетентного здійснювати
в практиці роботи школи особистісно-орієнтоване навчання. Загальний арсенал форм, методів і засобів
професійної підготовки майбутнього вчителя потребує якісної зміни акцентів. Підготовка студента до особистісно
орієнтованого навчання школяра вимагає нових ресурсів, одним з яких виступає проектна діяльність. Це
стосується й професіограми майбутніх учителів історії та суспільствознавства, хоч проективна компетентність ще
не стала визначальною у системі складових професійної підготовки педагога-історика. Перша з компетенцій для
майбутніх учителів історії та суспільствознавства лежить у сфері фундаментальної підготовки. Вона здобувається
комплексом вивчення світоглядних та історичних наук, які формують теоретичну та методологічну основу
подальшої самоосвіти, дослідницької та викладацької роботи. Друга – фактологічна. Третя складова професійних
компетенцій лежить у галузі знання шляхів здобуття знань [1: 90].
Когнітивна складова компетентності майбутнього вчителя історії не може бути лише сумою інформації, а
передбачає вміння оперувати фактами, включати їх у різні системи та контексти, активізувати при потребі,
використовувати в полеміці як для аргументації, так і для уточнення. Педагогічна практика передбачає методичні
вміння передачі цих знань іншим – не лише шляхом простого повідомлення, але й пошуковим шляхом, коли учень
сам здобуває знання в галузі, визначеній педагогом, а останній сприяє їх систематизації і вчить оперувати ними.
Тобто, важливим стає процесуально-діяльнісний компонент професіограми вчителя історії та суспільствознавства,
а саме навички дослідження, які є вагомими також і в технології проектної діяльності. Навички проектного шляху
здобування знань не можуть формуватися тими, хто сам нічого не проектував, не досліджував, не стикався з
самостійним пошуком знань, не планував його, не аналізував інформації і не здатен на самостійні висновки.
Базова характеристика компетентності зв’язана із способом її формування і проявляється тільки в процесі
діяльності, а її якість визначається ступенем участі у діяльності [2]. Той, хто займався розробкою проекту розуміє
основну складність цього процесу. Проект – це зміст діяльності і його неможливо освоїти за традиційною схемою,
не беручи участі у самій діяльності по здійсненню реального проекта.
Проблеми підготовки вчителя до організації проектної діяльності знайшли своє відображення у
дослідженнях вітчизняних та зарубіжних науковців, як: І. Зязюна, О. Пєхоти, Г. П’ятакової, Л. Онищук,
Н. Яковлєвої, Ю. Клетної, І. Княжевої, М. Коляди, Г. Муравйової, Л. Ноздріної, І. Ящук, Т. Мантули,
Н. Плахотнюка, Т. Подобєдової, О. Солом’яного, Н. Чепурної, Г. Швецової та ін. Особливості проектної
діяльності учителя на уроках історії та суспільствознавства досліджують К. Баханов, Н. Сологуб, В. Жадько,
В. Мірошниченко, К. Скиба, О. Чернецька, П. Кендзьор та ін. Проте аналіз досліджень, які висвітлюють
практику організації проектів показує, що вона здійснюється ситуативно, локально, часто не має методичного
супроводу, а отже проблема підготовки майбутнього вчителя історії та суспільствознавства до проектної
діяльності залишається актуальною. Актуальність проблеми виходить із суперечностей між:
– вимогами, що їх ставить суспільство до сучасного учителя, здатного до саморозвитку і самоосвіти в
інноваційному професійному середовищі, і установкою вишу на вузькопрофесійну підготовку спеціалістів;
– потребою у нових навчальних курсах, що відображають соціальне замовлення у змісті професійної
підготовки студентів, і традиційною орієнтацією підготовки навчальних дисциплін на основі знань у відриві від
соціокультурної ситуації;
– вимогами до діяльності з організації навчання учнів методом проектів і несформованістю готовності
учителів до вирішення цього завдання;
– необхідністю формування готовності майбутнього учителя історії та суспільствознавства до організації
проектної діяльності та відсутністю методичного супроводу проектної діяльності.
Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх учителів історії та суспільствознавства.
Предмет дослідження – формування готовності до проектної діяльності як компоненту професійної
підготовки.
© Возна З. О., 2012
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Мета дослідження – скласти систему завдань для виявлення сформованості гностичного критерію
(теоретичного рівня) готовності студентів до проектної діяльності.
Проектна діяльність у навчальному процесі є перспективною за умови компетентнісного підходу, який
дозволяє реалізувати зміст освітньої програми на основі логіки професійної діяльності. Компетентність не
зводиться до набору компетенцій і не є сумою знань, умінь і навичок. Вона включає в себе ще мотиваційну,
соціальну й поведінкову складові. І. А. Зимня до складу компетентності включає такі елементи:
1. Готовність до виявлення компетентності або мотивація діяльності.
2. Володіння знанням змісту компетентності.
3. Досвід застосування компетентності в різних ситуаціях.
4. Відношення змісту компетентності до об’єкту її застосування.
5. Емоційно-вольова регуляція процесу і результат вияву компетентності [3: 22].
Використаємо означене до визначення складових проективної компетентності студентів. Це готовність до
роботи у проекті, знання технології, спрямованість на продукт, а також особистісно-вольові, вмотивовані,
свідомі дії, які нагромаджуючись, складають досвід суб’єкта навчання. Навички проектної діяльності в
освітньому середовищі вишу майбутні вчителі історії та суспільствознавства можуть набути, якщо будуть
створені такі умови:
– сформовано освітню установку на потребу формування проектної компетентності як складової
професійної компетентності майбутнього спеціаліста;
– застосовано різноманітні форми й методи самостійної освітньої діяльності;
– організовано педагогічний та методичний супровід проектної діяльності;
– констатовано набуття проектним середовищем ознак освітнього;
– визнано проектне навчання невід'ємним компонентом теоретичної та методичної підготовки студентів.
Реалізація проектної компетентності визначається різноманітними формами, методами і способами
навчання. Серед інших визначимо такі форми навчання:
1. Лекції та семінари з технології проектної діяльності як складові (модулі) освітніх програм з методичної
підготовки студентів: ''Методика викладання історії'', ''Теорія та методика суспільно-політичних дисциплін'' та ін.;
2. Організація спеціального курсу з теорії проектної діяльності для студентів суспільствознавців;
3. Прикріплення студентів до кафедральних проектів;
4. Педагогічні проекти на виробничій практиці;
5. Організація самостійних проектів студентами як форма індивідуального навчально-дослідного завдання.
Але, перш ніж виявити процесуально-діяльнісну складову проектної компетентності, студенти мають
набути знання з теорії організації проекту. Пропонуємо систему завдань для виявлення гностичного критерію
готовності до проектної діяльності. Засобом формування готовності буде структурування навчального
матеріалу на основі системного і контекстного підходів до відбору завдань. Завдання мають виявити знання та
змоделювати ситуації за таким алгоритмом: теоретичні засади методу проектів, характеристика методу,
класифікація проектів, етапи проектної діяльності, вимоги до проведення проектів.
Завдання для тренінгу
1. Виберіть правильний варіант тлумачного слова для наступного визначення.
Дослідницька робота школярів під керівництвом учителя, яка може виконуватись індивідуально чи групами
учнів протягом заданого часу:
– проект;
– проектна діяльність;
– метод проектів.
2. Школа має бути "суспільством в мініатюрі" і в своїх специфічних формах відтворювати суспільні
процеси, сприяючи таким чином соціалізації дітей і молоді. Хто із вказаних педагогів відстоював таку ідею?
– Е. Коллінгс;
– Д. Снезден;
– Дж. Дьюі.
3. Виберіть правильний варіант тлумачного слова для наступного визначення:
Форма навчально-пізнавальної активності, зміст якої полягає в мотивованому досягненні свідомо поставленої
мети для створення проектів та в забезпеченні єдності і наступності різноманітних аспектів навчання.
– освітній проект;
– проектна діяльність;
– навчальний проект.
4. Назвіть відмінності різних видів навчальної діяльності учнів
Проектна діяльність
Навчально-дослідна діяльність
5. Класифікуйте проекти за домінуючою типологічною ознакою
За домінантною в
За предметноЗа кількістю учасників і
проекті діяльністю
змістовими напрямками
характером контактів у
проекті

За терміном виконання
проекту

6. Вкажіть, яких правил поведінки має дотримуватися учитель у рамках реалізації проекту.
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7. Визначте етапи проектної роботи.
8. Встановіть відповідність між змістом і назвою основних категорій апарату дослідження.
Зміст категорій апарату дослідження
Назва категорії
Науково обґрунтоване положення чи факти, які перебувають за межами
безпосереднього спостереження: закономірний зв'язок явищ, який не
можна встановити за допомогою наукового доведення; здогад, теорія,
домисел.
Визначений, запланований для виконання обсяг роботи, замисел, мета.
Фрагмент дійсності, на який спрямовано пізнавальну діяльність суб'єкта,
що відтворюється в знанні на основі практично перетворювальної
взаємодії з ним суб'єкта.
Передбачення у свідомості результату, на здобуття якого спрямована
діяльність окремої людини, групи або всього суспільства; намічене
завдання, намір, план.
9. Дайте визначення методу проектів і визначте його графічну формулу. МП= ………+……….
10. Німецький педагог А. Флітнер характеризує проектну діяльність як навчальний процес, в якому
обов'язково беруть участь розум, серце і руки ("Lernen mit Kopf, Herz und Hand"), тобто осмислення самостійно
здобутої інформації здійснюється через призму особистого ставлення до неї і оцінку результатів у кінцевому
продукті. Спробуйте самостійно визначити тему, проблему і продукт запропонованих проектів.
Вид проекту
Тема
Проблема
Продукт
1. Дослідницький
2. Інформаційний
3. Творчий
4. Практичний
11. Правильно вкажіть зміст роботи на кожному із визначених етапів проектної діяльності.
Етап роботи
Зміст
1. Підготовчий
Визначення…..
2. Аналітичний
Аналіз…….
3. Практичний
Виконання…..
4. Презентаційний
Оформлення….
6. Контрольний
Аналіз….
12. Визначте, що є об’єктом прямого і непрямого оцінювання проектної діяльності.
13. "Зі знанням має обов'язково бути пов'язане вміння. Сумне явище, коли голова учня заповнена великою
кількістю знань, але він не навчився їх використовувати, так що про нього доводиться говорити, що хоча він
дещо знає, проте нічого не вміє",– казав Адольф Фрідріх Дістервег. Складіть перелік умінь і навичок, які
розвиває в учнів проектна діяльність.
14. Творці ідеї навчання через проекти визначали такі критерії моніторингу діяльності, як: втілення ідеї (або
плану) в зовнішню форму; oтримання естетичної насолоди; подолання інтелектуальної перепони; здобуття
нових знань та досвіду. Складіть власний перелік критеріїв зовнішнього оцінювання діяльності учнів у проекті.
15. "Майбутнє має бути закладене в сьогоденні. Це називається планом. Без нього ніщо у світі не може бути
вдалим", – казав видатний німецький учений і публіцист Георг Крістоф Ліхтенберг. Складіть характеристику
етапу планування дослідницького чи інформаційного проектів.
16. З якими етапами проектної діяльності асоціюються у вас вислови відомих діячів науки, освіти, культури,
політики?
Етап
Вислів
Автор
проекту
Знання може бути тільки у того, у кого є запитання.
Генрі Форд
Поганий учитель подає готову істину, хороший – учить її Адольф Фрідріх Дістервег
знаходити.
Майбутнє має бути закладене в сьогоденні. Це називається планом. Георг Крістоф Ліхтенберг
Без нього ніщо у світі не може бути вдалим.
Справжня людина досягає всього власним зусиллям.
Конфуцій
Найкращий спосіб передбачити, що буде – пригадати те, що було.
Джордж Савіл Галіфакс
Поки себе не знаєш, не можна собою управляти. Для обличчя є Бальтасар Грасіан і
дзеркала, для духу – немає; нехай же в цьому випадку дзеркалом Моралес
будуть виважені роздуми про себе. Перевіряй, наскільки ти
твердий в розумі, наскільки здатен до діяльності; випробуй свою
гарячковість, виміряй глибину духу, випробуй здібності.
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17. На основі принципів вибору проблеми, напишіть власне бачення проблем у кожній групі, які можуть
бути об’єктами вашого проектного дослідження.
Ваш варіант
Принципи вибору проблеми
Актуальні проблеми
проблеми
дослідження
дослідження
Демократичність вибору
Проблеми школи та учнівської громади
Перспективність вирішення
Приклади проблем місцевої громади
Простота та реальність
Приклади екологічних проблем
проблеми
Вікова та потенційна
Приклади проблем, що стосуються
відповідність
обмеження прав і свобод особистості
18. "Кінцева мета всякого виховання – виховання самостійності шляхом самостійності"
(Адольф Фрідріх Дістервег). Визначте форми координування проекту зі сторони учителя, обґрунтуйте їх.
19. "Ми можемо передбачити тільки те, що конструюємо самі", – зазначав філософ Людвіг Вітгенштейн.
Складіть перелік джерел інформації, яка стане основою майбутнього дослідження.
20. "Більшість людей ніколи не навчалися тому, як можна бачити очима другого, чути його вухами і
відчувати його серцем" (Альфред Адлер). Розкрийте зміст навичок, які формують учні в процесі роботи над
проектом.
Навички
Зміст
Міжособистісні
Навички мислення
Командні
Вирішення проблем
Ініціативні
Творчі
Демократичні
21. Ознайомившись із теорією використання методу проектів, визначте переваги та можливі ризики.
22. Соціальний проект дає змогу підліткам досліджувати свою ідентичність через приналежність до місцевої
громади, знайти власний шлях у житті. Дайте власне визначення поняття "соціальний проект" та назвіть тему
соціального проекту.
23. Що таке проектний тиждень? Складіть самостійно циклограму проведення проектного тижня.
Крім теоретичного маємо й інші показники готовності студентів до проектної діяльності. Це – мотиваційний,
технологічний, практично-психологічний, суб’єктний.
Визначаємо зміст поняття готовності майбутнього учителя історії та суспільствознавства до проектної
діяльності як інтегровану якість особистості, структура якої визначається сукупністю ціннісно-мотиваційного,
когнітивного, діяльнісного, емоційно-вольового, рефлективного компонентів, показники яких повинні рости і
примножувати ресурс суб’єкта навчання. Залежно від готовності виступають й рівні сформованості проектної
компетентності студентів. Студент може бути: виконавцем завдань проекту; учасником розробки проблеми,
мети, завдань проекту; організатором, що спрямовує хід проектної діяльності [4].
Мета освіти, вважав Д. Дьюї, не засвоєння навчальної програми, а самореалізація і самовираження учня, сам
неперервний процес його освіти, в ході якого постійно збагачується і реконструюється його досвід [5: 62].
Незважаючи на ступінь залучення до проектної діяльності – це досвід, який дозволяє отримувати нові знання,
поєднувати їх із практикою, демонструвати власні вміння та індивідуальні спроможності. Завдання вишу їх
виявити, розвинути, закріпити і зробити невід’ємною частиною професійних здібностей випускника.
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Возна З. О. Формирование готовности студентов-будущих учителей истории и обществознания к
организации проектной деятельности учеников.
В статье актуализируется проблема усвоения проектной технологии как части профессиональной
компетентности будущих учителей истории и обществознания. Обозначаются критерии и система заданий
для изучения уровня готовности студентов к проектной деятельности. Обоснована система заданий для
выявления сформированности гностического критерия (теоретического уровня) готовности студентов к
проектной деятельности. Определено содержания понятия готовности будущего учителя истории и
обществоведения к проектной деятельности.
Vozna Z. O. The Readiness Formation of Students-Future Teachers of History and Social Science to the Project
Activity Organization.
The article analyzes the problem of learning the project technology as a component of the future history and social
science teachers' professional competence. The criteria and system of tasks for the determination of the students'
readiness to the project activity are defined. The system of tasks for the formedness revelation of the gnostic criterion
(theoretical level) of the students' readiness to the project activity is justified. The notion content of the future history
and social science teacher's readiness to the project activity is determined.

102

УДК 316.351:378(4):37.01(09)(477)
О. В. Гапченко,
викладач
(Хмельницький національний університет)
УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ЯК СУБ’ЄКТ ТВОРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КУЛЬТУРНООСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ: З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ XVI-XVII СТ.
У статті досліджено місце і роль української інтелігенції у творенні єдиного європейського культурноосвітнього простору, в розвитку напрямків освітньої діяльності, що формують особистість. Підкреслено, що
завдяки дотриманню українською інтелігенцією XVI-XVII ст. гуманістичних традицій відбувалася трансляція
цінностей європейського духовного життя на український ґрунт, утверджувалися європейські зразки шкільної
та університетської освіти, формувався досвід ставлення до суб’єкта освітньо-виховного процесу як до
неповторної особистості, носія високих моральних якостей. Виявлено, що діяльність інтелектуальної еліти
оцінюється з позицій сучасних актуальних завдань розвитку української школи і педагогіки.
Всебічний розвиток української спільноти, пошук шляхів її органічного входження в систему європейського
життя і європейських духовних цінностей передбачає особливий інтерес до освіти. У XXI столітті освіта
перетворюється в інституцію, що здатна трансформувати як окрему людину, так і суспільство загалом
відповідно до викликів часу. Освіта й чинники, що супроводжують її розвиток, визначають її рівень (знання,
інформація, інтелект), значною мірою задають параметри цивілізаційного поступу сучасної української
людини, виступають засобом збереження самоцінності особистості в умовах глобалізації. Феномен глобального
світу не лише впливає на спосіб організації суспільства, не лише характеризує процес світової залежності, але й
диктує нові параметри культурно-освітнього простору єдиного людства.
В сучасних реаліях життя українська освіта не може бути ізольованою від змін, що відбуваються з людиною
і суспільством. Навпаки, її стан, рівень і форми розвитку є адекватною реакцією на загальну уніфікацію
людської діяльності, можливе нівелювання національних рис у глобалізаційних процесах. Українська освіта –
це інститут, що самою історією покликаний зберігати власну національну ідентичність, демонструвати єдність
традицій та інновацій.
Незаперечним також виступає той факт, що українська освіта та її носії – інтелігенція, духовна еліта,
вчителі, університетські професори – протягом багатьох століть були невід’ємною частиною європейського
культурно-історичного простору. Завдяки діяльності й різноплановій духовній активності інтелігенції в
українському житті протягом століть утверджувалася європейська за змістом система цінностей, формувався
органічний для європейської людини спосіб і стиль життя. Сучасний розвиток України передбачає
використання досвіду творення високого європейського рівня освіти українською інтелігенцією XVI-XVII ст.,
врахування сформованих інтелектуальною елітою традицій ставлення до суб’єкта освітньо-виховного процесу
як до неповторної особистості, носія високих моральних якостей.
Метою даної статті є вивчення ролі української інтелігенції у творенні спільного з Європою культурноосвітнього простору, в становленні тих напрямів освітньої діяльності, які формували духовну людину,
самодостатню особистість. У зв’язку з цим особливу увагу привертають процеси, що відбувалися в українській
культурі та освіті XVI-XVII ст., в час поширення в Україні ренесансно-реформаційних ідей та загального
пожвавлення духовного життя. Проблеми розвитку національної освіти й української педагогіки цього періоду
є предметом серйозного вивчення як філософської, так і педагогічної науки. Різні аспекти освітньої діяльності
інтелігенції в українському суспільстві XVI-XVII ст. досліджували В. Нічик, В. Литвинов, М. Кашуба,
І. Мицько, С. Сірополко, П. Дроб’язко та ін.
XVI-XVII ст. – це особливий період в українському духовному житті, який характеризується як час
культурно-національного відродження або культурно-національного піднесення. Є підстави вважати українську
культуру цього періоду інтегральною частиною європейського духовного буття. Про це свідчить інтенсивне
поширення гуманістично-реформаційних ідей в українському суспільстві XVI-XVII ст., формування
національної свідомості, утвердження високої духовності, європейських зразків у шкільництві та освіті. Звісно,
найсуттєвішим чинником українського життя цього періоду було православ’я і православна релігійна
духовність. Саме це вирішальним чином впливало як на стан української культури загалом, так і на характер
процесів, що відбувалися в освітньому просторі. Однак зберігаючи і продовжуючи традиції православного
мислення і розвиваючись переважно в координатах слов’янського православного світу, українська культура й
освіта інтенсивно збагачувались європейським духовним досвідом Відродження і Реформації [1]. Гуманізм,
вільний розвиток особистості, свобода вибору, можливість реалізації людиною своїх талантів і здібностей стали
важливими факторами, що забезпечували активне входження України до європейської культурної спільноти та
єдиного європейського культурного простору.
Органічною частиною європейського і національного культурно-освітнього процесу була українська
інтелігенція, яка втілювала нові зразки людського співжиття і визначала своєю діяльністю нові орієнтири
духовного розвитку. Породжені інтелігентським середовищем об’єднання, інтелектуальні спільноти, гуртки,
братства й братські школи стали не тільки формами утвердження особистістю своєї активності, своєї
ідентичності, але й суттєвим засобом розвитку української культури.
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Носієм європейських впливів в українській освіті та головним суб’єктом творення культурно-освітнього
середовища в Україні XVI-XVII ст. була інтелігенція. Як і західноєвропейська, вона активно творила нову
гуманістичну свідомість та ідеологію, ставши інтегральною частиною західноєвропейської ''республіки
вчених''. Проте процес зародження української гуманістичної інтелігенції почався значно раніше – в XV ст.,
коли Україна входила до складу королівства Польського та Великого князівства Литовського. Як пише
М. Попович, у цей час у Великому князівстві Литовському, а, ''передусім, у найчисельнішій його ''руській''
частині вже існувала, висловлюючись по-сучасному, інтелігенція досить високого рівня освіченості'' [2: 142].
Інтелігентське середовище, яке інтенсивно формувалося в Україні XVI-XVII ст., виражало інтереси світської
аристократичної верхівки та міського патриціату і оформилося воно завдяки зусиллям та інтелекту вчених,
літераторів, вчителів і професорів шкіл, церковних діячів. Своєю діяльністю вони долучали українську людину до
духовної емансипації особи, поширювали цінності та зразки високої освіченості, самі безпосередньо включалися в
процес творення загальноєвропейського освітнього простору. Це стосується, передусім, таких видатних українських
гуманістів, як Юрій Дрогобич, Станіслав Оріховський, Лукаш з Нового Міста, Павло Русин та ін.
Потреба виховання власної інтелігенції, яка б опікувалася потребами українського загалу і дбала би про спільне
благо, була співзвучною тій духовній атмосфері, в якій перебувала Україна в XVI-XVII ст. Українські гуманісти, які
навчалися в кращих університетах Європи і засвоїли там передові гуманістичні ідеї, усвідомлювали значення освіти
для виховання людини, намагалися переконати своїх співвітчизників у користі науки та освіти, прагнули створити
своєрідний культ знань. Зв’язки і контакти української інтелектуальної еліти із західноєвропейською помітні вже в
XIV ст., коли в Європі з’явилися перші студенти з України [3]. Вони навчалися і отримували освіту в провідних
європейських університетах, керували університетськими кафедрами, писали наукові та філософські твори, які стали
здобутком як європейської, так і української культури. Випускники європейських університетів, засвоївши кращі
традиції західноєвропейської освіти та культури, реалізовували і втілювали їх в Україні. За типом європейських
навчальних закладів тут відбувалося становлення середньої і вищої освіти.
Поширенню світської освіти і знань сприяли процеси, що відбувалися в українському духовному житті XVIXVII ст. Йдеться про потужний культурно-національний рух, викликаний польсько-католицькою експансією і
впровадженням Унії. Захист православ’я, що сприймалося як ідентифікаційний чинник українства загалом і
головний інтегруючий елемент української спільноти, потребував освічених і культурних людей, які б могли
вміло і грамотно вести полеміку із вишколеними у філософських і релігійних диспутах, розумними єзуїтами.
Питання, що торкалися змісту православної церкви в тогочасному житті, визначали також специфіку
реформаційно-гуманістичних рухів в Україні. Таким чином, власне, відбувалася своєрідна адаптація
гуманістичних ідей до освітніх традицій українського життя.
Як і в Західній Європі, центрами поширення гуманістичної культури і нових освітніх зразків стають
особливі соціальні утворення – спільноти, що виникали й діяли на основі тісних духовних зв’язків між
однодумцями, дружніх стосунків, спільності інтересів та літературно-інтелектуальних занять. Ці спільноти
(міжособистісні неформальні об’єднання, літературні гуртки, зібрання інтелектуальної еліти) виникають,
передусім, при дворах великих українських магнатів – Острозьких, Радзівілів, Збаразьких, Чарторийських.
Навколо цих відомих і впливових людей свого часу єдналися кращі представники української культури й освіти
– поети, дидаскали, книжники, духовні особи. Маєтки української аристократії та об’єднання української
інтелігенції при них стали центрами гуманістичного та реформаційного руху в Україні, місцем виникнення
шкіл, зосередженням високої інтелектуальної культури.
У другій половині XVI – першій третині XVII ст. найбільш помітною стає діяльність Острозького культурноосвітнього об’єднання, що сформувалося навколо непересічної постаті князя Костянтина Острозького. Видатний
український книжник цього часу Захарія Копистенський у своїй ''Палінодії'' пише про спільноту книжників та
інтелектуалів, що функціонувала при дворі князя Острозького: ''найдовалися при двор
єго и мовцы оному
Демосфенови ровныи, и Сафанове и иные любомудры. Найдовалися и докторове славныи, в греческом,
словенском и латинском языках выцв чоныи'' [4: 1135]. Змістом діяльності українських книжників в
Острозькому культурно-освітньому осередку було осмислення проблем православної церкви, захист православної
віри, а також літературно-ерудитські пошуки. Найголовнішою метою князя Костянстина Острозького і людей, які
згрупувалися навколо нього, було збереження духовної культури, поширення освіти, захист національних,
політичних і релігійних прав українського народу.
Двір князя Острозького став зосередженням найбільш прогресивних кіл українства, центром нової освіти, нового
шкільництва. Українські книжники розгорнули тут активну літературну та видавничу діяльність, тут була відкрита
перша вища школа в Україні, яку сучасники називали ''триязичним ліцеєм'', ''колегією'', ''академією''. І найбільший
внесок до цього зробив князь Костянтин Острозький. Як пише відомий український полеміст і перший ректор цієї
школи Герасим Смотрицький, він ''благоволенієм, щедротами і человеколюбієм божиім сподобихся начало
положити и совершеніє вид ти д ''ла, сего честнаго и вся превосходящего'' [5: 201]. Першодрукар Іван Федоров
видає в Острозі Біблію старослов’янською мовою, а це, звісно, також вимагало високого рівня освіченості і привело
до зосередження ''книжних людей'' в академії. Найбільша активність характеризує Острозьке культурно-освітнє
об’єднання у період підготовки і прийняття Берестейської Унії. У цей час пишуть свої полемічні твори відомі
українські книжники, що працювали під покровительством князя Костянтина – Клірик Острозький,
Мелетій Смотрицький, Христофор Філарет. Більшість викладачів Острозької колегії мали блискучу гуманістичну
освіту, яку отримали у відомих університетах Західної Європи або в домашніх учителів.
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Навколо князя Костянтина Острозького утворився цікавий літературно-науковий гурток учених і
літераторів, діяльність якого була свого роду демонстрацією значення освіти в житті української спільноти,
особливо перед обличчям багатьох загроз, які поставали в духовному і релігійному житті українства. Склад
цього гуртка визначали видатні представники української культури XVI-XVII ст. – Дем’ян Наливайко,
Герасим Смотрицький, Мелетій Смотрицький, ієромонах Купріян, Мотовило, Клірик Острозький та ін.
Помітний внесок у розвиток української освіти зробив ще один відомий аристократ – Ян Замойський. У
1595 році він організував академію і об’єднав навколо себе групу вчених людей. У Замойській академії,
орієнтованій переважно на право й практичні громадські проблеми, навчалася молодь як з польських, так і з
українських земель – майбутні поети, релігійні та культурні діячі, професори Києво-Могилянської академії –
Касіян Сакович, Ісайя Трохимович-Козловський, Сильвестр Косів, Йосиф Кононович-Горбацький, польські
гуманісти та інтелектуали – Якуб Гаватович, Шимон Шимонович, Ян Щасний-Гербут. В академії працювала
бібліотека, була відкрита друкарня, викладалися дисципліни гуманістичного циклу. Все це свідчило про
європейський рівень освіти, який був притаманний українським школам і академіям, про те, що в XVI-XVII ст.
складалися необхідні передумови для культурної, розумової, просвітницької діяльності української інтелігенції
для реального творення єдиного з Європою освітнього простору.
Активно включались у формування простору європейських цінностей і освітніх зразків також реформаційні
громади, які виникають в Україні у XVI ст. і діють у селах та містечках Волині, Брацлавщини, Київщини,
Галичини. Участь в організації реформаційних громад брали як польські магнати і шляхта – Стадницькі,
Остроги, Потоцькі, Замойські, так і українські – Балії, Сенати, Гойські, Чаплинські, Шпановські. Зокрема,
реформаційна громада социніан (аріан) в містечку Рахів створили академію (сучасники називали її
Сарматськими Афінами) – досить помітне явище в українській освіті того періоду. В Рахівській академії
культивувалась така суто гуманістична риса європейської культури й освіти, як толерантність. Це виявлялося в
тому, що в академії дозволялося навчатися юнакам найрізноманітніших сповідань – католикам, кальвіністам,
аріанам, православним. У роки найбільшого піднесення кількість студентів у Рахівській академії досягала
близько тисячі, серед них – діти з відомих сімей – Чаплинські-Шпановські, Немиричі, Войнаровські,
Арцишевські та ін. Після закриття академія переїхала в Киселин, який належав родині магнатів ЧапличівШпановських. У 1614 році Чаплині відкрили тут соцініанське училище [6].
Загалом гуманістичні та реформаційні впливи суттєво позначилися на стані та характері української освіти
XVI-XVII ст. Виникнення різного роду інтелігентських спільнот, культурно-освітніх об’єднань, літературних
гуртків, поширення в них гуманістичної свідомості, культивування цінності освіти і знання, повага до
особистості були співзвучними тим процесам, що відбувалися в західноєвропейському духовному житті
періоду Ренесансу й Реформації. Крім того, розвиток шкільної освіти в Україні був виявом потреби суспільства
в освічених людях, які б протистояли католицькій експансії в Україні й робили б усе, щоб Русь перестала бути
''дурною Руссю''. В інтелігентському середовищі освіта вважалася умовою процвітання ''народу руського''.
Як відомо, в XVI – на початку XVII ст. українські гуманісти були переконані, що без освіти неможлива
справжня мудрість і правдива наука. Освіті відводилося одне з ключових місць у розмірковуваннях про
людину. Гуманісти вірили в те, що освіта вдосконалює розум і сприяє вихованню гармонійної людини. Людина
ж має використовувати знання в своєму житті, оскільки від цього залежить її місце в світі. Знання давніх мов,
вивчення риторики, мистецтво складання віршів, знайомство з філософією, поезією й літературою були
важливими характеристиками культурної людини й гуманіста. Культурно-національний рух в Україні XVIXVII ст., як і розвиток гуманістичної культури в Європі, супроводжувався поширенням світської освіти й
усвідомленням цінності наукових знань серед людей.
У час культурно-національного відродження багато творів полемічного й гуманістичного спрямування були
присвячені ''освітнім проблемам''. Зокрема, автори анонімних творів ''О воспитании чад'' і ''Пересторога'',
глибоко переймаючись культурним станом ''народу руського'', застерігають, що нехтування шкільною справою
веде суспільство до ''погорження'', тобто до занепаду. Зокрема, автор ''Перестороги'' розмірковує над
проблемами освіти й науки в Україні в ренесансно-гуманістичному дусі. Він піклується про підвищення
освітнього рівня українських людей, доступність освіти, бачить значення освіти у релігійній боротьбі: ''за чим
православіє наше почало було просіявати, яко сонце. Люди учонії почали Були в Церкві Божієй показуватися,
учителей і строітелей Церкви Божої книги друкованії почали множитися'' [7: 29].
Високо цінив освіту й освіченість видатний український гуманіст XVII ст. Мелетій Смотрицький. Щиро
уболіваючи за свою Батьківщину, він наголошує, що причиною багатьох негараздів є низький рівень освіти,
неуцтво і безкультур’я українських православних та уніатських пастирів і проповідників. Самих їх
Смотрицький називає неуками, недоумками, поганими виучнями західної католицької школи. Весь його твір
''Тренос'' присвячений міркуванням про стан освіти в Україні й думкам про можливий спосіб її покращання.
Український гуманіст сповнений жалю і плачу через низьку освіченість і невігластво тих, хто повинен бути
захисником прав та інтересів свого народу, передусім, духовних наставників і вчителів. Водночас Смотрицький
не шкодує грубих і лайливих слів, називаючи їх ''сквернителями, а не вчителями'', ''гасильниками, а не
світильниками'', ''мандрівними школяриками''. Вони, за словами М. Смотрицького, – бездарні вчителі, облудні
фарисеї, корчмарі і домосіди, ''самі будучи неуками, інших навчати важаться''. Саме вони винні у занепаді шкіл
і освіти в Україні, в тому, що ''слов’янська мова у погорді, а руська мова у насмішках''. Звертаючись до влади,
він закликає: ''Заткніть губу невігластву людей немудрих!'', учнів ж він благає: ''Прошу Вас заради живого Бога,
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любі дітки мої, дайте розумові місце''. Прагнучи покращати становище з освітою в Україні, сподіваючись на
кращі зміни зі шкільництвом, М. Смотрицький як розумна людина і гуманіст досить раціонально оцінює
переваги західної системи освіти, закликає не цуратися польської єзуїтської шкільної освіти, позбутися
ненависті до католицизму й унії, не протистояти західноєвропейським нововведенням з їхньою латиною і
поганськими філософами – Арістотелем і Платоном. Усвідомлюючи необхідність встановлення тісних зв’язків
з Європою, М. Смотрицький вважає, що прийняття Унії з центральною владою у Ватикані буде сприяти
пожвавленню освіти в Україні і принесе користь всьому українському суспільству [8: 77, 82-83].
Невігластво і духовне ледарство було предметом критики відомого українського книжника і гуманіста –
Кирила Транквіліона-Ставровецького. Заперечення світської освіти і піднесення християнської простоти, на
його думку, часто прикривають власне невігластво і небажання вчитися [9: 277]. Добре розумів потребу в
школах і Касіян Сакович: ''В наш час у деяких місцях більш потрібні школи, ніж численні церкви без єдиної
школи… Звідки ж будуть виходити добрі читачі, письменники, співаки…, якщо не буде шкіл'', – запитує він
[10: 339]. А. Софроній Почаський, усвідомлюючи виняткове значення освіти в суспільстві, писав, що ''потрібно
золотом погорджати, а науку любити, заради шкіл перепони долати і клопоти терпеливо зазнавати'' [11: 268].
Пропагуючи здобутки західної освіти й філософії, українські книжники вдаються до історичних екскурсів,
наводять яскраві приклади з історії, згадують славетні імена Гомера і Вергілія, які оспівували подвиги Ахілла,
Гектора, Енея, інших античних героїв. Водночас, будучи патріотами своєї землі, вони підкреслюють, що Русь
не менш багата своїми героями, але їх нікому було оспівувати (Матвій Стрийковський). Особливу пошану в
українських гуманістів викликає фігура князя Костянтина Острозького, його культурна й освітня діяльність, те,
що він ''музами удосконалив свій розум'' (Іван Домбровський). Не заперечував освіти загалом також
Іван Вишенський, навіть якщо уславлював християнську простоту: "Я не ганю граматичне вчення і ключ до
пізнання складів та речень, як деякі гадають і кажуть: сам не вчився, через те нам заздрить і забороняє. Не про
сором учитися кажу, а щоб не відпали від благочестя'' [12: 173].
Українська інтелігенція та українські книжники, розуміючи значення світської освіти для української спільноти,
бажаючи гідного місця їй серед інших європейських народів, брали дієву участь у її поширенні, засновували різного
типу школи, друкарні, науково-освітні осередки, братства. Вони ставали зосередженням мислячих людей,
представників переважно гуманітарних професій – учителів, учених, письменників, які, спираючись на традиції
Київської Русі, розвивали гуманістичну педагогіку, утверджували цінність людини та її життя. Переймаючись якістю
української шкільної освіти, українські діячі залучали найкращі надбання західноєвропейської освіти й педагогіки,
закликали вчених світських і церковних людей ставати вчителями і передавати свої знання іншим. М. Смотрицький
писав, що саме по собі знання ніщо не важить, коли не вчиш інших [8: 90].
Звісно, деякі українські книжники все ж віддавали перевагу церковному вченню, висловлювалися проти
''граматики і риторики'', закликали не вдаватися у різні вчення. Однак потреба у високоосвічених людях в
Україні XVI-XVII ст. була настільки великою, що будь-які ретроградні думки щодо освіти і науки не визначали
стан загальної свідомості. Найбільше шкіл в Україні було парафіяльних, майже в кожному селі, де була церква.
Визначну роль у становленні української освіти відіграли братські школи. Неоцінений внесок у розвиток
української освіти, науки і духовності загалом зробила, поза будь-яким сумнівом Київська колегія, згодом –
Києво-Могилянська академія.
Таким чином, освітня діяльність української інтелігенції в час культурно-національного піднесення,
загальний стан української свідомості, дискурс щодо змісту й значення освіти та науки для розвитку
української спільноти постають складовою частиною загальноєвропейського культурно-освітнього процесу, що
здійснювався завдяки зусиллям української інтелектуальної еліти, українських книжників, діячів культурноосвітніх об’єднань, братств. Можна вважати, що організація і поширення шкільної освіти в Україні стали
виявом нового гуманістичного стилю життя, який формувався в Україні незалежно від панування в суспільній
свідомості усталених норм, стереотипів, домінант середньовічного мислення. За словами В. Литвинова, в
українських школах XVI-XVII ст. культивувалися ідеї Відродження [13].
Завдяки дотриманню і продовженню гуманістичних традицій у середовищі української інтелігенції відбувалася
своєрідна трансляція цінностей європейського життя на український ґрунт. Діяльність інтелігентських об’єднань,
гуртків учених та осередків інтелектуалів мала своїм найпомітнішим наслідком творення спільного
загальноєвропейського культурно-освітнього простору, органічною частиною якого була українська освіта.
Як незаперечний факт повинно сприйматися те, що вивчення історичних передумов формування єдиного
європейського культурно-освітнього простору має безпосереднє відношення до вирішення багатьох важливих
проблем, що стоять перед сучасною українською освітою. Досвід діяльності української гуманістичної
інтелігенції XVI-XVII ст. постає надзвичайно актуальним тоді, коли процеси гуманізації освіти переплітаються
з трансформаційними та модернізаційними змінами в сучасному українському суспільстві. Використання
надбань національної педагогічної спадщини і української традиції органічно доповнює процес подальшого
удосконалення української освіти, робить зрозумілим факт, що здобуваючи знання, варто також орієнтуватися
на високі духовно-моральні норми й цінності як показник особистісного розвитку.
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Гапченко Е. В. Украинская интеллигенция как субъект формирования европейского культурнообразовательного пространства: из истории украинской педагогики XVI-XVII ст.
В статье исследуются место и роль украинской интеллигенции в формировании единого европейского
культурно-образовательного пространства, в развитии направлений образовательной деятельности,
которые формируют личность. Подчеркивается, что благодаря сохранению украинской интеллигенцией XVIXVII вв. гуманистических традиций осуществлялась трансляция ценностей европейской духовной жизни на
украинскую почву, реализовывались европейские образцы школьного и университетского образования,
формировался опыт отношения к субъекту образовательно-воспитательного процесса как к неповторимой
личности, носителю высоких моральных качеств. Выяснено, что деятельность интеллектуальной элиты
оценивается с позиций современных актуальных задач развития украинской школы и педагогики.
Gapchenko O. V. Ukrainian Intellectuals as the Subject of Creating the European Cultural and Educational Space:
from the History of Ukrainian Pedagogy of the XVI-XVII Centuries.
The article investigates the place and role of the Ukrainian intellectuals in the single European cultural and educational
space creation, educational activity trends development that form a personality. It is underlined that due to the Ukrainian
intellectuals' preserving humanistic traditions in the XVI-XVII centuries, the translation of values of the European spiritual
life on the Ukrainian soil took place, the European standards of school and university education became firmly established,
the experience of attitude was formed towards the subject of the educational process as to the unique personality, carrier of
high moral qualities. It is determined that the intellectual elite's activity is estimated from positions of the modern actual tasks
directed on the development of Ukrainian school and pedagogics.
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НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ У ВИЩІЙ ТЕХНІЧНІЙ ОСВІТІ
У статті проаналізовано значущість науково-дослідницької роботи студентів у технічних університетах як
засобу забезпечення реалізації міжнародних тенденцій до інтеграційної єдності європейських освітніх систем,
ефективного заходу подолання кризи освіти та підвищення якості вищої технічної освіти України, визначено
особливості організації науково-дослідницької роботи в країнах Європи. Визначено, що з метою досягнення
зазначеної ефективності організація науково-дослідницької роботи студентів у вищих технічних навчальних
закладах повинна будуватися на принципах гуманізації, єдності навчання та дослідницької діяльності,
варіативності, науковості, проблемності, міждисциплінарності, інтернаціоналізації та професіоналізації.
Процес глобалізації та інтеграції активно охоплює усі сфери життєдіяльності сучасної людини. Цей процес
зачепив найрізноманітніші сфери суспільного життя, включаючи й освіту, фактично усіх розвинених країн світу.
Так, протягом останніх десятиліть відбувається бурхливе зростання культурних обмінів і прямих контактів між
державними установами, соціальними групами, суспільними організаціями й окремими людьми різних країн.
Національні відокремлені системи вищої освіти на сьогоднішній день вже не в змозі задовольнити потреби держав,
які інтегруються на світовому рівні, і саме науково-дослідницька складова вищої, зокрема вищої технічної, освіти є
потужним засобом міжнародної інтеграції та підвищення якості підготовки сучасних висококваліфікованих фахівців.
Порівняльний аналіз систем освіти та професійної підготовки, зокрема, в аспекті організації науководослідницької роботи студентів, розкривається у роботах М. Аберкромбі, С. Бруксфілда, Ф. Бухбергера, Р. Вінтера,
П. Еріксона, Г. Женея, Г. Коллієра, М. Кучеряну, Л. Лурьє, С. Радіонової, Ф. Ратнер, П. Чермелі та інших.
Метою статті є аналіз значущості науково-дослідницької роботи студентів у технічних університетах як
засобу забезпечення реалізації міжнародних тенденцій до інтеграційної єдності європейських освітніх систем,
ефективного заходу подолання кризи освіти та підвищення якості вищої технічної освіти України, визначення
особливостей організації науково-дослідницької роботи в країнах Європи.
У реаліях сьогодення все яскравіше проявляються тенденції до співробітництва у галузі освіти та науки,
формування єдиного освітнього простору, який має достатню однорідність, необхідну для вирішення проблеми
мобільності студентів і фахівців та повсюдного підвищення якості вищої освіти. Однак, проблема належної
організації науково-дослідницької роботи студентів, зокрема, у технічних університетах, та значущість цієї
освітньої компоненти для підвищення якості вищої освіти, подолання кризи освіти та забезпечення реалізації
міжнародної тенденції до інтеграційної єдності освітніх систем ще не є достатньо висвітленими. Саме
зазначеним питанням і присвячена ця стаття.
Не варто ігнорувати той факт, що останніми роками системи освіти більшості провідних держав світу
переживають період боротьби з серйозною кризою, яка, по суті, й спричинила потужний рух до міжнародної
інтеграції у освітній сфері. Криза системи освіти у світі – поняття неоднозначне, воно має як позитивні, так і
негативні сторони. Позитивними аспектами цього явища можна вважати зміну технократичної парадигми
освіти на гуманістичну, розвиток різноманітних типів освітніх установ, використання в освітньому процесі
найновіших технічних засобів і технологій, модернізацію змісту та методів навчання тощо. До негативних
проявів освітньої кризи можна віднести:
- безграмотність, яка досягла величезних розмірів (на початок 2000 року у світі нараховувалося близько 900
мільйонів безграмотних дорослих);
- розрив між масовою й елітарною освітою, який усе збільшується;
- той факт, що процеси демократизації освітніх систем часто зводяться до простого копіювання зовнішніх
атрибутів країн, які успішно розвиваються, без гармонійного поєднання особистих інтересів людини та
об’єктивних потреб держави, нації, невідповідність систем освіти різних країн об’єктивним вимогам сучасного
етапу суспільного розвитку;
- збереження, а у ряді країн і збільшення розриву між зростаючими потребами в освітніх послугах нової
високої якості та реальними можливостями їхнього задоволення.
Необхідність проведення реформ і модернізації існуючих систем освіти, як зазначає низка дослідників,
зокрема, К. Цейкович, Л. Тарасюк, Н. Давидов, були викликані також такими об’єктивними протиріччями, як:
- невідповідність змісту освіти сучасному рівню розвитку знань;
- розрив між змістом освіти та реальними освітніми запитами тих, хто навчається, потребами суспільства;
- поглиблення соціальної нерівності у галузі освіти;
- зростаючий дисбаланс між сферою освіти та ринком праці, нездатність освіти до адаптації у нових умовах
професійної діяльності;
- збільшення розриву між зростаючими цінами на освіту та засобами, які країни могли б чи хотіли
інвестувати у цей суспільний інститут [1: 7].
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А. Субетто вважає основною причиною сучасної кризи освіти ''розрив між вимогами до освіти, які висуває
об’єктивний розвиток економіки, суспільства та соціоприродної системи цивілізації, і якістю освіти, яка
склалася у різних країнах світу'' [2: 7]. До основних джерел кризи дослідник відносить: кризу у механізмах
розвитку світової цивілізації; перевагу технократичного способу мислення людини; розрив між міською та
сільською освітою; розрив між університетською й академічною наукою.
Останнє джерело кризи освіти, яке визначене А. Субетто, є характерним і для України. Воно відображує
розрив між вищою школою, тобто університетською наукою, і академічною наукою, який стрімко
збільшується. ''Розрив'' у механізмах відтворення кадрів з вищою освітою через вищу школу та при цьому
фундаменталізація і загальна професіоналізація починають відігравати пріоритетну роль у сучасній системі
вищої технічної освіти України.
Для того, щоб з найменшими негативними наслідками подолати кризу системи вітчизняної вищої освіти,
важливо ретельно вивчати досвід виходу з кризи вищої школи провідних зарубіжних країн.
Так, на сучасному етапі для виходу з освітньої кризи та подолання її наслідків країни Європейського Союзу
проводять політику реалізації загальних цінностей і цілей, головні з яких спрямовані на ''створення механізмів
реалізації стратегії навчання протягом усього життя, і на збереження унікальності та цінності національних
систем професійної освіти, що спеціально закріплене у Маастрихтському договорі'' [3: 24]. Адже сучасна освіта,
згідно заяв ЮНЕСКО, є реальним учасником зародження нового всесвітнього співтовариства та виявляється в
епіцентрі проблем його розвитку [4].
Меморандум Європейського Союзу з навчання протягом усього життя виділяє наступні ключові вимоги до
кадрових ресурсів, а саме, володіння іноземними мовами, інформаційними технологіями, підприємницькими і
соціальними навичками. Міжнародна Комісія ЮНЕСКО з освіти для ХХІ століття у докладі ''Освіта:
прихований скарб'' [5] підкреслює вирішальну роль освіти не лише у розвитку особистості, але й усього
суспільства. За оцінками провідних експертів Ради Європи у галузі освіти, проблематика ХХІ століття для усіх
освітніх систем буде полягати у подоланні протиріч між:
1) загальним і частковим, з поступовим перетворенням людини (без втрати власного коріння) на
громадянина світу, який повинен мати нове мислення та культуру, побудованими на фундаменті гуманістичної
культури світу;
2) традиціями та сучасними тенденціями, які передбачають адаптацію людини до нових мінливих умов;
3) різноманіттям програм і технологій навчання та забезпеченням їхньої наступності;
4) змістом практики освіти та найновішими досягненнями наукової думки тощо.
Вагомий внесок у вивчення аспектів функціонування та розвитку систем вищої освіти на міжнародному
рівні, як уже зазначалося, робить ЮНЕСКО, узагальнюючи, аналізуючи і поширюючи інформацію, при цьому,
зосереджуючи увагу на найактуальніших напрямах сучасних досліджень. На європейському рівні практичну
реалізацію концепції міжнародної інтеграції та інтернаціоналізації здійснюють також Європейський центр
вищої освіти ЮНЕСКО, комісія Ради Європи, Європейська асоціація вищої освіти, європейська мережа
національних інформаційних центрів з академічного визнання та мобільності ЮНЕСКО та Ради Європи.
«Інтернаціоналізація освіти – це процес впровадження міжнародного виміру в такі функції навчального
закладу, як викладання, дослідження, надання послуг. Традиційно інтернаціоналізація освітньої діяльності
визначає академічну мобільність студентів, професорсько-викладацького складу, надання національними
навчальними закладами освітніх послуг іноземним студентам, інтернаціоналізацію навчальних планів,
проведення міжнародних досліджень тощо'' [6: 68].
Міжнародні організації генерують досвід та відпрацьовують моделі співробітництва між країнами в усіх
напрямах вищої освіти. Говорячи про механізм реалізації інтеграційної стратегії у галузі університетських
досліджень, важливо зазначити, що поряд з такими її традиційними елементами, як обмін інформацією та
координація національних політик у сфері освіти, створена мережа навчально-наукових та дослідницьких
інститутів, з'являються великі цільові програми з різних напрямів інтеграції вищої школи. Серед них, зокрема,
варто відмітити наступні:
- програма ЕРАЗМУС, яка координує співробітництво вищих навчальних закладів у сфері навчання,
підвищення мобільності студентів та викладачів;
- програма КОММЕТ – спрямована на розвиток співробітництва та зміцнення зв'язків вищих навчальних
закладів з промисловістю, а також на організацію стажування студентів за кордоном;
- програма ЛІНГВА – забезпечує розвиток інформаційних технологій;
- програма ТЕМПУС – розрахована на розв'язання освітніх проблем з метою модернізації
найперспективніших галузей вищої освіти, стимулювання транс'європейської мобільності студентів університетів;
- програма КОРДЕЕ – координує співробітництво в галузі освіти з метою посилення її розвитку в Європі;
- програма ПЕТРА – займається організацією професійного навчання, обміном досвіду,
працевлаштуванням у країнах Західної Європи;
- програма ЛЕОНАРДО – займається питаннями професійної підготовки у західноєвропейських країнах з
метою підвищення якості професійного навчання, обмінів та стажування;
- програма САЙНС, суть якої є підвищення ефективності університетських досліджень в Європі шляхом
створення дослідницької мережі та інші.
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Крім того, на забезпечення трансформаційної функції сучасної вищої школи, координацію традиційних та
інноваційних процесів стимулювання реформаційних процесів у системах вищої освіти європейських країн
спрямована діяльність таких організацій як, Міжнародна асоціація університетів, Конференція ректорів Європи,
Британська Рада, Міжнародне бюро освіти, Міжнародний інститут планування освіти, Європейська асоціація
наукових досліджень в галузі освіти, Європейська асоціація викладачів, Асоціація європейських університетів тощо.
Становлення світової освітньої системи, яке інтенсивно прогресує у наш час, відбувається поступово, як
результат багаторічної сумісної роботи різноманітних міжнародних комісій під егідою ЮНЕСКО,
континентальних, регіональних та національних асоціацій освіти, державних органів управління сферою вищої
освіти, спільноти з обміну досвідом, узгодження позицій та координації розвитку вищої професійної освіти. У
більшості європейських країн інтеграційні процеси в освітній сфері здійснюються шляхом розробки схем
міжнародної академічної мобільності завдяки міжнародному партнерству, співпраці між представниками
професорсько-викладацького складу університетів тощо.
Реалізація інтеграційних напрямів у освіті пов’язана, передусім, з творчим використанням і розвитком
позитивного міжнародного досвіду підвищення якості підготовки фахівців, розширенням академічної
мобільності студентів і наукових працівників, входженням у міжнародний ринок освітніх послуг і систему
міжнародного інформаційного і комунікаційного простору, розвитком міжнародного співробітництва у галузі
фундаментальних і прикладних досліджень. Звідси очевидною стає необхідність впровадження зарубіжного
досвіду у практику української вищої школи.
Сучасні загальносвітові інтеграційні процеси призвели до необхідності радикальних змін у сфері вищої,
зокрема вищої технічної, освіти України. Процеси інтеграції на фоні активного розвитку інформаційних і
телекомунікаційних технологій вказують на важливість і необхідність всебічного аналізу та врахування
міжнародного досвіду організації системи вищої освіти.
Так, протягом декількох останніх десятиліть у світових освітніх тенденціях спостерігається активне
посилення наукової функції вищої школи. Це сприяє покращенню якості підготовки технічних фахівців і
зростанню фінансових можливостей вищих технічних навчальних закладів. Технічні університети беруть
активну участь у розробці науково-дослідницьких програм держави, що, у свою чергу, призводить до
поглиблення процесів інтеграції та розширення зв’язку науки з виробництвом. У вищій технічній школі
багатьох країн світу широко практикується контрактна форма виконання науково-дослідницьких робіт.
В якості пріоритету для кожної європейської країни у Берлінському комюніке на зустрічі міністрів освіти,
яка відбулася у Берліні у вересні 2003 року, вказана ''необхідність тісної взаємодії між освітніми та науководослідними секторами. Звернена особлива увага на те, що європейський простір наукових досліджень і
європейський простір вищої освіти спільно формують фундамент Європи знань'' [7: 15].
Зміна статусу науки ініціює набуття нею нової інтегративної функції, яка передбачає інтенсивне
використання наукових знань у різних сферах людської діяльності, цілісність наукового знання, зміну
характеру наукової діяльності, розгляд розвитку науки у культурно-історичному контексті, гуманітаризацію
науки, подолання вузької дисциплінарності.
Система організації науково-дослідницької роботи студентів в технічних університетах країн Європейського
Союзу різна. Однак спільною рисою для усіх країн є застосування проблемного підходу в організації науководослідницької роботи студентів. Таким чином, основні форми організації навчального процесу набувають
проблемно-орієнтованого характеру. Навіть традиційні лекції поступаються проблемним, чи лекціямдискусіям. Подібні заняття стимулюють активність і самостійність у судженнях студентів вже на етапі
отримання нового знання, оскільки потребують наявності таких дослідницьких навичок, як переробка та
використання у професійній діяльності наукової інформації, використання методики наукового пошуку,
наукового аналізу. Звідси доцільною бачиться переорієнтація традиційних лекцій, метою яких є передати
якомога більший обсяг інформації на проблемний виклад теоретичного матеріалу, який покликаний спонукати
студентів до критичного усвідомлення отриманих даних, перегляду власних уявлень про предмет вивчення, та,
нарешті, збуджувати та підтримувати постійний інтерес до науки взагалі, і до навчальної дисципліни зокрема.
Однією з актуальних задач сучасної вищої технічної освіти в Україні та Європі стає встановлення відповідностей
між вимогами, які висуваються до підготовки майбутніх фахівців новою парадигмою розвитку освіти та фактичним
обсягом і якістю професійних знань і вмінь випускників вищих технічних навчальних закладів.
Аналіз освітніх документів і робіт європейських дослідників дозволив виділити наступні особливості
розвитку вищої технічної освіти на сучасному етапі в аспекті організації науково-дослідницької роботи
студентів у Європі: наповнення освітніх програм науково-дослідницькою компонентою, підсилення уваги до
формування кадрового потенціалу нового рівня – фахівців, які мають якісну науково-дослідницьку підготовку,
фахівців-дослідників, які мають такі якості, як наукова активність, цілеспрямованість, самостійність,
наполегливість у пошуку та досягненні результату, професійна мобільність, нонконформізм, автономність у
судженнях, прагнення до постійної самоосвіти; активізація процесу забезпечення єдності наукової та
навчальної підготовки шляхом широкого залучення студентів до науково-дослідницької та експериментальної
роботи, у тому числі тієї, яка здійснюється на міжнародному рівні.
Таким чином, можна зробити логічний висновок, що організація науково-дослідницької роботи студентів у
вищих, зокрема, у вищих технічних, навчальних закладах у європейських країнах будується на принципах
гуманізації, єдності навчання та дослідницької діяльності, варіативності, науковості, проблемності,
міждисциплінарності, інтернаціоналізації та професіоналізації. А участь у міжнародних дослідженнях і організаціях
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міжнародних проектів є перспективними напрямами технічної та дослідницької діяльності у вітчизняній вищій
технічній школі. Саме ці напрями й створюють основу для інтеграції освітньої системи України в єдиний світовий
освітній простір, і саме забезпечення їхнього повсюдного впровадження, та заохочення студентської молоді, а також
як молодих, так і вже досвідчених науковців до участі у міжнародних наукових проектах, і є перспективним
спрямуванням для розвитку й удосконалення сучасної вищої технічної освіти України.
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Голуб Т. П. Научно-исследовательская работа студентов как способ преодоления кризиса и реализации
интеграционных тенденций в высшем техническом образовании.
В статье проанализирована значимость научно-исследовательской работы студентов в технических
университетах как средства обеспечения реализации международных тенденций к интеграционному единству
европейских образовательных систем, эффективному средству повышения качества высшего технического
образования Украины и преодоления кризиса образования, определены особенности организации научноисследовательской работы студентов в странах Европы. Определено, что с целью достижения
эффективности организация научно-исследовательской работы студентов должна строиться на принципах
гуманизации, единства обучения и исследовательской деятельности, вариативности, научности,
проблемности, междисциплинарности, интернационализации и профессионализации.
Golub T. P. Students' Research Work as the Method of Coping with the Educational Crisis and Realization of the
Higher Technical Education Integrative Tendencies.
The article deals with the analysis of students' research work significance in the technical universities as the means of
the international tendencies realization to the integration unity of European educational systems, an effective method of
improving the quality of Ukrainian higher technical education and coping with the educational crisis. The peculiarities
of students' research work in the European countries are determined. It is determined that for reaching the needed
effectiveness students’ research work in the technical universities has to be based on the principles of humanization,
study and research unity, variability, science, interdisciplinarity, internationalization, professionalization.
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ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В ІНДУСТРІЇ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ
У даній статті розглянуто можливості створення діагностичного інструментарію для оцінювання
готовності до професійної діяльності в активних видах туризму. Вивчено межі застосовності методик
експертного оцінювання, прийнятих у спортивному туризмі, для діагностування результатів педагогічного
експерименту. Запропоновано й описано методики оцінювання діяльнісного компонента готовності бакалаврів
спеціальності "Туризм" до професійной діяльності в індустрії активного відпочинку.
Актуальність дослідження. Постановка проблеми. Сучасний світовий ринок послуг в активних видах
туризму стрімко зростає за рахунок упровадження інноваційних технологій та підвищення якості
обслуговування. Перспективи розвитку індустрії активного відпочинку в Україні нерозривно пов'язані з
наявністю професійно підготовлених фахівців, здатних створювати й реалізовувати привабливий
конкурентоспроможний продукт. Кардинальне вдосконалення кваліфікації цих фахівців неможливе без
пошуків нових діагностичних підходів до оцінювання їхньої професійної готовності.
Розглянемо можливості створення діагностичних інструментів оцінювання рівня готовності бакалаврів
спеціальності ''Туризм'' до професійної діяльності в індустрії активного відпочинку.
Існуючі методики оцінювання готовності прийнято сепарувати на ті, які вивчають мотиваційно-ціннісні,
операціональні й когнітивно-пізнавальні властивості особистості. На нашу думку, в даній роботі немає
необхідності виходити за межі існуючих традицій оцінювання мотиваційно-ціннісного компоненту, бо сучасні
стандартні методики дозволяють досить надійно визначити рівень його сформованості для широкого спектру
професій. Однак у складних і різноспрямованих видах професійної діяльності, до яких, безумовно, відносяться
й активні види туризму, методики оцінювання когнітивного й особливо діяльнісного компонента готовності,
вимагають додаткових науково-методичних та емпіричних обґрунтувань.
Метою даного дослідження є пошук, пропозиція і обґрунтування діагностичних інструментів оцінювання
діяльнісного компонента готовності бакалаврів спеціальності ''Туризм'' до професійної діяльності в активних
видах туризму.
Ця мета може бути виконана за рахунок виконання наступних дослідницьких завдань: аналізу умов успішності
професійної діяльності з точки зору роботодавців, практикуючих фахівців і кінцевих споживачів послуг; виділення
ключових завдань і напрямків професійної підготовки в контексті світових тенденцій розвитку активних видів
туризму; вивчення досвіду діяльності провідних фахівців-практиків: досвідчених інструкторів туризму, гідів
комерційних турів, найбільш авторитетних керівників спортивних походів, членів МКК; аналізу існуючих методик
оцінювання готовності до похідної та змагальної діяльності в спортивному туризмі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Така робота була проведена нами і її результати відображені в
низці публікацій [1-3]. На підставі діяльнісного підходу нами було визначено ключові показники
сформованості професійної готовності за основними напрямками проектної та інструкторської
діяльності. Проте в процесі дослідження нами не були знайдені готові апробовані методики оцінювання
показників сформованості діяльнісного компонента готовності, що пояснюється відсутністю сфокусованості
наукового інтересу до проблеми підготовки та оцінювання готовності фахівців індустрії активного
відпочинку. Подібне становище спонукало нас до вивчення та аналізу існуючих методик оцінки рівня
готовності в близькому за змістом виді діяльності – спортивному туризмі.
Система оцінювання, що склалася в спортивному туризмі має в своїй основі комплекс методик,
спрямованих на визначення рівня готовності до різних видів діяльності спортсмена-туриста в процесі його
спортивного росту. З даного комплексу нас цікавили методики, спрямовані на вирішення наступних завдань:
оцінювання результатів навчання на курсах підготовки громадських туристських кадрів (керівників та
учасників походів, інструкторів туризму); оцінювання готовності учасників і керівників спортивних походів
при випуску на маршрут; оцінювання результатів виступів команд на змаганнях з техніки спортивного туризму.
На наш погляд, немає потреби докладно описувати дані методики. Значна їх частина була розроблена ще в
70-80 роках XX століття в системі самодіяльного туризму СРСР. Їх зміст досить повно розкрито в роботах
І. А. Дрогова, В. І. Ганопольського, Э. І. Веретенникова, Б. П. Моргунова, В. І. Курилова, П. І. Лукоянова,
В. М. Григор'єва, М. Д. Каценельсон та інших авторів, а так само в Правилах проведення спортивних походів та
змагань з техніки спортивного туризму. Із сучасних робіт ми можемо виділити дослідження А. П. Коноха,
Т. Ю. Тарасені та методичні розробки В. Г. Когана [4-5].
Український учений А. П. Конох у своїй дослідницько-експериментальній роботі [6] використовував
методики М. В. Малікова, А. В. Сватьйова, А. А. Кузнєцова для оцінювання рівня фізичної підготовленості, а
так само авторські анкети та тестові завдання для діагностування рівня професійно-туристської підготовленості
майбутніх фахівців спортивно-оздоровчого туризму.
Російська вчена Т. Ю. Тарасеня, у своєму дослідженні по включенню комплексу засобів спортивнооздоровчого туризму в фізичне виховання студентів [7], для діагностування результатів педагогічного
експерименту використовувала нормативні завдання з подолання технічних перешкод.
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Виклад основного матеріалу. Розглянемо процедуру випуску групи на маршрут, прийняту в спортивному
туризмі з точки зору педагогічних методів оцінювання готовності до професійної діяльності. Перевірка
готовності керівника спортивного походу здійснюється спеціальним, делегованим Федерацією спортивного
туризму України (ФСТУ) органом – маршрутно-кваліфікаційною комісією (МКК).
На основі спостережень і особистого досвіду роботи в Обласній МКК автор дійшов висновку, що зазвичай
готовність визначається експертами (членами МКК) шляхом оцінювання різних здібностей і властивостей
особистості керівника, необхідних для реалізації моделі успішної подорожі – заявленого походу. Наприклад,
при оцінюванні мотиваційно-ціннісного компоненту готовності зазвичай звертається увага на наявність у
керівника симптомів надмірно завищеної самооцінки чи мотивів спортивного кар'єризму, які є вкрай
небезпечними і неприпустимими у спортивному туризмі.
Когнітивний компонент готовності зазвичай перевіряється в обсязі знання керівником специфічних
особливостей району подорожі, характеру очікуваних перешкод на маршруті і ступеня опрацьованості
організації трансферу і запасних варіантів маршруту групи.
Найбільш складним завданням експертів є визначення рівня сформованості діяльнісного компоненту
готовності керівника. Він визначається методом експертного оцінювання в режимі співбесіди. Особлива увага
звертається на здатність керівника до оперативного прийняття рішень у мінливих обставинах, вільну роботу з
картографічними матеріалами і, особливо на різноманітність, багатство й ситуаційну оформленість його
фактичного похідного досвіду.
Таким чином, можна констатувати, що в спортивному туризмі при оцінюванні готовності керівника
походу експертна комісія (МКК) вивчає об'єкт – модель походу, що заявляється, а також особистісні
здібності суб'єкта – керівника походу, успішно реалізувати задуманий проект.
Очевидно, що дана процедура як цілісна методика перевірки готовності керівників походів, через її низьку
валідність не може бути застосована для діагностування результатів педагогічного експерименту. Однак у своїх
дослідженнях ми, безсумнівно, можемо застосовувати окремі методи і критерії оцінювання, які
використовуються в спортивному туризмі.
Тому на основі результатів аналізу даної процедури нами були розроблені методики оцінювання рівня
діяльнісного компоненту готовності бакалаврів спеціальності "Туризм" до проектної діяльності, до
оперативного управління в умовах реалізації туру, а так само до інструкторської діяльності в активних видах
туризму. Зі стандартних методик оцінювання діяльнісного компоненту готовності нами був використаний
опитувальник КОС-2 для визначення комунікативних та організаційних здібностей особистості.
Для оцінювання готовності бакалаврів спеціальності ''Туризм'' до виконання проектної діяльності нами була
розроблена процедура виконання та оцінювання результатів завдання з розробки основних компонентів моделі
активного туру. Дане завдання є спрощеним варіантом навчального проекту "Розробка активного туру" [8]
дисципліни "Діяльність туристських самодіяльних організацій", яке виконується студентами 3-го курсу
спеціальності ''Туризм'' з 2006 року.
Для оцінювання рівня готовності до оперативного управління в умовах реалізації туру нами був
розроблений комплекс тестових завдань за рішенням ситуаційних завдань тактичного характеру. При розробці
тестових завдань були використані найбільш типові моделі проблемних ситуацій похідного туризму. Питання
тестового завдання відносяться до 4-го рівня за класифікацією А. В. Романова [9: 6-8].
Для оцінювання рівня готовності до професійної інструкторської діяльності в активних видах туризму нами
був розроблений комплекс з 5-ти індивідуальних нормативних завдань. Тематика нормативних завдань
визначається гарантуванням безпеки проведення активних, пригодницьких і екстремальних турів і спрямована
на наступні види спортивно-туристської діяльності:
– організація складного технічного прийому (завдання № 1 – з подолання перешкоди та завдання № 2 – по
рятувальним роботам);
– виконання базових технічних навичок, які безпосередньо впливають на безпеку (завдання № 3 – в'язання
туристських вузлів);
– медична допомога в польових умовах (завдання № 4 – діагностика й лікування захворювань та отруєнь,
завдання № 5 – надання першої допомоги потерпілому).
Всі завдання виконуються індивідуально. Технічні завдання № 1, 2 виконуються з імітацією силового
командного натягу поручневої мотузки в модельованих умовах (на рівному майданчику). Оцінювання
результатів виконання завдань здійснюється відповідно до методик, прийнятих при суддівстві змагань із
техніки спортивного туризму.
Результати дослідження. Вивчення існуючих методик оцінювання діяльнісного компоненту професійної
готовності виявило відсутність апробованих методик оцінювання для фахівців сфери активного відпочинку і
зокрема в активних видах туризму, що пояснюється відсутністю сфокусованості наукового інтересу до даної
проблеми. Аналіз сформованих методик і критеріїв оцінювання в спорідненій сфері діяльності – спортивному
туризмі – дозволив нам розробити діагностичний інструментарій оцінювання діяльнісного компоненту
готовності до професійної діяльності бакалаврів спеціальності ''Туризм'' до професійної діяльності в індустрії
активного відпочинку.
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Коллегаев М. Ю. Диагностический инструментарий оценивания готовности к профессиональной
деятельности в индустрии активного отдыха.
В данной статье рассмотрены возможности создания диагностического инструментария для оценивания
готовности к профессиональной деятельности в активных видах туризма. Изучены границы применения методик
экспертного оценивания, принятых в спортивном туризме, для диагностирования результатов педагогического
эксперимента. Предложены и описаны методики оценивания деятельностного компонента готовности
бакалавров специальности ''Туризм'' к профессиональной деятельности в индустрии активного отдыха.
Kollegaev M. Yu. Diagnostic Tools for Evaluating the Readiness for the Professional Work in the Active
Leisure Industry.
This article considers the possibility of creating a diagnostic tool for evaluating the readiness for the professional
activity in the active forms of tourism. The applicability limits of expert evaluation techniques, adopted in the
sports tourism, to diagnose the results of the pedagogical experiment are studied. The evaluation methods of the
activity component of the bachelor's readiness in the specialty "Tourism" for the professional activity in the industry
of active leisure are proposed and described.
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IННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАГІСТРІВ МЕДСЕСТРИНСТВА
У статті проаналізовано перспективні підходи до формування комунікативної компетентності магістрів
медсестринства. Підкреслено значення професійної і наукової комунікативної компетентностей як важливих
складових підготовки магістрів медсестринства в Україні. Запропоновано нове визначення та нову
класифікацію поняття ''комунікативна компетентність''. Виявлено три рівні комунікативної компетенції:
володіння комп'ютерними технологіями підвищення свого фахового рівня засобами Інтернету; використання
комп'ютерних технологій у професійній (педагогічній і науковій) діяльності; створення об'єктів
інтелектуальної власності (розробка програмного забезпечення для комп'ютерних центрів дистанційної
освіти, ноу-хау, винаходів) та їх презентація у засобах масової комунікації.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними
завданнями. На сьогодні інформатизація всіх сфер людської діяльності призвела до виникнення нової
суспільної формації – постіндустріального інформаційного суспільства. Людство провело 3 мільйони років у
лісах, 3 тисячі років – на полях, 300 років – у цехах заводів і фабрик і 30 років – за екраном комп'ютера.
Класична педагогіка, починаючи з Яна Коменського, добре обслуговувала індустріальну епоху, але стала
неадекватною інформаційному суспільству і тому назріла потреба розробки нової парадигми освіти. Стали явно
непридатними такі компоненти освіти індустріального суспільства, як: освіта – для виробництва; здобуті
знання в юності – запас на все життя, педагог передає знання, а учень їх засвоює; книга як основний засіб
збереження і передачі інформації, стабільна структура учбових дисциплін і ригідність форм організації
учбового процесу з акцентом на аудиторні заняття тощо.
Потреба в новій постіндустріальній педагогіці давно назріла і активно розробляється світовою науковопедагогічною спільнотою. Сучасна педагогіка доповнюється новими перспективними підходами, такими,
наприклад, як коннективізм, де навчання розглядається як процес створення електронної мережі, вузлами якої є
люди, організації, бібліотеки, сайти, книги, журнали, бази даних, або будь-які інші джерела інформації [1].
Доступ до навчання став, по суті, доступом до інформаційних ресурсів і освітніх послуг, що дозволяє тим,
хто навчається не тільки споживати освітні ресурси, але й розробляти їх. Навчання, таким чином,
еволюціонувало від передачі інформації і знань до виробництва інформації і знань.
Сучасні вимоги розбудови держави ставлять на порядок денний багато проблем, серед яких – реформування
сестринської освіти.
Серед психолого-педагогічних аспектів ступеневої медсестринської освіти особливої актуальності набуло
опанування магістрами сестринської справи основ комунікативної компетентності.
Формування цілей статті (постановка завдання). Розвиток комунікативної компетентності займає
ключове місце в підготовці майбутніх фахівців сестринської справи. Багатоаспектність діяльності медичної
сестри висуває певні вимоги до її індивідуальних психологічних особливостей та професійних якостей і
особливо до рівня комунікативної компетентності. В українській педагогіці переважає тенденція, згідно з якою
професійну освіту майбутніх фахівців визначають через поняття ''компетентність'', а компетентнісний підхід є
провідним методологічним підходом до обґрунтування державних стандартів освіти в Україні.
Однак у педагогічній практиці та теорії мають місце істотні протиріччя, зокрема:
– між визнанням компетентнісного підходу визначальним щодо обґрунтування державних стандартів освіти
за медичними напрямами підготовки майбутніх фахівців і недостатнім усвідомленням вимог цього підходу
організаторами та суб’єктами освітнього процесу у вищих медичних навчальних закладах;
– між науковим змістом поняття ''комунікативна компетентність'' і неоднозначним трактуванням його
смислу організаторами та суб’єктами освітнього процесу у вищих медичних навчальних закладах.
Мета нашого дослідження полягає у теоретичному аналізі комунікативної компетентності майбутніх
медичних сестер із завершеною вищою медсестринською освітою – магістрів медсестринства.
Для досягнення мети використано наступні методи наукового дослідження: математичне моделювання,
контент-аналіз законодавчих нормативних документів та метод структурного аналізу і логічного узагальнення.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
В українській педагогічній науці проблема професійної підготовки магістрів сестринської справи є відносно
новою. Дослідження проблематики завершеної вищої медсестринської освіти зародилось уже в незалежній
Україні. Аналіз та узагальнення наукових праць, присвячених цій проблемі, дає змогу виокремити два етапи:
– Перший етап (90-ті роки ХХ ст. – перші роки ХХІ ст.) характеризувався появою інтересу науковців до
вищої медсестринської освіти, визначенням її суті, напрямків, змісту, вивченням міжнародного досвіду.
– Другий етап розпочався у 2008 році. Хронологічно він збігається з початком підготовки перших магістрів
медсестринства в Україні, відкриттям з цією метою Житомирського інституту медсестринства, Навчально© Свиридюк В. В., 2012
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наукового інституту медсестринства у складі Тернопільського національного медичного університету імені
І. Я. Горбачевського, кафедр медсестринства у Буковинській державній медичній академії та в Харківському
національному медичному університеті.
У 2008 році було започатковано випуск низки науково-інформаційних видань: журналів – ''Магістр
медсестринства'' та ''Медсестринство України'', збірників матеріалів щорічних Всеукраїнських науковопрактичних конференцій ''Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи, ''Вісника Житомирського
інституту медсестринства''.
Згідно з наказом МОЗ України і НАМН України № 522/51 від 12.09.08 р. ''Про концепцію розвитку вищої
медичної освіти'' Житомирський інститут медсестринства визначено провідним і відповідальним за
впровадження ступеневої медсестринської освіти в державі.
Завдяки вищезазначеним організаційним заходам та початку наукових досліджень магістрів медсестринства,
на другому етапі стрімко розширюється проблематика досліджень, вивчаються передові технології професійної
підготовки, у тому числі педагогічні, медичні та психологічні аспекти комунікативної компетенції в умовах
ступеневої медсестринської освіти.
Поняття комунікативної компетенції ввійшло у науковий обіг у 1972 р. завдяки американському лінгвісту
Д. Хаймсу (D. Hymes), який новим терміном замінив поняття лінгвістичної компетенції, яке обмежувалось суто
лінгвістикою [2].
Після того як Д. Хаймс (D. Hymes) вивів комунікативну компетентність із царини лінгвістики, розширив і
доповнив поняття комунікативної компетенції як невід'ємної складової професійної компетенції, було створено
цілу низка її галузевих моделей. При цьому кожен дослідник знаходив і звертав увагу на істотні аспекти
комунікативної компетентності, які виходять далеко за межі не лише лінвістики, але й педагогіки. Різні аспекти
комунікативної компетенції почали не лише вивчати, але й активно використовувати психологи, медики,
журналісти, політики, юристи, військові та представники інших професій, які відкривали особливості
професійної комунікативної компетенції, притаманні для своєї галузі.
Комунікативну компетентність як процес можна звести до інформаційної матриці: почуте, побачене,
прочитане → запам'ятоване, осмислене, емоційно забарвлене → сказане, показане, написане (рис. 1).

Рис. 1. Комунікативність як процес.
Тому у сферу комунікативної компетентності входять знання закономірностей збору і поширення
інформації, а також мистецтво бути зрозумілим і переконливим. На основі такого розширеного розуміння
комунікативної компетентності ми пропонуємо власну класифікацію цього поняття.
Відтак, комунікативна компетентність поділяється на такі різновиди:
І. Побутова комунікативна компетентність.
1. Загально-людська комунікативна компетентність.
2. Комунікативна компетентність аферистів і шахраїв.
3. Комунікативна компетентність осіб, що надають сексуальні послуги.
ІІ. Професійна комунікативна компетентність.
1. Педагогічна.
2. Психологічна.
3. Медична.
4. Комунікативна компетентність політиків (дипломатія, ораторське мистецтво, риторика, уміння вести
полеміку в прямому ефірі, піар, харизма, дезінформація, фальсифікація історії, ідеологізація та поділ
суспільства на партії за інтересами тощо).
5. Комунікативна компетентність військових (криптологія).
6. Релігійна комунікативна компетентність (комунікативна компетентність проповідників – духовна розрада,
виховання релігійних моральних цінностей і релігійного світогляду, виокремлення та гуртування віруючих у
релігійні общини тощо).
7. Юридична комунікативна компетентність працівників органів правосуддя: слідчих, прокурорів, суддів та
адвокатів.
8. Комунікативна компетентність бізнесменів (мистецтво завоювання довіри партнерів).
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9. Мистецька комунікативна компетентність (література, музика, театр, естрада, живопис, скульптура, кіно,
радіо, телебачення та інші мистецькі жанри, у тому числі масмедіа), визначальною ознакою якої є здатність
викликати захоплення і естетичну насолоду.
10. Журналістська комунікативна компетентність (збір і розповсюдження засобами масової інформації не
лише правдивої інформації, але й продукування дезінформації, створення і розвінчування ідолів, викриття, піар,
формування харизми, звеличення, фальсифікація, наклеп, паплюження).
11. Інші різновиди професійної комунікативної компетентності.
ІІІ. Наукова комунікативна компетентність.
Щодо побутової комунікативної компетентності, то її набувають всі люди ще в дитинстві в процесі
соціологізації та формування особистості. Побутова комунікативна компетентність значною мірою залежить
від освіти, але освіта не є визначальною для цього різновиду комунікативної компетентності, оскільки навіть
неграмотні люди завдяки розвинутій комунікативності, здоровому глузду і природженій життєвій мудрості з
успіхом вирішують всі свої проблеми.
Побутова комунікативна компетентність поділяється на:
1) загально-людську комунікативну компетентність;
2) комунікативну компетентність авантюристів і шахраїв;
3) комунікативну компетентність осіб, що надають сексуальні послуги.
Загально-людська комунікативна компетентність, характерною особливістю якої є те, що вона ґрунтується
на доброзичливості і доброчесності, являється невід'ємною складовою людяності. Незважаючи на те, що в
минулому навіть самого поняття ''комунікативна компетентність'' не існувало, компетентно спілкуватись на
побутовому рівні люди завжди вміли. Зразки витонченої загально-людської комунікативної компетентності ми
знаходимо ще в древніх клинописних і папірусних текстах. На сьогодні загально-людська комунікативна
компетентність розвинулась у чотири поширені переважно усні жанри, що широко використовуються при
спілкуванні: прислів'я, афоризми, тости, анекдоти.
На відміну від загально-людської комунікативної компетентності, комунікативна компетентність
авантюристів і шахраїв – це мистецтво обману, маніпулювання людьми, розпалювання азарту, зловживання
довірою, гра на слабких (чудесне зцілення від хвороб зняття порчі, пристріту, навроків, вразу, корони
безшлюбності, безпліддя, поєднання долі яснобачення, навіювання тощо) та темних сторонах людської душі:
жадібності, заздрості, марнославстві.
Ще одним поширеним різновидом побутової комунікативної компетентності є комунікативна
компетентність осіб, що надають сексуальні послуги з метою наживи: повії, гейші, танцівниці, стриптизерші,
жигало, ''доярки олігархів'' та інші ''пилососи'' і ''чистильники'' карманів і гаманців багатіїв. Усі вони в
досконалості опанували гру на ницих інстинктах і потягах людської натури, вербальні (мистецтво спілкування)
та невербальні (мова тіла) способи використання людських вад і слабкостей.
Ми не будемо детально зупинятися на цих різновидах побутової комунікативної компетентності. Вони
обидва зав'язані на дезінформації, тобто вмінні компетентно видавати бажане за дійсне і навпаки. Наведемо
лише зауваження Отто фон Бісмарка з цього приводу: ''Найбільше брешуть під час війни, після полювання та
перед виборами'' та афоризм Артура Шопенгауера: ''На жаль, всі негідники напрочуд товариські''.
Для нас більш цікавим є феномен побутової комунікативної компетентності, породжений поточним етапом
розвитку людської цивілізації – появи ''Людини мережі або Інтермена''.
На сьогодні явно визначились дві альтернативні тенденції впливу Інтернету на сучасну людину.
1) Позитивний вплив: принципово новий рівень розвитку науки, техніки і культури, що збагачує людство
можливістю кожного проявити себе; розширення географічних зон економічної, наукової і культурної співпраці
– швидкий доступ до шедеврів світового мистецтва, носіїв та сховищ економічної, наукової, секретної
інформації тощо; можливість працювати, не виходячи з дому, що досить актуально для людей з обмеженими
фізичними можливостями.
2) Негативний вплив: зміна свідомості сучасної людини, пов'язана зі специфічною залежністю від Інтернету;
занепад духовних і моральних цінностей, пов'язаний з анонімністю, вседозволеністю, безкарністю,
кіберзлочиністю, мережевим шахрайством тощо; дефіцит поваги до думки віртуальних співрозмовників,
ігнорування авторських прав на інтелектуальну власність, тотальний плагіат, нетерпимість до інакомислення,
захоплення мережевим хуліганством тощо.
Для інтелектуально розвиненої людини, яка володіє всіма нормами усного й писемного мовлення, Інтернет
– безмежна можливість збагачення культурного мовленнєвого рівня (наприклад, засіб опанування іноземною
мовою), презентації власних ідей, винаходів, відкриттів.
У той же час у мережі виникають клуби самогубців, наркоманів, терористів-початківців тощо.
Часто-густо спостерігаються порушення адекватності людської поведінки: дереалізація, втрата життєвих
орієнтирів, занепад моралі і духовних цінностей, зміщення ядра структури особистості.
Вчені дослідили і встановили, що виникнення патологічної залежності від Інтернету, чи адикції
підпорядковується певним закономірностям.
Перша стадія – людина почала працювати в мережі, це її зацікавило і вона намагається використовувати
Інтернет для роботи та розваги. Це нормально, якщо зберігається усталена пропорція між роботою і дозвіллям,
яка увійшла в звичку сформованої особистості до знайомства з мережею.
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А от друга стадія, коли людина увесь час проводить в Інтернеті у пошуках розваг, викликає тривогу. Добре,
якщо вона невдовзі перейде до третьої стадії – спокійного, виваженого ставлення до Інтернету, коли його
використовують у разі потреби. Більшість людей швидко проходить перші дві стадії і залишається на третій.
Однак деякі користувачі можуть зависнути на другій стадії. Вони стають залежними від сайтів в Інтернеті, від
обговорення скандальної, зазвичай сексуальної або кримінальної тематики в чатах або на спеціальних
телеконференціях ''для дорослих'', відчуваючи ейфорію від перебування в мережі. Поза мережею вони стають
роздратованими, відчувають спустошеність, депресію. При цьому їх лексичний запас різко зменшується,
внаслідок чого зростають труднощі спілкування з іншими людьми поза Інтернетом. Повертаючись у реальне
життя, вони навмисно прагнуть відмежуватися від оточуючих. Щоб виправити свій стан, їм уже не обійтися без
допомоги психолога, а то й психіатра [3].
Становлення та розвиток людської цивілізації завжди супроводжувались прагненням до аналізу духовного
начала в людині, до вивчення її раціональної та ірраціональної сторін. Упродовж віків створювались теоретичні
моделі людини, в яких здебільшого увага акцентується на залежності людини від знеособлених соціальних сил.
Попри те, що будь-яка модель спрощує й спотворює дійсність, кожна з них є корисною для розуміння тих явищ,
які вона відображає.
Ось далеко не повний перелік найбільш відомих моделей людини: ''Людина самотня'' (Д. Рісмен), ''Людинабунтівник'' (А. Камю), ''Людина – представник класу'' (К. Маркс), ''Надлюдина'' (Ф. Ніцше), ''Людина-Швейк''
(Я. Гашек), ''Людина натовпу'' (Г. Ортега-і-Гассет), ''Одновимірна людина'' (Г. Маркузе), ''Людина відчужена''
(Н. Еліас), ''Людина-споживач'' (Е. Фромм), ''Втрачена людина'' (В. Ядов), ''Парадоксальна людина'' (Ж. Тощенко),
''Катастрофічна людина'' (В. Шубкін), ''Постлюдина – Homo Post-Soveticus'' (Ю. Левада), ''Перехідна людина''
(С. Смірнов), ''Людина-кіборг'' (Т. Чеснокова), ''Людина-мутант'' (С. Хоружий), ''Людина-клон'' (Р. Курцвайль),
''Людина-чаклун'' (Д. Роулінг), ''Людина-химера'' (В. Свиридюк), ''Людина мережі або Інтермен'' (І. Дєвтєров) [3].
Поява Інтерменів була зумовлена тим, що віртуальна реальність відкрила нові горизонти для інтерактивності.
Сучасне ''мережеве'' покоління прийшло на зміну ''екранному'', де гра йшла в одні ворота (з телевізором), настала ера
інтерактивності, тобто активної участі у віртуальних мережевих процесах будь-кого з бажаючих.
І. Дєвтєров з цього приводу цілком слушно констатує: ''Якщо ''екранне'' покоління лише пасивно бомбардувалося
інформаційними потоками найрізноманітнішого характеру, без можливості якось впливати на зміст останніх, то
''мережеве'' покоління зростає в інтерактивному режимі, тобто, режимі активних комунікацій і наявності постійного
зворотного зв'язку з будь-яким сайтом Інтернету або просто респондентом світової павутини'' [3].
Він же поділив ''Людину мережі'' на наступні підвиди:
– Інтермен-маргінал – користувач інформацією, який лише ''живе'' в мережі;
– Інтермен-хакер (користувач прихованою інформацією);
– Інтермен-креативщик (творець інноваційних інформаційних проектів).
Віртуальна псевдореальність змінює свідомість та світогляд молодої людини. Підліток, який ''повернувся'' з
віртуального світу, несе з собою іншу шкалу життєвих цінностей та іншу спрямованість діяльності. Згідно з
І. Дєвтєровим: ''Інтерменом можна назвати людину XXI століття, життя якої зав'язане на Мережі. Особистість
Інтермена формується в Мережі і належить мережевим співтовариствам. Інтермен будує плани, виходячи лише
з можливостей, що відкриваються Мережею, інтелектуально і емоційно прив'язаний до неї, залежить від
процесів, що відбуваються у кіберпросторі, переживає захват і потрясіння у зв'язку з подіями, що відбуваються
в Мережі, закохується і ненавидить через Мережу, шукає допомоги, підтримки через Мережу і лише в Мережі.
Психологічно Інтермен прив'язаний до процесів у Мережі, що мають до нього безпосереднє відношення,
оскільки лише їх вважає справжніми, вартими його уваги та часу'' [3].
Із професійних різновидів комунікативної компетентності для медсестер найбільший інтерес становить
медична. Вона має багато аспектів, серед яких у даному дослідженні ми зупинимось лише на основних.
До них належить комунікативна компетентність медичних працівників при зборі інформації, необхідної для
постановки діагнозу. Обстеження пацієнтів починають з розпитування, метою якого є отримання від хворого
даних про його хворобу та пов’язані з нею відчуття. Розпитування хворого називається також збиранням
анамнезу (від грецького anamnesis – спогад). Хоча анамнестичні дані носять певною мірою суб’єктивний
характер, однак вони відіграють ключову роль у встановленні діагнозу. Необхідно зазначити, що в будь-якій,
навіть самій вузькій галузі медицини, на кшталт офтальмології, стоматології чи психіатрії, методологія збору
анамнезу відпрацьована до найдрібніших деталей.
У подальшому, у процесі лікування, спілкування між пацієнтом і медичним працівником, зазвичай,
встановлюється одна з наступних моделей комунікативної взаємодії: авторитарна, партнерська, контрактна,
маніпулятивна, особистісно-орієнтована, чергувально-командна.
1. Авторитарна або модель керівництва залишається основною, найбільш розповсюдженою формою
взаємовідносин ''медпрацівник – пацієнт''. Це – жорстка модель, за якої медпрацівнику належить провідна роль.
Медпрацівник домінує у взаєминах, займає активну лідерську позицію, одноосібно визначає стратегію і тактику
лікування та догляду. Всі рішення з ключових питань лікувально-діагностичного процесу приймає він сам і
бере на себе всю повноту відповідальності – юридичну, моральну, психологічну. Зазвичай, цей стиль взаємин
пацієнту медичним працівником не нав'язується. Він встановлюється спонтанно за мовчазною згодою сторін.
Справа в тому, що у багатьох випадках (особливо це стосується тяжких травм чи інших гострих захворювань)
пацієнт, який до цього особливих проблем зі здоров'ям та контактів з медициною не мав, попадає у незвичну,
незрозумілу і неконтрольовану ним ситуацію. Він змушений повністю покладатися на професіоналізм і високі
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моральні якості медичних працівників. Пацієнти самі вибирають цей стиль взаємовідносин, оскільки
усвідомлюють свою повну залежність. У випадку авторитарної моделі пацієнт є залежним, пасивним об'єктом.
Це покладає велику відповідальність на медпрацівника. Він має демонструвати повну впевненість, навіть у тих
випадках, коли є підстави сумніватися у правильності діагнозу чи виробленої тактики і стратегії лікування. Не
можна радитися з хворим чи пропонувати йому альтернативні варіанти. Він цього від медпрацівника не чекає.
У пацієнта немає необхідних знань для оцінки ситуації та правильного вибору. Ні в якому разі неприпустимо
скорочення психологічної дистанції. На пацієнта негативно впливає зміна в запланованих та доведених
напередодні до його відома дій, наприклад, що намічена на певну дату операція чи маніпуляція відкладається.
Які б на то не були об'єктивні причини, вони не виправдовують медичних працівників в очах пацієнта.
За авторитарної моделі пацієнт не має можливості ні вибору лікаря, ні вибору лікувального закладу, він
скеровується до найближчого профільного ургентного стаціонару в терміновому порядку, тому в нього нічого
не залишається, як повністю довіряти медичним працівникам і надіятися, що тут працюють високоморальні
люди, а все що робиться, робиться правильно, своєчасно і на його благо. Така модель притаманна державним
стаціонарним закладам охорони здоров'я (лікарням), де в ідеалі має бути забезпечено надання невідкладної
медичної допомоги всім, хто її потребує, своєчасно і безкоштовно.
2. Партнерство. Партнерська модель взаємовідносин ''медпрацівник-пацієнт'' є більш демократична. Як
модель неавторитарного співробітництва, вона передбачає активну участь пацієнта в лікувальному процесі.
При цьому передбачається певна ступінь відповідальності і самостійності хворого, його участь у прийнятті
спільних рішень при визначенні тактики і стратегії лікування. Обговорення альтернативних варіантів
організації лікувально-діагностичного процесу не тільки можливе, але й доцільне. Партнерська модель
характеризується можливістю торкнутися в бесіді будь-якої теми, поділитись проблемою кожному з учасників
взаємодії, не зменшуючи при цьому лікувального ефекту. Взаємодія організується на основі усвідомлення
необхідності знаходження спільної мови, угоди стосовно розуміння хвороби, особливостей її перебігу, стратегії
лікування. Фахівець враховує особливості клієнта, вік, характер, ситуативні фактори (настрій, місце, умови),
виступає як активний суб’єкт взаємодії, надаючи партнеру певний ступінь свободи і відповідальності.
Колегіальні відносини характеризуються усвідомленим прагненням до кооперації. Медичний працівник
приділяє увагу діагностиці особистості партнера, і таким чином, визначаючи його проблему і вибираючи
найнеобхідніші для цього засоби взаємодії, обов’язково дотримується етичних і деонтологічних принципів
медичної діяльності, сприймає партнера як незалежного і самостійного, надаючи йому право мати власну думку
щодо лікування, а також визначати стиль своєї поведінки. Для встановлення такого типу спілкування потрібен
певний, досить високий рівень обізнаності пацієнта з проблемами його здоров'я. Найчастіше такий стиль
формується в амбулаторній практиці, коли пацієнтом є медичний працівник або хворий має хронічне
захворювання на кшталт цукрового діабету, гіпертонічної хвороби, подагри тощо, коли пацієнт детально
вивчив свою хворобу, та знає все, що з нею пов'язане. В основі спілкування лежить емпатійний підхід з боку
медпрацівника. Співпереживання визначає більшу ступінь психологічної близькості, однак і тут особисті
дружні стосунки є небажаними. Така модель можлива як у державній, так і в приватній медицині. Якраз саме
вона забезпечує задеклароване право пацієнта на вибір лікаря.
3. Контрактна модель. В умовах платної медицини (страхової чи приватної) склалася контрактна (договірна)
модель взаємовідносин ''медпрацівник-пацієнт''. Вона дозволяє контролювати лікувально-діагностичний процес
обом учасникам. У межах контрактної моделі медпрацівник і пацієнт приступають до лікування на основі
письмової угоди. Невиконання чітко обумовлених в контракті положень і вимог може бути підставою для
виникнення конфліктних ситуацій аж до судових тяжб. Це стосується не стільки лікарських помилок, які
доказати буває досить важко навіть досвідченим юристам чи медичним експертам, скільки порушень
медпрацівником, як довіреною особою пацієнта, конфіденційності (лікарської таємниці). Особливої
актуальності конфіденційність набуває при лікуванні так званих VIP-персон. Політики високого рангу, зірки
масмедіа, олігархи хворіють не менше, ніж пересічні громадяни. Однак будь-яка інформація щодо їх
приватного життя, у тому числі й про перенесені хвороби чи наявні проблеми зі здоров'ям, надзвичайно дорого
оплачується власниками таблоїдів, телевізійних каналів та інших засобів масової інформації бульварного
ґатунку. Звісно, взаємовідносини між медичним працівником і елітним типом пацієнтів ґрунтуються,
насамперед, на довірі, однак ніщо так не сприяє її зміцненню, як матеріальна складова, закріплена в контракті.
4. Маніпулятивна модель. Для цієї моделі характерні формальні відносини між суб’єктами за чіткої
спрямованості медпрацівника на отримання вигоди. До пацієнта відносяться як до корисного об'єкта, якщо
потрібен, то активно вступають в контакт, якщо ні – відштовхують. У межах відносин ''медичний працівник –
пацієнт'', представник сфери охорони здоров’я виявляє невисоку зацікавленість у встановленні та проведенні
результативної взаємодії, керується власними потребами і мотивами. Колег розцінює не як партнерів, а як
засоби для досягнення кар’єрного росту та високих посад. У сучасних умовах маніпулятивна модель найбільш
часто реалізується або у відкритій примітивній формі поборів з пацієнта, або в замаскованій корупційній схемі
''відкатів'' лікарю з боку аптек і фармацевтичних фірм за виписку рецептів на вартісні ліки конкретної
фармацевтичної фірми при наявності в аптечній мережі менш вартісних аналогів. Ще більш неприйнятним для
суспільства є зловживання медичними працівниками довірою пацієнтів, коли пацієнту нав'язують непотрібні, а
тому шкідливі, оперативні втручання чи вартісну, однак неефективну хіміотерапію. Найчастіше таке
трапляється при наданні медичної допомоги невиліковним онкологічним хворим, коли замість
симптоматичного лікування, яке зменшує страждання пацієнта, йому пропонують неефективну вартісну
119

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 65. Педагогічні науки

хіміотерапію, яка лише подовжує страждання хворого i служить виключно джерелом доходу для
медпрацівника. Посередниками в реалізації маніпулятивних схем взаємодії виступають представники
фармацевтичних фірм, які проводять агресивну маркетингову політику.
5. Особистісно-орієнтована модель. В основі такого типу взаємовідносин лежить не просто емпатійний
підхід до партнера, а повне духовне єднання споріднених душ. Медпрацівник бере на себе всю юридичну і
моральну повноту відповідальності за здоров'я пацієнта, демонструючи при цьому найвищі прояви духовності і
моралі. Медпрацівник жертвує часом, не рахується з особистими фінансовими витратами, прив'язується до
пацієнта як до найближчої людини у своєму житті. Модель розповсюджена серед віруючих медпрацівників, які
працюють у будинках дитини, притулках для сиріт, обслуговують немічних літніх людей у закладах
соціального забезпечення, при патронажі на дому самотніх осіб, нездатних себе обслуговувати. Любов до Бога
у віруючих медпрацівників закономірно трансформується в Любов до ближнього і є основою Милосердя як
найвищого прояву людяності і професійності медичного працівника.
Якщо 5 перших моделей взаємодії досліджені досить добре, то остання, чергувально-командна модель, у
вітчизняній медичній літературі не має навіть загально прийнятого визначення. У той час, як за кордоном цій
проблемі присвячено чисельні наукові дослідження, ключовими словами яких є hand off та hand over. Лише
англомовних статей, присвячених цій тематиці, впродовж 20 років, з 1987 по 2007 рр., надруковано 2649 [4].
Hand off у буквальному значенні – пас, передача м'яча в американському футболі. Hand over перекладається
з англійської як делегування повноважень. Суть же цієї моделі комунікативної взаємодії в медичній практиці
полягає в тому, що на противагу особистісно-орієнтованому підході при ''хендовері'' медперсонал не має змоги
встановити теплі, дружні стосунки з пацієнтами, оскільки працює командами позмінно. Зазвичай команда, яка
сьогодні мала справу з одним контингентом хворих, на наступному чергуванні опікується зовсім іншими
пацієнтами, оскільки попередні хворі або померли, або були переведені до інших відділень. За такою моделлю
працюють всі приймальні відділення лікарень, відділення невідкладної, ургентної допомоги, відділення і
центри екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, відділення і центри анестезіології та інтенсивної
терапії, пологові будинки і перинатальні центри та ще низка інших відділень багатопрофільних лікарень.
Найважливішим моментом комунікативної компетентності за цієї моделі є передача повної і достовірної
інформації щодо проблем пацієнтів від команди, що здає зміну, команді, що заступає на чергування. Це –
досить складна процедура, яка в зарубіжних клініках триває півтори-дві години, оскільки супроводжується
аналізом та оцінкою правильності дій або бездіяльності попередньої зміни, тому що успіх чи невдача в роботі
заступаючої зміни значною мірою залежить від того, що правильно і вчасно, неправильно, або із запізненням,
чи зовсім не зробила попередня команда. У медицині втрата часу варта життя [5].
При цьому вирішального значення набуває інформаційне забезпечення, яке реалізується широким
використанням сучасних комп'ютерних систем моніторингу за станом пацієнтів та фіксації дій чи бездіяльності
медперсоналу.
При комерційному підході до організації лікувально-діагностичного процесу, в основі якого лежить
інтенсифікація праці, або при бажанні влади економити на медицині, діяльність закладів охорони здоров'я може
набувати рис конвеєрної системи, за якої немає місця для духовності, а провідну роль відіграє професіоналізм
медперсоналу, який досконало володіє сучасними телекомунікаційними технологіями збору, збереження і
передачі інформації.
З урахуванням вищевказаних 6-ти моделей, однак, головним чином, залежно від рівня отриманої ступеневої
освіти і набутої професійної комунікативної компетентності складаються взаємовідносини медичної сестри і
пацієнта.
Для надання ефективної кваліфікованої допомоги дипломована медична сестра повинна не тільки досконало
засвоїти необхідну систему фахових знань, умінь і практичних навичок, але й досконало володіти мистецтвом
спілкування. До комунікативної компетентності дипломованої медичної сестри варто віднести вміння вести
діалог з хворим, здатність до емпатії, спроможність у різних нестандартних ситуаціях займати адекватну
позицію, щоб не зруйнувати віру пацієнта в одужання, уміння активно й тактовно співпрацювати з колегами.
Формування комунікативної компетентності нероздільне і повинно відбуватись паралельно з формуванням
духовно-ціннісної сфери майбутніх медиків. Найкращі риси медсестри як сестри милосердя особливо необхідні
в паліативній медицині приреченим на смерть хворим, життя яким медицина врятувати не може, однак має
оточити їх турботою і любов'ю, щоб вони змогли дожити свої останні дні достойно і без страждань.
Варто зазначити, що на початковому етапі навчання студенти-медики, зазвичай не володіють навичками
міжособистісного спілкування, по-різному відносяться до тієї чи іншої ситуації, часто проявляють нетерпимість
до тих, хто не поділяє їхню точку зору. Частина з них має завищену самооцінку, що також заважає побудові
гармонійних міжособистісних відносин, тому не секрет, що студентам перших курсів вищих медичних
навчальних закладів притаманний загалом невисокий рівень комунікативної компетентності.
Тому комунікативну компетентність необхідно формувати впродовж всього терміну навчання. Організацію
педагогічної діяльності з формування комунікативної компетентності студентів вищих медичних навчальних
закладів умовно можна поділити на два етапи: теоретичний і практичний.
Теоретичний етап спрямований на засвоєння студентами знань зі всіх аспектів комунікативної
компетентності, а саме: спілкування як особливого та невід'ємного напряму діяльності медичного працівника;
особливостей міжособистісної взаємодії суб’єктів медичної сфери; відношення до пацієнта як об'єкта і суб'єкта
комунікативної взаємодії; перцептивних, невербальних, паралінгвістичних, екстралінгвальних механізмів
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комунікації; ятрогеній як наслідку порушення комунікативної взаємодії медичних працівників та пацієнтів;
деонтології як етичної основи комунікації тощо. Засвоєння представлених теоретичних елементів формування
комунікативної компетентності студентів вищих медичних навчальних закладів відбувається при вивченні
навчальних дисциплін ''Основи психології та міжособистісного спілкування'', ''Медсестринська етика та
деонтологія'', ''Основи медсестринства'', ''Медсестринство в сімейній медицині''. Крім того, соціолінгвістична
(мовна) складова комунікативної компетентності формується при вивченні гуманітарних дисциплін, а саме:
філософії, історії, української мови за професійним спрямуванням тощо.
Практичний етап спрямований на оволодіння студентами вищих медичних навчальних закладів умінь та
навичок комунікативної компетентності та формується у процесі виконання студентами завдань з виробничої
практики та через залучення їх до виконання професійно орієнтованих завдань при вивченні клінічних
дисциплін. Навички спілкування з усіма категоріями хворих мають бути відпрацьовані до автоматизму, тоді
медична сестра буде їх застосовувати як у повсякденних, так і в критичних ситуаціях. Для цього доцільно
використовувати інноваційні методи інтерактивного навчання, які допомагають розвивати навички комунікації,
засвоювати алгоритми вирішення ситуаційних задач; постановку, обговорення проблеми та її колегіальне
вирішення; використання ділових ігор, імітаційних тренінгів; моделювання клінічних ситуацій; вироблення
стандартів сестринського догляду. Елементи формування комунікативної компетентності мають бути включені
у всі алгоритми виконання сестринських маніпуляцій.
Магістр медсестринства за освітньо-кваліфікаційними характеристиками істотно вирізняється від
дипломованих медичних сестер та медсестер-бакалаврів. Специфікою магістрів за спеціальністю ''Сестринська
справа'' є те, що вимоги до навчальних програм концептуально мають забезпечувати професійну спрямованість
майбутніх викладачів сестринських дисциплін, системне вивчення ними загальної педагогіки, формування
комунікативної компетенції, використання сучасних інноваційних технологій освіти для вибору оптимальної
стратегії викладання спеціальних сестринських предметів залежно від рівня підготовки студентів.
Магістри медсестринства як майбутні керівники відділень сестринського догляду, хоспісів, професійні
менеджери сестринської справи в практичній охороні здоров’я повинні вміти оцінювати, аналізувати дані,
контролювати і здійснювати сестринський процес, встановлювати методи і пріоритети сестринських втручань,
навчати персонал на робочому місці, вміти спілкуватись, працювати у команді.
Як керівники хоспісів і відділень сестринського догляду магістри медсестринства мають вміти організувати
своїм підопічним телеконсультування. Телемедична консультація – це надання медичних послуг з
використанням інформаційно-комунікаційних технологій з метою прийняття найбільш оптимального та
своєчасного клінічного рішення для тих пацієнтів, відстань знаходження яких від профільних фахівців є
критичним фактором [6]
Тому доцільним є запровадження таких навчальних планів і програм, в яких буде враховано всі аспекти
формування у студентів комунікативної компетентності як важливої складової професійної компетенції лідера,
наставника, керівника, координатора, науковця-дослідника, соціального маркетолога, а саме запровадження
спецкурсів ''Викладання предметів у вищих медичних навчальних закладах'' для майбутніх викладачів
сестринських дисциплін та ''Лідерство у медсестринстві'' для майбутніх менеджерів сестринської справи в
практичній охороні здоров’я.
Наступною важливою складовою підготовки магістрів сестринської справи є інтеграція навчального процесу з
науково-дослідною роботою, яка передбачає формування у них наукової комунікативної компетентності.
Ми виокремлюємо три рівні наукової комунікативної компетентності: володіння комп'ютерними
технологіями підвищення свого фахового рівня засобами Інтернету; використання комп'ютерних технологій у
професійній (педагогічній і науковій) діяльності; створення об'єктів інтелектуальної власності (розробка
програмного забезпечення для комп'ютерних центрів дистанційної освіти, ноу-хау, винаходів) та їх презентація
у засобах масової комунікації.
Набутий нами досвід підготовки магістрів медсестринства в Житомирському інституті медсестринства
дозволяє стверджувати, що впродовж двох років навчання всі магістри медсестринства опановують перший
рівень, хоча є певні труднощі з прослуховуванням лекцій on-line на іноземних мовах. Якщо з російською
проблем не виникає, то навіть з англійською науковою медичною термінологією у більшості магістрів наявні
очевидні труднощі, не кажучи вже про китайську, французьку, іспанську чи арабську міжнародні мови.
Щодо використання комп'ютерних технологій для підготовки, організації і проведення навчального заняття
за дистанційною формою навчання, розробки електронних підручників, створення власного освітнього Webсайту з метою поглиблення наукової і викладацької компетентності, участі у віртуальних наукових форумах або
вебінарах, на яких обговорення доповідей відбувається on-line, то більшість магістрів медсестринства не
досягають цього рівня наукової комунікативної компетентності.
Третій рівень на сьогодні є недосяжним для всіх без винятку магістрів медсестринства.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
1. Невід'ємною складовою підготовки магістрів медсестринства є опанування ними професійною та
науковою комунікативною компетентністю.
2. Магістри медсестринства як майбутні керівники відділень сестринського догляду, хоспісів, професійні
менеджери сестринської справи в практичній охороні здоров’я повинні вміти оцінювати, аналізувати дані,
контролювати і здійснювати сестринський процес, встановлювати методи і пріоритети сестринських втручань,
навчати персонал на робочому місці, вміти спілкуватися та працювати в команді.
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3. Невід'ємною складовою підготовки магістрів сестринської справи є інтеграція навчального процесу з
науково-дослідною роботою, яка передбачає формування у них наукової комунікативної компетентності з
використанням інформаційно-комунікаційних технологій, що передбачає опанування ними 3-х рівнів такої
компетентності: володіння комп'ютерними технологіями підвищення свого фахового рівня засобами Інтернету
(неперервна освіта впродовж життя); використання комп'ютерних технологій у професійній (педагогічній і
науковій) діяльності; створення об'єктів інтелектуальної власності (розробка програмного забезпечення для
комп'ютерних центрів дистанційної освіти, ноу-хау, винаходів тощо) та їх презентація).
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Свиридюк В. В. Инновационные образовательные технологии формирования коммуникативной
компетентности магистров медсестринства.
В статье проанализированы перспективные подходы к формированию коммуникативной компетентности
магистров медсестринства. Подчеркнуто значение профессиональной и научной коммуникативной
компетентностей как важных составляющих подготовки магистров медсестринства в Украине. Предложено
новое определение и новая классификация понятия ''коммуникативная компетентность''. Выявлены три
уровня коммуникативной компетенции: владение компьютерными технологиями повышения своего
профессионального уровня посредством Интернета; использование компьютерных технологий в
профессиональной (педагогической и научной) деятельности; создание объектов интеллектуальной
собственности (разработка программного обеспечения для компьютерных центров дистанционного
образования, ноу-хау, изобретений) и их презентация в средствах массовой информации.
Svyrydiuk V. V. Innovative Educational Technologies of Forming the Nursing Masters'
Communicative Competence.
The article analyzes the perspective approaches to forming nursing masters' communicative competence. The value of the
professional and scientific communicative competences as important constituents of nursing masters' preparation in Ukraine
is underlined. The new determination and new classification of the ''communicative competence'' concept are offered. Three
levels of the scientific communicative competence are singled out: the computer technologies mastering, upgrading the
professional level by means of Internet; the usage of computer technologies in the professional (pedagogical and scientific)
activity; the creation of objects of the intellectual property (the design of computer programming for the computer centers of
distance learning, know-how, inventions) and their presentation in mass-media.
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ
У НІМЕЧЧИНІ
Статтю присвячено дослідженню процесу становлення та розвитку системи професійної підготовки
вчителів у Німеччині, розглянуто чинники історико-педагогічного, економічного, політичного, соціального,
культурного характеру, які вплинули на цей процес. Виявлено, що історико-педагогічними умовами
становлення та розвитку процесу підготовки вчителів у Німеччині виступили: інтенсивний розвиток
економіки та промисловості; становлення та розвиток шкільної освіти; розвиток науки та укріплення
міжпредметних зв’язків педагогіки з методикою, філософією, соціологією, психологією; вдосконалення
законодавчої бази в галузі освіти; інтенсифікація інтеграційних процесів у Європі.
Постановка проблеми. Сучасна система професійної підготовки вчителів у Німеччині – результат її
тривалого, майже двохсотрічного розвитку. Педагогічна освіта цієї країни пройшла складний шлях реформ і
змін, зумовлених економічними, політичними та соціальними процесами як у самій країні, так і на
загальноєвропейському та світовому рівні. На наш розсуд, варто розглянути всі визначальні зміни у
становленні педагогічної освіти Німеччини з огляду на можливість застосування найефективніших методів і
прийомів реформування освітньої галузі в Україні.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теорія і практика розвитку педагогіки в Німеччині в різні
історичні періоди розглядаються в роботах таких українських та російських дослідників, як Л. Пуховська,
А. Сбруєва, Н. Абашкіна, А. Джуринський, Б. Вульфсон, А. Галаган, Б. Гершунський, М. Кларін.
Історія становлення та розвитку педагогічної освіти в ФРН також стали предметом дослідження багатьох
вітчизняних та російських науковців у різні роки. Проблемам педагогічної освіти та підготовки вчителів було
присвячено роботи таких дослідників, як В. Гаманюк, Т. Вакуленко, Н. Козак, Н. Махиня, А. Турчин, В. Бауер,
В. Блинов, А. Болотова.
У радянський період дослідження проводилися з точки зору критичного аналізу підготовки вчителів у
буржуазних країнах, наприклад роботи С. Мусиної, Т. Новікової, М. Соколової, Т. Фуряєвої, Т. Яркіної.
Інтерес дослідників до даних питань зумовлюється глибокими традиціями педагогічної думки Німеччини та тим
впливом, який німецька педагогіка спричинила та продовжує спричиняти на розвиток світової педагогічної думки.
Мета статті – дослідити основні етапи становлення та розвитку системи професійної підготовки вчителів у
Німеччині.
Виклад основного матеріалу. Система педагогічної підготовки в Німеччині має багате історичне підґрунтя.
Першими спеціальними закладами для підготовки вчителів на території німецьких земель стали педагогічні
семінарії, створені на початку XVIII ст. відомим німецьким богословом і педагогом Августом-Германом
Франке (1663-1727). У ті часи професію вчителя вважали невіддільною від покликання людини працювати в
духовній сфері, тому педагоги обов’язково мали богословську освіту. Семінарії А. Франке, започатковані при
навчальних закладах у м. Галле, а саме ''seminarium praeceptorum'' (1696 р.) і ''seminarium praeceptorum selectum''
(1707 р.), були покликані підготувати висококваліфікованих наставників не тільки для заснованих закладів, а й
''знайомих із організацією навчальної справи'' досвідчених учителів (praeceptoren) для інших шкіл і гімназій. До
цих семінарій приймали студентів (studiosi) із богословів, їхня кількість не перевищувала десяти осіб.
Підготовка до майбутньої викладацької діяльності тривала два роки. У навчальних закладах А. Франке було
сформовано потужну наукову базу: розроблено чіткі програми курсів, окреслено вимоги до дисципліни й
подано детальні інструкції для викладачів та вихованців. Учений акцентував увагу на ролі навчального плану,
методиці викладання, наголошував на важливості дотримання дисципліни й ретельного виконання вчителями
відповідного плану. А. Франке переконливо доводив, що запорукою успіху в педагогічній роботі є адекватне,
виважене ставлення вчителя до молодого покоління [1]. Погляди А.-Г. Франке щодо надання освіти вчителям
сприяли виокремленню у XVIII ст. педагогіки як науки та були відправною точкою для заснування подібних
навчальних закладів у інших містах Німеччини.
Визначним для педагогічної освіти Німеччини став початок ХІХ століття, коли було закладено основи
врегульованої системи підготовки вчителів та професія вчителя була визнана незалежною. У цей період в
Німеччині, як і в багатьох інших європейських країнах, існував становий підхід до шкільної освіти
(функціонувало два типи шкіл: народні школи та гімназії). Перші були зорієнтовані на народні маси, другі – на
представників привілейованого стану [2: 226].
У зв’язку з вимогами суспільного розвитку в даний період в Німеччині значно поширювалася мережа
навчальних закладів. Із збільшенням кількості шкіл збільшилась і потреба у педагогічних кадрах. Варто
зазначити, що педагогічна освіта у Німеччині розвивалася та продовжує розвиватися в тісному взаємозв’язку з
розвитком системи шкільної освіти, тому становий підхід в системі шкільної освіти мав місце і в процесі
підготовки вчителів.
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Учителі гімназій здобували освіту в університетах, їх професійна підготовка мала переважно науковий
характер та не була суто педагогічно спрямованою. Після закінчення навчання передбачалося складання іспиту,
який вважається прообразом сучасного Державного іспиту (Staatsexamen).
Учителі народних шкіл проходили дво- або трирічну підготовку в педагогічних семінаріях (Lehrerseminare).
Така підготовка не була академічною, статус вчителів народних шкіл значно відрізнявся від статусу вчителів
гімназії. До початку ХХ століття становище вчителів народних шкіл характеризувалось слабким суспільним
визнанням та низьким рівнем прибутку [2: 226].
Дуалізм у підготовці вчителів, нерівнозначність рівня підготовки педагогів для різних типів шкіл негативно
оцінювалися прогресивними суспільними діячами. На початку ХХ сторіччя виникла необхідність підвищення
якості загальної та професійної освіти, що було зумовлено посиленням конкуренції між капіталістичними
країнами, необхідністю модернізації виробництва та підвищення продуктивності праці. Капіталістичний уклад
економіки висував нові вимоги до рівня освіти та особистісних якостей працівника.
В період Веймарської республіки (1919-1933 рр.) було підвищено рівень теоретичної та практичної
підготовки вчителів народних шкіл. Окрім того, Конституція Веймарської республіки закріплювала положення
про єдину підготовку вчителів народних шкіл на території всієї держави.
Значні зміни в процесі професійної підготовки вчителів народних шкіл відбулися після Першої світової
війни. Підготовку вчителів в цей період продовжували здійснювати учительські семінарії. Однак, наряду з
ними виникли педагогічні академії (Pädagogische Akademien), крім того, деякі університети пропонували курси
з підготовки вчителів, тривалість яких становила 6 семестрів. Умовою вступу до вищого навчального закладу
була наявність атестату про закінчення середнього навчального закладу. Таким чином, виникла та почала
систематизуватись вища педагогічна освіта у Німеччині.
З приходом до влади націонал-соціалістів (1933 р.) управління освітою в Німеччині стало централізованим
та підпорядкованим Імперському міністерству народного просвітництва та пропаганди. Політика націоналсоціалістів у питанні підготовки вчителів була досить суперечливою. Підготовка вчителів народних шкіл
відбувалась в народних академіях, період навчання було скорочено до двох років. Однак, у 1940 році період
навчання був знов збільшений до п’яти років та замінений п’ятирічним навчанням в педагогічному інституті.
Претенденти на посаду вчителя обирались за принципом партійно-політичної відповідності. Розвиток процесу
підготовки вчителів у даний історичний період більшість дослідників визначає як регресивний [2: 226].
Розвиток системи освіти загалом та педагогічної освіти зокрема в Німеччині в період з 1945 по 1989 рік
проходив в умовах розділення країни на дві держави: ФРН та НДР. У 1949 році урядом ФРН було прийнято
Основний закон – західногерманську Конституцію. Цей закон відроджував систему освіти, яка існувала до 1933
року, вдосконалюючи її відповідно до нових вимог та суспільних відносин. У 50-х роках почалося розділення
педагогічної освіти на підготовку вчителів для роботи у початкових школах (Grundschulen), основних школах
(Hauptschulen), реальних школах (Realschulen) та гімназіях (Gymnasien). Навчальні заклади, які здійснювали
підготовку вчителів були реформовані та отримали статус педагогічних вищих шкіл (Pädagogische
Hochschulen), які пізніше були інтегровані до університетів [3: 144]. Перехід педагогічної освіти до
університетів передбачав повну реструктуризацію напрямів підготовки вчителів, які повинні були містити
наукову роботу зі спеціальності, педагогічну, суспільно-політичну та фахово-дидактичну підготовку. Новий
концепт педагогічної освіти значно змінив попередні напрями підготовки вчителів: для майбутніх вчителів
гімназії передбачалася підготовка в галузі педагогіки, фахової дидактики та практики викладання, в той час як
для майбутніх вчителів народних шкіл наукова робота зі спеціальності вважалася головною, а підготовка у
галузі педагогіки, фахової дидактики та практики знаходилася на другому плані [4].
Принципово новою для Німеччини стала система освіти НДР. Формування цієї системи проходило під
безпосереднім впливом СРСР. З 1953 року підготовка вчителів у НДР здійснювалася за радянською моделлю та
була зорієнтована не на тип школи, а на ступені навчання. Відповідно до даної моделі здійснювалась підготовка
вчителів трьох рівнів: вчителів початкової школи для 1-4 класів готували в інститутах для вчителів, рівень
підготовки в яких відповідав рівню підготовки в середніх професійних навчальних закладах. Учителі середньої
школи (5-10 класи) проходили чотирирічну підготовку в педагогічних інститутах та університетах. Учителі
старшої школи (9-12 класи) закінчували п’ятирічний курс навчання в університетах та вищих технічних
школах. Практична підготовка була інтегрована в навчальний процес, тобто процес підготовки вчителів мав
лише одну фазу у цей період. Референдаріату (Referendariat) та складання Другого державного іспиту (Zweite
Staatsprüfung) не передбачалося [4]. Після об’єднання Німеччини у зв’язку з проведенням реформи шкільної
освіти в колишній НДР система та процес підготовки вчителів у Східній Німеччині зазнали значних змін та
були приведені у відповідність з системою підготовки вчителів у ФРН.
Одним із явищ, яке визначило напрямок розвитку освітньої системи Німеччини та вплинуло на розвиток
педагогічної освіти зокрема, стала європейська інтеграція. Підписання Маастрихтської угоди про створення
Європейського Союзу сприяло інтенсифікації цілеспрямованих та врегульованих інтеграційних процесів в
освітніх системах країн ЄС.
У червні 1999 року було підписано спільну заяву європейських міністрів освіти ''Зона європейського простору
вищої освіти'', яка отримала назву Болонська декларація. Підписавши дану декларацію, Німеччина, як і інші
учасники процесу, взяла на себе зобов’язання по реформуванню національних освітніх систем відповідно до
вимог, висунутих до учасників даного процесу. Це зобов’язання вплинуло також і на процес підготовки вчителів.
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На сучасному етапі підготовка педагогічних кадрів здійснюється в Німеччині в університетах, 7 вищих
педагогічних школах у федеральній землі Баден-Вюртемберг (у цій федеральній землі вищі педагогічні школи
не були інтегровані з університетами), вищих професійних школах, технічних університетах, а також у вищих
музичних школах та вищих школах мистецтв.
Особливістю підготовки вчителів у Німеччині є те, що спеціалізація вчителів відбувається не тільки залежно
від навчальних предметів, а й від типу школи, в якій майбутній учитель викладатиме ці предмети. Зважаючи на
те, що в умовах децентралізованої системи управління освітою у Німеччині шкільна та педагогічна освіта
належить до компетенції федеративних земель, то кожна з них самостійно організує процес підготовки вчителів
різної спеціалізації відповідно до потреб навчальних закладів, які знаходяться на території даної федеративної
землі [2: 231].
Процес підготовки вчителів у всіх федеральних землях складається з двох фаз: навчання в університеті або у
відповідному йому за статусом ВНЗ (теоретична підготовка) та стажерська практика / Референдаріат
(практична підготовка). Метою підготовки вчителів у першій фазі навчання є створення теоретичної основи для
майбутньої практичної фази навчання, отримання досвіду наукової діяльності. Під час навчання студенти
педагогічних спеціальностей складають іспити та заліки, порядок складання яких урегульовано спеціальними
положеннями. Навчання в університеті закінчується Першим державним іспитом (Erste Staatsprüfung). Успішне
складання Першого державного іспиту підтверджує достатній рівень теоретичної підготовки в галузі
викладання певного предмета та супроводжується допуском до проходження стажерської практики.
Особливістю процесу підготовки вчителів є те, що друга фаза навчання проходить за межами ВНЗ, в іншому
навчальному закладі, тобто перша та друга фази підготовки вчителів практично незалежні одна від одної в
інституційному, особистісному та змістовному плані (різні навчальні заклади, різні викладачі, різне змістовне
наповнення навчання). Метою другої фази навчання є практична підготовка до самостійної професійної
діяльності. Стажерська практика складається з відвідування уроків досвідчених учителів, проведення уроків під
керівництвом методиста та самостійної підготовки, а також відвідування занять з педагогіки та дидактики в
семінаріях, де аналізується отриманий досвід та поповнюються набуті в університеті теоретичні знання. Заняття
в семінаріях проводять вчителі шкіл, а не викладачі університету. Після проходження стажерської практики
складається Другий державний іспит, який підтверджує здатність кандидата самостійно організовувати
навчальний процес на посаді вчителя [5: 205].
Останнім часом модель підготовки вчителів в Німеччині за системою "Перший державний іспит – Референдаріат
– Другий державний іспит" зазнала різкої критики з боку академічної спільноти та знаходиться на стадії
реформування. У зв’язку з активною участю Німеччини у процесі створення європейського простору вищої освіти
Конференція міністрів у справах культури (Kulturministerkonferenz) рекомендувала проводити реформи
європейського рівня, націлені на впровадження ступеневої системи підготовки фахівців (бакалавр / магістр).
Зміни у структурі підготовки фахівців торкнулися і процесу підготовки вчителів. Реформована педагогічна
освіта передбачає перехід на ступеневу систему підготовки вчителів (бакалавр освіти / Bachelor of Education –
магістр освіти / Master of Education). Тривалість навчання на бакалавра з правом викладання триває 3 роки,
підготовка магістрів освіти триває 1 або 2 роки. Однак, однорічна програма підготовки магістрів освіти все ще
перебуває на стадії перевірки. Система передбачає модуляризовані навчальні програми, більш компетентнісноспрямовану підготовку, запровадження кредитно-модульної системи навчання та орієнтована на подолання
наявних проблем традиційної моделі підготовки вчителів [3: 147].
Так, нові програми підготовки сприятимуть поєднанню педагогічних, фахово-дидактичних та практичних
компонентів навчання. В межах Болонського процесу передбачається більш прозорий курикулум, посилення
конкурентоздатності напрямів педагогічної підготовки на німецькому та загальноєвропейському рівні,
вирішення проблеми працевлаштування після отримання ступеня бакалавра та впровадження сучасних
технологій забезпечення якості та розвитку педагогічної освіти.
Висновки. Система підготовки вчителів у Німеччині – результат тривалого історичного розвитку, який
здійснювався в тісному взаємозв’язку з розвитком шкільної освіти та суспільства. На становлення та розвиток
даної системи в різні історичні періоди впливали події соціально-економічного, політичного та культурного
характеру, а також актуальні для свого часу педагогічні концепції, доктрини та теорії.
Історико-педагогічними умовами становлення та розвитку процесу підготовки вчителів у Німеччині
виступили: інтенсивний розвиток економіки та промисловості; становлення та розвиток шкільної освіти;
розвиток науки та укріплення міжпредметних зв’язків педагогіки з методикою, філософією, соціологією,
психологією; вдосконалення законодавчої бази в галузі освіти; інтенсифікація інтеграційних процесів у Європі.
На сучасному етапі педагогічна освіта у Німеччині активно реформується: впроваджується практика
ступеневої підготовки вчителів та модульна структура навчання, обсяг навчального навантаження визначається
за допомогою системи кредитів, по закінченні навчання випускники отримують міжнародно визнаний
академічний ступінь та додаток до диплому загальноєвропейського зразка, реалізується концепція навчання
впродовж життя, передбачено сприяння мобільності педагогічних кадрів.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Kramer G. Beiträge zur Geschichte A. H. Franckes / G. Kramer. – Halle, 1861. – 392 S.
2. Organisation des Bildungssystems in der Bundesrepublik Deutschland 2009 / 2010 [Електронний ресурс]. – 2012. –
Режим доступу : http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/DE_DE.pdf.

125

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 65. Педагогічні науки
3. Arnold Eva. Bachelor- und Master-Studiengänge für die Lehrerbildung. Neue Studienstrukturen als
Professionalisierungschance? / Eva Arnold, Sabine Reh // Die Hochschule. Heft 1 / 2005. – S. 143–156.
4. Sandfuchs Uwe. Geschichte der Lehrerbildung in Deutschland // Blömeke Sigrid (Hrsg.). Handbuch Lehrerbildung. Bad
Heilbrunn. – Obb. : Klinkhardt, 2004. – S. 14–37.
5. Bölting F.-J. Das Referendariat als Ausbildungsphase der Berufseinführung / F.-J. Bölting, S. Thomas // Óhidy A.,
Terhart E., Zsolnai, J. (Hrsg.) Lehrerbild und Lehrerbildung. Praxis und Perspektiven der Lehrerausbildung in Deutschland
und Ungarn. – Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften. – S. 203–217.

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1. Kramer G. Beiträge zur Geschichte A. H. Franckes / G. Kramer. – Halle, 1861. – 392 S.
2. Organisation des Bildungssystems in der Bundesrepublik Deutschland 2009/2010 [Еlektronnyi resurs]. – 2012. – Rezhym
dostupu : http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/DE_DE.pdf.
3. Arnold Eva. Bachelor- und Master-Studiengänge für die Lehrerbildung. Neue Studienstrukturen als
Professionalisierungschance? / Eva Arnold, Sabine Reh // Die Hochschule. Heft 1 / 2005. – S. 143–156.
4. Sandfuchs Uwe. Geschichte der Lehrerbildung in Deutschland // Blömeke Sigrid (Hrsg.). Handbuch Lehrerbildung. Bad
Heilbrunn. – Obb. : Klinkhardt, 2004. – S. 14–37.
5. Bölting F.-J. Das Referendariat als Ausbildungsphase der Berufseinführung / F.-J. Bölting, S. Thomas // Óhidy A.,
Terhart E., Zsolnai, J. (Hrsg.) Lehrerbild und Lehrerbildung. Praxis und Perspektiven der Lehrerausbildung in Deutschland
und Ungarn. – Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften. – S. 203–217.

Матеріал надійшов до редакції 22.05. 2012 р.
Бобраков С. В. Становление и развитие системы профессиональной подготовки учителей в Германии.
Статья посвящена исследованию процесса становления и развития системы профессиональной подготовки
учителей в Германии, рассматриваются факторы историко-педагогического, экономического, политического,
социального, культурного характера, которые повлияли на этот процесс. Выявлено, что историкопедагогическими условиями становления и развития процесса подготовки учителей в Германии выступили:
интенсивное развитие экономики и промышленности; становление и развитие школьного образования;
развитие науки и укрепление межпредметных связей педагогики с методикой, философией, социологией,
психологией; усовершенствование законодательной базы в сфере образования; интенсификация
интеграционных процессов в Европе.
Bobrakov S.V. The Formation and Development of the Teachers' Professional Preparation System in Germany.
The article deals with the formation and development of the teachers' professional preparation system in Germany,
considers the factors of historical, pedagogical, economic, political, social, cultural character, which have influenced
on this process. It is determined that the historical-pedagogical conditions of establishment and development of the
teachers' preparation process in Germany are: the intensive development of economics and industry, the establishment
and development of school education; the development of science and strengthening of pedagogical cross-curriculum
ties with the methodology, philosophy, sociology, psychology; the advancing of the legislative basis in the sphere of
education; the intensification of the integrational processes in Europe.
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ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ МАРКЕТОЛОГІВ ДО ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ
У статті розглянуто проблему вирішення конфліктних ситуацій у процесі ділового спілкування як складової
професійної компетентності маркетолога. Проаналізовано концепцію маркетингу, поняття ділового
спілкування у маркетинговій діяльності, розглянуто поняття конфлікту та виявлено напрями підготовки
майбутніх маркетологів до вирішення конфліктних ситуацій. Виділено причини, що ведуть до виникнення
конфліктних ситуацій у цій діяльності, розглянуто певні стратегії поведінки в процесі вирішення конфліктних
ситуацій, представлено та проаналізовано результати діагностування вмінь та навичок студентів щодо
вирішення конфліктних ситуацій у процесі ділового спілкування маркетологів.
Постановка проблеми. В умовах ринкових відносин, зокрема, складного процесу взаємозв’язку
економічних партнерів, у якому стикаються інтереси підприємств і господарюючих суб’єктів, відбувається, як
правило, загострення різного роду протиріч між виробниками і споживачами товарів та послуг, у розподілі і
споживанні благ, дотриманні соціальних гарантій, прав і обов’язків громадян, не виключено виникнення
конфліктних ситуацій. Відповідно, маркетингові переговори, що є частиною ділових відносин, стають
особливою сферою професійної діяльності маркетологів, яка має специфічні особливості, тому що завдяки
діловим переговорам можна досягти розумної згоди, яка відповідає взаємним інтересам обох сторін [1: 452].
Отже, готовність до вирішення конфліктних ситуацій у процесі ділового спілкування є необхідною складовою
професіональної діяльності у галузі маркетингу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначимо, що проблема вивчення ділових відносин у сфері
маркетингу, вирішення конфліктних ситуацій у процесі задоволення потреб споживачів, або у стосунках між
діловими партнерами, з’явилася відносно нещодавно, але досить швидко набуває актуальності. Зокрема, варто
зазначити роботи М. В. Вачевського, М. І. Єнікєєва, Ф. Котлер та ін., що присвячені поняттю маркетингу та
вивченню його психології.
Проблемі ділового спілкування присвячені дослідження А. Батаршева, Л. Богданової, Н. Волкової,
І. Данилюк, Девіда В. Джонсона, А. Загнітко, В. Кан-Калик, І. Ромащенко, М. Черезової та ін. Проблемі
формування вмінь вирішувати конфлікти у процесі ділового спілкування присвячені роботи Н. Андрущенко,
В. Джелалі, М. Єнікєєва, Н. Пилипенко, Ф. Хміль та ін.
Проте, аналіз наукових досліджень доводить, що питання підготовки майбутніх маркетологів до ділового
спілкування у навчально-виховному процесі університету практично не розглядається. Зокрема, готовність
маркетолога до вирішення конфліктних ситуацій є недостатньо розкритою у наукових працях, хоча її
актуальність є очевидною для процесу ділового спілкування, тому метою нашої статті є актуалізація ролі
конфліктної ситуації як складової та чинника ділового спілкування та виявлення шляхів оптимізації
навчального процесу з метою підготовки студентів-маркетологів до ситуації ділового спілкування на засадах
аналізу конфліктних ситуацій.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для більш точного розуміння впливу конфліктних ситуацій на
конструктивний процес ділових взаємовідносин, ми визначимо зміст та специфіку поняття ділового
спілкування у маркетинговій діяльності. Отже, особливістю ділового спілкування у сфері маркетингу є вміння
налагоджувати позитивні відносини з різними людьми, зокрема, потенційними клієнтами, або діловими
партнерами, досягаючи при цьому максимальної ефективності переговорів.
Маркетинг як систему господарського управління, що орієнтована на закономірності ринкових відносин,
адаптацію виробництва до вимог ринку, розглядає в своєму дослідженні М. Єнікєєв. Мета маркетингу, зазначає
автор, – досліджувати суспільні запити, врахувати національно-регіональні і соціально-психологічні
особливості, потреби людей в певних товарах і послугах, щонайкраще задовольняти ці запити шляхом
відповідної організації виробництва, реклами і доставки товарів споживачеві. Проте, зазначає автор, основною
метою маркетингу та його головною метою, є не збут продукції, а виробництво такої продукції, якої
потребують споживачі. Діяльність по задоволенню потреб людей за допомогою обміну послуг, товарів тощо,
робота з ринком задля оптимізації обміну, що задовольняє потреби суспільства і є маркетингом [1: 467].
Маркетинговий процес обміну – це особливий вид людської діяльності, що спрямований на пошук покупців,
пізнання їх потреб, бажань та інтересів, проектування та виробництво необхідних товарів, їх складування та
реклама, формування певної цінової політики та доставка товару покупцеві [1: 469]. Зазначимо, що виконання
зазначених професійних функцій вимагає від маркетолога компетентності у сфері ділового спілкування,
володіння вміннями та навичками проведення ділових переговорів у професійній діяльності. Зокрема,
М. Черезова у своєму дослідженнях зазначає, що незнання чи ігнорування норм та правил ділового спілкування
веде до зниження ефективності професійної діяльності, зменшення цінності фахівця на ринку праці,
ускладнення професійних стосунків у різних системах професійної взаємодії [2: 40].
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Проаналізувавши специфіку маркетингової діяльності, ми дійшли висновку про те, що ділове спілкуванням
маркетологів – це процес встановлення та розвитку ділових контактів між маркетологом та потенційним
споживачем маркетингових послуг, або між діловими партнерами, які укладають угоду, що породжується
потребами їх спільної взаємовигідної діяльності.
Процес маркетингових комунікацій є не завжди позитивно налаштованим. Так, наприклад, О. Батаршев,
зазначає, що в процесі маркетингової діяльності у партнерів можуть виникати такі негативні почуття, як:
неприязнь, антипатія, негативні емоції, що свідчить про міжособистісну несумісність учасників спілкування. Ці
почуття супроводжують, як правило, зіткнення різних як суб'єктивних, так і об'єктивних тенденцій в мотивах,
діях, поведінці партнерів, що призводить до виникнення конфліктних ситуацій [3: 181]. Так, наприклад, Ф. Хміль
підкреслює, що маркетологу нерідко доводиться вирішувати виробничі, поза виробничі, організаційні, соціальні
та інші конфлікти. Для їх ефективного розв’язання маркетологу необхідно володіти знаннями щодо природи,
сутності, засобів управління і подолання конфліктних ситуацій, вміти ідентифікувати їх учасників, адекватно
оцінювати їх позиції, аргументи, знаходити ефективні рішення проблеми і послідовно їх втілювати [4: 56].
У дослідженнях науковців конфлікт визначається як протидіюче змагання сторін з різноспрямованими
інтересами, що виникає в результаті зіткнення суперечливих тенденцій в діяльності окремих людей, груп,
соціальних структур, і виявляється у формі конфронтації ідей, боротьби за витягання різних вигод, монопольне
панування в певних сферах діяльності [1: 448].
Причини, що ведуть до виникнення конфліктних ситуацій саме у маркетинговій діяльності, можна
виокремити у дві групи: причини, що призводять до конфліктів у споживчій сфері (неповноцінне задоволення
потреб споживача, виробництво і реалізація неякісних товарів, невідповідність реклами вироблюваному
товару), та причини конфліктних ситуацій в організаційно-діловій сфері (конкуруючі відносини фірм, або
співробітників одного виробництва, низький рівень організації ділових переговорів, несправедливе розділення
прибутку від продажу товарів тощо).
Отже, спектр вирішення конфліктних ситуацій в маркетинговій діяльності достатньо широкий, однак,
завданням маркетолога є не протидія виникненню конфліктної ситуації, та розгортанню її в конфлікт, а
контроль над цим процесом, вміння керувати ним, спрямовуючи у необхідне русло [5: 93].
З метою визначення готовності майбутніх магістрантів до ділового спілкування, зокрема, особистісної
схильності до конфліктної поведінки, ми провели тестування, що надало можливість простежити готовність
студентів-маркетологів до вирішення конфліктних ситуацій. Нами була використана методика К. Томаса, що
дозволяє виявляти типи поведінки людей у конфліктній ситуації. У тестуванні брали участь студенти 1-4 курсу
спеціальності ''Маркетинг'' та магістранти цієї ж спеціальності.
Для опису типів людей у конфліктних ситуаціях К. Томас вважає ефективною двомірну модель регулювання
конфліктів, основоположним якостями, що вимірюються в ній є кооперація, яка пов'язана з увагою людини до
інтересів інших людей, залучених в конфлікт, і напористість, для якої характерний акцент на захисті особистих
інтересів. Відповідно до цих основних вимірюваних компонентів К. Томас виділяє наступні варіанти регулювання
конфліктної ситуації: змагання (конкуренція), пристосування, компроміс, уникнення та співпраця [6: 270].
В умовах різного роду конфліктів, зазначає А. Н. Сізанов, коли інтереси сторін є протилежними, результат
вирішення конфлікту, як правило, визначається схильністю людини до двох вирішальних особистісних якостей:
1) напористість, що спрямована на досягнення власних цілей; 2) кооперативність, що спрямована на врахування
інтересів іншого, задоволення його потреб. Поєднання цих якостей при різному ступені їх вираженості і
визначає п'ять можливих способів реагування людини на конфліктні ситуації, п'ять варіантів поведінки в
умовах, коли стикаються особистісні інтереси [7: 135].
Розглянемо варіанти вирішення конфліктної ситуації більш детально. Перший варіант поведінки в умовах
конфлікту – суперництво (конкуренція) – супроводжується відкритою боротьбою учасників конфлікту за свої
інтереси [8: 201], і супроводжується відкритим моральним тиском на партнера заради власної перемоги [7: 135].
Другий варіант особистісної поведінки в умовах конфлікту – є пристосування до ситуації. Це така стратегія
особистості, що спрямована на збереження позитивних відносин з партнером всупереч власним інтересам,
згладжування розбіжностей, що виникають. Орієнтація учасника конфлікту на пристосування, що переважає,
свідчить не тільки про недостатню самостійність і зайву податливість особистості, але і взагалі часто
виявляється властивою тим людям, які ідеалізують людську природу [7: 135].
Компроміс як третій варіант поведінки в умовах конфлікту призводить до взаємних поступок, обміну ними,
пошуку рішень, що частково влаштовують обидві сторони. Зазвичай, цей шлях може отримувати високу оцінку
тих, хто оточує конфліктуючі сторони, але часткова перемога в конфлікті є одночасно частковим програшем обох
сторін, що зберігає відому напругу між ними. Ця напруга, що зберігається, поступово накопичується, та може з
часом привести до нового загострення відносин, породити цілу низку конфліктів, що поновлюються [7: 136].
У ситуації, що характеризується як уникнення конфлікту, дії учасників конфліктного спілкування
спрямовані на те, щоб вийти з такої ситуації не поступаючись, але і не наполягаючи на своєму, утримуючись
від суперечок і заперечень опонентові. Іноді таким шляхом вдається ''пригасити" або зовсім ліквідувати
конфлікт, але, на жаль, набагато частіше подібна поведінка його учасників призводить до того, що конфлікт
непомітно розвивається і ситуація може стати некерованою [7: 136].
Найефективніший, але і найрідкісніший спосіб вирішення конфліктних ситуацій – це співпраця, яка
спрямована на пошук конструктивного рішення. Тільки такий підхід дозволяє повністю вичерпати конфлікт,
позбавляє учасників конфлікту небезпеки його відновлення [7: 136].
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Отже, нами була використана методика К. Томаса для виявлення схильності студентів до певного типу
поведінки в умовах вирішення конфліктної ситуації. Результати експерименту показують, що налаштовані на
співпрацю з потенційними клієнтами більше за всіх лише магістранти, однак і у них показник розвитку цієї
якості (49 %) не перевищує всі інші показники способів урегулювання конфліктів. На жаль, магістранти більш
схильні до компромісного вирішення конфліктної ситуації (60,8 %), або її уникнення (59,2 %), що свідчить про
доволі низький рівень розвитку навичок вирішення конфліктної ситуації, тому що компромісне вирішення
ситуації не є ефективним і перешкоджає досягненню позитивного результату ділового спілкування.
Результати тестування показали, що, на жаль, схильність до компромісу як засобу вирішення конфліктної
ситуації, до уникнення конфлікту, або пристосування до конфліктної ситуації є найбільш розвиненою у
майбутніх маркетологів, що свідчить про їх недостатню професійну підготовленість до процесу ділового
спілкування, зокрема, вирішення конфліктних ситуацій.
Така деструктивна складова конфліктної ситуації, як суперництво, є найбільш представленою у студентів
третього курсу (51,5 %), а якість, яка є визначальною складовою ділового спілкування, – співпраця, на жаль,
найменш розвинена у майбутніх маркетологів.
Отже, результати тестування показали, що майбутні маркетологи не готові до вирішення конфлікту в
ситуації ділового спілкування. Однак, цей результат був передбачуваним, тому що аналіз навчальних планів
підготовки маркетологів та відповідних робочих навчальних програм з фахових дисциплін показав, що
проблемі підготовки студентів до ділового спілкування приділяється недостатня увага, а проблема підготовки
до вирішення конфліктних ситуацій у процесі ділового спілкування не розглядається зовсім. Студенти
опановують знання з основ маркетингу, маркетингових комунікацій, бізнес-торгівлі та інших складових
маркетингу, які формують професійну культуру фахівця з маркетингу в економічній сфері (економічні знання).
Однак, така складова маркетингових відносин, що пов’язана з міжособистісними відносинами, а саме, ''людина
– людина'' (маркетолог – споживач послуг, маркетолог – діловий партнер), практично не опановується
майбутніми маркетологами.
З метою розвитку професійних якостей майбутніх маркетологів, що пов’язані з ''діалоговою стратегією
взаємодії'' (Л. Масол), підготовки студентів до ділового спілкування, зокрема, вирішення конфліктних ситуацій
у його процесі, нами виявлено наступні напрями оптимізації навчально-виховного процесу: 1) організація
психологічних тренінгів, ділових ігор, що проводяться в процесі викладання фахових дисциплін та
позанавчальній діяльності; 2) розробка спецкурсу, що присвячений проблемі підготовки майбутніх
маркетологів до ділового спілкування; 3) розробка серії завдань для ознайомчої та виробничої практики, що
спрямовані на розвиток у студентів вміння ділового спілкування. Метою цих заходів має бути: здобуття
студентами знань про сутність та специфіку ділового спілкування, зокрема, вирішення конфліктів у
маркетинговій діяльності; розвиток навичок професійної рефлексії, що проявляється в умінні передбачувати та
аналізувати конфліктні ситуації, які виникають у процесі спілкування; оволодіння системою знань про причини
виникнення конфлікту, та вміннями їх запобігання; розвиток вміння адаптувати обрані засоби спілкування до
різних професійних ситуацій, зокрема, при розв’язанні конфліктів.
В. Джелалі підкреслює, що людина у ділових відносинах повинна проявляти лояльність, терпимість і добру
волю, бути справедливою, дружелюбною, ввічливою тобто будувати спілкування з оточуючими на
доброзичливій основі, як взаємодовіра, надійність на словах і на дії [5: 90]. Тому майбутні маркетологи повинні
прагнути до знаходження оптимальних способів залагоджування своїх розбіжностей, навчитися вести ділові
переговори, не завдаючи поразки один одному.
Висновки з дослідження. Підсумовуючи сказане, зазначимо, що маркетингова діяльність, зокрема, ділове
спілкування, не може існувати без конфлікту, адже конфліктна суперечність є основою саморозвитку індивіда і
соціальних систем, тому маркетолог повинен не уникати конфліктів, а знаходити адаптовані виходи з них. Сама
суть ринкових і демократичних відносин заснована на вільному протиборстві, процесі змагання особистостей і
соціальних структур. Проте це протиборство має відбуватися в руслі цивілізованих правил соціальної взаємодії,
що є ознакою якісної професійної підготовки маркетолога, яка багато в чому визначається його готовністю до
розв’язання конфліктних ситуацій.
Перспективи подальших розвідок. Отже, на нашу думку, подальшого дослідження потребують різні
напрямки підготовки майбутніх маркетологів до ділового спілкування, зокрема, діагностика сформованості
вмінь та навичок ділового спілкування фахівців-маркетологів, визначення стилів ділового спілкування тощо.
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Матеріал надійшов до редакції 13.03. 2012 р
Горбулич И. О. Формирование способности маркетологов к решению конфликтных ситуаций.
В статье рассматривается проблема решения конфликтных ситуаций в процессе делового общения
маркетолога. Проанализированы концепция маркетинга, понятие делового общения в маркетинговой
деятельности, рассмотрено понятие конфликта и выявлены направления подготовки будущих маркетологов к
решению конфликтных ситуаций. Выделены причины, которые ведут к возникновению конфликтных ситуаций
в этой деятельности, рассмотрены определенные стратегии поведения в процессе решения конфликтных
ситуаций, представлены и проанализированы результаты диагностирования умений и навыков решения
конфликтных ситуаций в процессе делового общения маркетологов.
Gorbulich I. O. Marketing Specialists' Capability Formation to Solving Conflict Situations.
The article considers the problems of solving the conflict situations in the process of the marketing specialist's business
intercourse. The marketing conception, the concept of business intercourse in the marketing activity are analyzed, the
concept of conflict is considered and future marketing specialists' preparation directions to solving conflict situations are
exposed. The reasons, leading to the origin of conflict situations in this activity are pointed out, the certain strategies of the
behaviour in the process of conflict situations solution are considered, the diagnostic results of abilities and skills of the
conflict situations solution in the process of marketing specialists' business intercourse are presented and analyzed.
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ПРИНЦИПИ ВІДБОРУ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АУДИТИВНИХ УМІНЬ
СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
У статті розглянуто загальні вимоги до аналізу навчальних матеріалів, встановлено особливості відбору та
організації аудіотекстів. Запропоновано групу принципів відбору публіцистичних текстів для формування
аудитивних умінь старшокласників в умовах профільного навчання. З’ясовано, що придатними для навчання
аудіювання старшокласників є автентичні тексти, які відображають умови реального життя носіїв мови,
мають пізнавальну та інформативну цінність, є доступними і враховують потреби та інтереси школярів.
Постановка проблеми. Підвищення вимог до процесу навчання іноземних мов (ІМ) у загальноосвітніх
навчальних закладах з метою формування в учнів умінь спілкуватися на міжкультурному рівні сприяло
залученню до навчального процесу публіцистичних текстів (ПТ). ПТ розглядаються нами як ефективний засіб
для забезпечення навчального процесу екстралінгвістичною та лінгвістичною інформацією про життя країни,
мова якої вивчається. Їх використання забезпечує розвиток умінь учнів сприймати на слух інформацію з
подальшим її розумінням в умовах близьких до умов реального спілкування.
Оскільки в своєму дослідженні ми використовуємо автентичні ПТ, що характеризуються певними
труднощами у сприйнятті та розумінні в силу їх наближеності до реальних умов мовлення, для досягнення
максимальної ефективності навчання аудіювання ПТ необхідно створити науково обґрунтовану методику
навчання, на основі взаємодії чотирьох видів мовленнєвої діяльності. Створення методики навчання
аудіювання старшокласників в умовах профільного навчання, передусім, вимагає вивчення проблем,
пов’язаних з принципами відбору навчального матеріалу та вимогами до нього.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У сучасній методиці навчання ІМ розроблено концептуальні
основи щодо викладання ІМ в середній школі (П. О. Бех, Л. В. Биркун), здійснено низку науково-методичних
досліджень з питань створення вимог до навчальних текстів (Є. М. Верещагін і В. Г. Костомаров, Є. В. Носонович
і Р. П. Мільруд, Н. В. Єлухіна, С. А. Захарова, Є. В. Мусницька, С. К. Фоломкіна, В. Хатчінсон (W. Hutchinson),
Томлінсон (Tomlinson), розроблено критерії відбору автентичних текстів: наукових (С. О. Китаєва,
О. С. Можаєва), публіцистичних (А. Н. Богомолов, Л. В. Фарисенкова, П. Сандерсон (P. Sanderson) та технології їх
аналізу (І. Літтлджон (E. Littlejohn). Проте, незважаючи на, здавалося б, вирішеність даної проблеми, питання про
принципи відбору ПТ для навчання аудіювання учнів старшої школи в умовах профільного навчання все ще
залишається невивченим, що й зумовлює актуальність нашого дослідження.
Як відомо, характер навчального матеріалу певною мірою обумовлює вибір тих чи інших вправ та прийомів
роботи з ним, спрямованих на реалізацію мети навчання [1: 73]. Саме тому, відібрані з метою навчання
аудіювання ПТ повинні мати певні властивості, які за своїм характером сприяють формуванню в учнів навичок
та вмінь в даному виді мовленнєвої діяльності. Отже, мета нашої статті полягає у визначенні принципів
відбору ПТ як навчального матеріалу для формування в учнів навичок та вмінь в аудіюванні. Для досягнення
нашої мети потрібно вирішити такі завдання: 1) розглянути існуючі схеми визначення та відбору навчального
матеріалу; 2) описати загальні вимоги до аналізу навчального матеріалу та 3) відібрати такі аспекти аналізу
навчальних матеріалів, які стануть фундаментом для визначення принципів відбору ПТ.
Виклад основного матеріалу. Розв’язання питання про відбір навчального матеріалу залежить від того, який
спосіб розробки матеріалу покладено в його основу. Зарубіжними методистами було розроблено три способи
відбору навчального матеріалу: оцінювання, що полягає у відборі матеріалів із вже існуючих; розробка –
створення власних матеріалів; адаптація, тобто спрощення матеріалів та їх пристосування до мети навчання [2].
З описаних вище способів другий та третій не підходять для забезпечення навчальними матеріалами
старшокласників. Обираючи матеріал для навчання аудіювання, ми не можемо самостійно створювати
аудіотексти, так як вони будуть позбавлені автентичності, яка дає можливість фонограмі відповідати умовам
реального спілкування. Адаптація навчального матеріалу теж є неприйнятною, так як передбачається, що учні
11-х класів вже оволоділи базовими знаннями сприйняття й розуміння усного мовлення на слух. Таким чином,
єдиний оптимальний шлях забезпечення учнів навчальним матеріалом полягає у відборі з автентичних текстів,
призначених для носіїв мови, що стануть навчальними для учнів.
Щоб здійснити відбір навчальних матеріалів, варто провести їх аналіз. Е. Літтлджон виокремлює такі
аспекти аналізу навчального матеріалу [3: 182]: цілі навчальних матеріалів; принципи відбору навчальних
матеріалів; принципи послідовної організації навчальних матеріалів; відповідність навчальних матеріалів темі;
типи навчальної діяльності та їхній вплив на кінцевий результат навчального процесу (знання, здібності,
вміння); роль учня, вчителя та матеріалів загалом [3: 183].
У даній схемі аналізу навчального матеріалу враховані його різнобічні аспекти. Однак, в нашому
дослідженні ми будемо спиратися лише на деякі аспекти, що є актуальними саме для нас. Так, наприклад, роль
вчителя та учнів може враховуватися під час відбору і створення вправ та завдань. Цілі використання ПТ як
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засобу навчання відповідають цілям навчання аудіювання учнів старшої школи [4-7]. Навчання аудіювання з
використанням ПТ буде проводитися на окремих заняттях за створеною нами програмою, в основу якої
покладено врахування тем ситуативного спілкування, запропонованих Програмою МОН України. Ми
поділяємо думку Ю. І. Пассова, що знайомий зміст або зміст, який не відповідає інтересам учнів, сприймати
нецікаво; той матеріал, де усе знайоме або чуже, – зрозуміти важко чи навіть неможливо. Він підкреслює, що
для навчання аудіювання потрібен оптимальний варіант, який подає матеріал ''на межі труднощів'' і активізує
антиципацію змісту [8: 96]. Тому, при відборі ПТ для навчання аудіювання варто орієнтуватися на тексти, які, з
одного боку, дають можливість розширювати та поглиблювати знання учнів у різних напрямках, зокрема і тих,
що стосуються суспільного життя та проблем, що існують в ньому, а з іншого – відповідати їх інтересам та
вподобанням, бути актуальними та цікавими.
Відповідно, в аналізі ПТ для навчання аудіювання ми будемо керуватися такими складовими даної схеми:
принципами відбору навчальних матеріалів та принципами послідовної організації навчальних матеріалів [3: 183].
Спираючись на аналіз методичної літератури щодо вимог до мовленнєвого матеріалу та вивчивши
екстралінгвістичні та лінгвістичні особливості ПТ, що є в нашому розпорядженні, вважаємо за доцільне розглянути
такі принципи відбору ПТ для формування вмінь та навичок в аудіюванні: автентичність ПТ (наявність яскраво
вираженого етнокультурного контексту); автентичність звукового оформлення текстового матеріалу;
інформативність; наявність проблемної ситуації; посильність; послідовна організація навчальних матеріалів.
Розглянемо, як може відбуватися відбір ПТ за запропонованими нами критеріями.
Принцип автентичності ПТ. Більшість авторів визначають автентичний текст як будь-який текст (в нашому
дослідженні публіцистичний), що не був створений в навчальних цілях, тобто, текст породжений носіями мови в
звичайних умовах, адресований конкретній аудиторії і призначений для передачі конкретної інформації, тобто, для
виконання комунікативної функції (К. Морроу (K. Morrow), К. Уоллес (C. Wallace), Дж. Ярмер (J. Yarmer),
Р. К. Скарселла (R. C. Scarcella), Д. Уілкінс (D. Wilkins). Автентичні ПТ являють собою уривки з радіопередач,
репортажі з місця події, інтерв’ю з відомими людьми, огляди новин чи коментарі суспільних подій.
У старших класах середньої школи доцільним є формування в учнів навичок та вмінь сприймання на слух
матеріалу, який не лише відображає ситуації реального спілкування, а й сприяє формуванню в них відношень
до соціальної дійсності, естетичного смаку, суспільної думки, шляхом обговорення нагальних соціальних,
політичних чи культурологічних проблем. Таким матеріалом можуть слугувати автентичні публіцистичні
тексти, які повною мірою передають менталітет країни, мова якої вивчається, демонструють норми мовної
поведінки та показують авторську індивідуальність.
Крім того, врахування даного принципу має на меті відбір таких ПТ, які, виступаючи сховищем для тієї чи
іншої інформації, містять також певні відомості соціокультурного характеру, які, в силу своєї специфіки,
можуть підлягати, в процесі навчання, когнітивній та емоціональній обробці. Метою такої обробки є виявлення
комунікативних намірів та мотивів представників іншого лінгвокультурного суспільства, які потенційно
спроможні стати партнерами по міжкультурному спілкуванню (А. Н. Богомолов, Л. М. Орбодоєва,
В. В. Сафонова та ін.). Культуровідповідність ПТ являє собою можливості для засвоєння системи національнокультурних понять та відображеного в текстах фактологічного матеріалу, що розкриває специфіку культури
країни, мова якої вивчається [9: 17].
Володіючи соціокультурним та естетичним потенціалом, ПТ дають можливість учням розвивати
комунікативні уміння, обговорювати актуальні проблеми, відстоюючи свою думку з її чіткою аргументацією,
формувати громадську думку, аналізувати події життя людей, висловлювати своє ставлення до них, знаходити
рішення проблем суспільства, поглиблювати знання з історії та культурної спадщини життя людей країн, мова
яких вивчається [10: 54].
На користь застосування автентичних ПТ у звукозапису свідчить наступне: використання штучних,
спрощених аудіотекстів може згодом спричинити труднощі при переході до розуміння текстів, взятих із
''реального життя''; адаптований ПТ втрачає характерні ознаки аудіотексту як особливої одиниці комунікації,
позбавлений авторської індивідуальності, національної специфіки; автентичні ПТ різноманітні за тематикою та
жанровою приналежністю, що викликає інтерес в учнів; автентичні ПТ ілюструють функціонування мови в
формі, прийнятій її носіями і в природному соціальному контексті.
Принцип автентичності звукового оформлення текстового матеріалу. Важливу роль в досягненні
сприйняття публіцистичного аудіотексту відіграє його звукове оформлення. Так, репортаж з місця подій, чи
коментар футбольного матчу / концерту, інтерв’ю з відомою людиною супроводжуються різними звуками,
шумом, що відбуваються на задньому плані, що і створює в учнів враження оригінальності аудіотексту.
Автентичність структури, змісту та звукового оформлення публіцистичних аудіотекстів сприяє підвищенню
мотивації учнів і створює умови для найефективнішого занурення в мовне середовище [10: 57]. Однак, поряд із
відтворенням умов реального спілкування звуковий супровід публіцистичного аудіотексту може спричинити
труднощі в його розумінні. Найпоширенішими труднощами є незвичний ритм, часте використання вигуків,
повторів, ввічливих форм перепитування та ін. Також, наприклад, в інтерв’ю можуть бути задіяні декілька
людей, які говорять в різних регістрах, з різним акцентом і, навіть, нечіткою артикуляцією, різноманітною
дикцією [11]. Під час репортажу чи коментаря учні можуть чути голоси інших людей, незадіяних в процес
мовлення, що теж може відволікати їх від сприйняття основного повідомлення. Тому, при відборі автентичних
ПТ учитель повинен враховувати труднощі сприйняття та особливості пред’явлення і при необхідності давати
установки на розуміння, спираючись на ступінь підготовки учнів, їхні вміння та навички [11].
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Принцип інформативності. Одна з головних цілей створення будь-якого тексту – повідомлення інформації.
Загальна кількість інформації, що міститься в тексті, – це його інформаційна насиченість. Об’єм інформації в
тексті визначається через загальнотекстову категорію інформативності. Інформативність трактується
І. Р. Гальперіним як одна з основних конститутивних категорій тексту [12: 27]. Інформативність тексту
визначається не абсолютною кількістю інформації, що міститься в тексті, а лише тією смисловою інформацією,
яка, скоріш за все, стане надбанням реципієнта [13: 85].
За твердженням Ю. О. Шерковіна першочергове значення для ефективності масової комунікації мають
новизна та практична корисність тексту [14: 39]. Відповідно, ''інформативність тексту – це міра його смисловмісної новизни для читача, яка знаходиться в темі і авторській концепції'' [14: 41].
Міра інформативних якостей тексту може знижуватися або зростати. Так, інформативність знижується, якщо
інформація повторюється, і, навпаки, вона підвищується, якщо текст несе максимально нову інформацію [15: 136].
Спираючись на вищеописані положення, ми розглядаємо інформативність ПТ з точки зору новизни та
практичної корисності інформації, що міститься в них. Нова інформація сприяє збагаченню рівня знань учнів, а
також, формуванню уміння розуміти будь-яку нову комбінацію знайомого матеріалу у новій ситуації. Таким
чином, зберігається принцип наступності і створюється опора на інтерес, сформований на попередніх етапах
навчання, розвивається механізм антиципації та збуджується інтерес до нової інформації [8]. Під практичною
корисністю тексту розуміємо її практичну цінність, а саме, можливість використання інформації тексту в інших
сферах діяльності учнів.
Отже, принцип інформативності в межах даного дослідження характеризується кількістю та практичністю нової
інформації, що міститься в ньому. Врахування цього принципу при відборі ПТ для навчання аудіювання забезпечує
особистісну значущість отриманої інформації для учнів та стимулює їх до подальшої пізнавальної діяльності.
Принцип наявності проблемної ситуації, що стимулює учнів до рефлексії інформації, яка міститься в ПТ.
Врахування даного критерію припускає, що зміст ПТ повинен відображати конкретну проблемну ситуацію, яка
дозволяє в процесі навчання реалізувати діяльнісний підхід, оптимізуючи формування та вдосконалення
мовних і мовленнєвих навичок та умінь в процесі вирішення проблемних задач. Являючи собою мовну та
концептуальну картини світу, дана інформація може служити, в процесі комунікації в навчальних умовах,
джерелом вивчення та рефлексії, яка, в свою чергу, розглядається як один із найважливіших факторів, що
сприяє формуванню міжкультурної компетенції. При цьому, відбувається глибше ознайомлення учнів з
іншомовною культурою на фоні її порівняння з рідною, що є мотиваційним фактором когнітивної діяльності
учнів у процесі оволодіння ІМ.
На думку вчених, рефлексія стимулює активізацію вже існуючого в учня досвіду в зв’язку з пізнанням нових
концептів і тим самим забезпечує його новими знаннями і способами діяльності, що є адекватними для участі в
тих чи інших комунікативних ситуаціях [9: 16]. Значення цього критерію полягає ще в тому, що розвиток
рефлексії призводить до самопізнання, формування в учнів установки на самоконтроль і самоорганізацію,
формування творчих здібностей особистості учня в плані збагачення її культурного та комунікативного досвіду.
Принцип посильності полягає в доступності мовного матеріалу за змістом та характером висловлювання.
Незважаючи на те, що ми навчаємо аудіюванню учнів старшої школи, які вже, здавалося б, оволоділи всіма
необхідними для сприйняття повідомлень на слух мовними засобами, не кожен ПТ у звукозапису можна
використовувати для навчання аудіювання. Занадто легкий за змістом текст призведе до примітизації процесу
навчання, втрати інтересу учнів, а занадто важкий, непосильний текст – до швидкого стомлювання, втрати
мотивації. Найкраще сприймаються на слух аудіотексти, в яких здійснюється послідовний виклад матеріалу,
гірше ті, в яких логічні зв’язки між окремими фактами нестійкі, допускається їх перестановка. При відборі ПТ
для навчання аудіювання варто враховувати їх градацію за рівнем складності змісту – від легких монологічних
висловлювань (коментар, репортаж), до складніших (інтерв’ю, дискусія, обговорення).
Посильність ПТ за характером мовного матеріалу забезпечується за умови розуміння лексичного,
граматичного та синтаксичного оформлення висловлювань. Незнайома лексика в аудіотексті не повинна
перевищувати 3 % від усього матеріалу і не може представляти ключові слова та фрази [16: 56]. Граматичні
явища повинні бути знайомими учням, або ж такими, що будуть доступними в розумінні через інтерференцію
мови. Однак, відібрати ПТ, що повністю відповідали б рівню знань учнів, практично неможливо. Використання
автентичних ПТ передбачає наявність незнайомих слів та граматичних конструкцій, з якими доцільно
ознайомлювати учнів на передтекстовому етапі навчання аудіювання.
Важливу роль для розуміння аудіотексту відіграє обсяг мовлення. Великі аудіотексти стомлюють учнів і
частина інформації втрачається, оскільки інформаційна насиченість текстів є дуже високою, що, в свою чергу,
створює додаткові труднощі, пов’язані зі сприйняттям та переробкою великої кількості фактів за невеликий
термін прослуховування. Ми поділяємо точку зору тих методистів (Н. І. Гез, Н. В. Єлухіна, С. В. Мусницька та
інші), які вважають, що починати навчання аудіювання варто з невеликих за обсягом, завершених за змістом
фрагментів чи текстів (1-2 хв., 900 друкованих знаків), збільшуючи в подальшому тривалість їх звучання до 3-4
хв. (2000 друкованих знаків). Тому, врахування принципу посильності передбачає ретельний відбір ПТ із
невеликим об’ємом звучання та доступним для сприйняття учнів мовним матеріалом.
Принцип послідовної організації ПТ випливає з попередніх принципів, і полягає в поетапному формуванні
вмінь та навичок учнів старшої школи в аудіюванні. Відповідно процес навчання варто починати з текстів, які
згідно з виділеними нами критеріями, є найлегшими для сприйняття з подальшим їх ускладненням, адже
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усвідомлення мовленнєвого прогресу є дуже важливим і дає учням особливе відчуття задоволення та сприяє
підвищенню мотивації. Крім того навчання аудіювання ПТ варто організовувати так, щоб учні сприймали
мовлення на фоні шумів, починаючи з найпростіших, і закінчуючи такими, що імітують умови реального
спілкування. Таким чином, відбір ПТ повинен проходити по лінії поступового ускладнення, що знаходить своє
вираження в послідовній організації навчального матеріалу [1: 86].
Висновки. Підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що придатними для навчання аудіювання учнів старшої
школи є автентичні ПТ, відібрані з урахуванням їх потреб та інтересів, відображають умови реального життя носіїв
мови, мають інформативну та пізнавальну цінність, є доступними за мовними характеристиками, обсягом
повідомлення (2-4 хв.), а також демонструють автентичність оформлення мовного матеріалу.
Перспективу дослідження ми вбачаємо у відборі відповідних аудіотекстів і створенні на їх основі системи
вправ для навчання аудіювання старшокласників в умовах профільного навчання.
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Матеріал надійшов до редакції 27.03. 2012 р.
Заболотная М. И. Принципы отбора публицистических текстов для обучения аудированию
старшеклассников в условиях профильного обучения.
В статье рассмотрены всеобщие требования к анализу учебных материалов, установлены особенности
отбора и организации аудиотекстов. Предложена группа принципов отбора публицистических текстов для
формирования аудитивных умений старшеклассников в условиях профильного обучения. Определено, что
пригодными для обучения аудированию старшеклассников есть аутентичные тексты, которые отображают
условия реальной жизни носителей языка, имеют познавательную и информативную ценность, доступны и
учитывают потребности и интересы учеников.
Zabolotna M. I. Selection Principles of Publicistic Texts for Teaching Pupils Listening Comprehension Skills in the
Terms of the Specialized Education.
The article examines general demands to the analysis of teaching materials, determines peculiarities of selection and
organization of auditive texts. The group of principles of publicistic texts selection for the formation of pupils' auditive
skills is suggested. It is defined that authentic texts which show the real life of native speakers, have cognitive and
informative value, are accessible and take into account pupils' needs and interests are suitable for teaching pupils
listening comprehension skills.
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ПСИХОЛОГІЧНІ КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ВИВЧЕННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Статтю присвячено визначенню поняття ''готовність'' старшокласників до вивчення іноземної мови у вищому
навчальному закладі. Мета статті полягає у розкритті психологічних компонентів формування
англомовленнєвої готовності учнів до продовження іншомовної освіти у ВНЗ. Відповідно до психологічних
особливостей старшокласників і сутності процесу іншомовленнєвої діяльності виокремлено п’ять
психологічних компонентів, вираженість яких є показником достатнього рівня готовності майбутніх
студентів до навчальної іншомовленнєвої діяльності. Зазначено, що кожен компонент передбачає відповідні
вміння, сформованість яких є необхідною умовою для вивчення англійської мови в освітньому середовищі ВНЗ.
Постановка проблеми. Bивчення іноземної мови на сучасному етапі розвитку суспільства являє собою
невід’ємний та обов’язковий компонент підготовки майбутніх фахівців.
Крім того, володіння іноземними мовами має сягати такого рівня, який дозволяв би використовувати її як
засіб спілкування у різних ситуаціях повсякденного життя, а також у будь-якій професійній діяльності. Проте
багаторічний досвід педагогів свідчить про те, що студенти отримують значний обсяг мовних знань впродовж
своєї професійної підготовки, але при цьому рівень їх мовленнєвої компетенції не завжди дозволяє їм
ефективно здійснювати іншомовну комунікацію. Наявність певних прогалин у процесі формування відповідних
навичок та вмінь під час навчання у ВНЗ, на нашу думку, може бути викликана низьким рівнем іншомовної
підготовки більшості абітурієнтів після закінчення середньої школи. У свою чергу, недостатній рівень мовної
компетенції старшокласників є причиною їхньої непідготовленості до продовження мовної освіти у вищому
навчальному закладі.
Вирішення означеної проблеми передбачає, передусім, формування готовності старшокласників до
ефективного опанування іншомовною комунікативною компетенцією відповідно до вимог навчальних програм
з іноземної мови у вищому навчальному закладі. Означений різновид готовності ми визначаємо як
англомовленнєву, яка визначається нами як здатність старшокласників до подальшого ефективного здійснення
іншомовленнєвої навчальної діяльності у ВНЗ. Ми вважаємо, що формування англомовленнєвої готовності
неможливе без психологічної готовності, компоненти якої сприяють формуванню іншомовних навичок та
вмінь, і зумовлюють успішність навчання, особливо на першому курсі вищого навчального закладу.
Аналіз досліджень і публікацій. Науковці чимало уваги приділяють проблемам готовності учнів до навчальної
діяльності загалом (Н. Зенкова, І. Зимня, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, Д. Узнадзе, Д. Ельконін та ін.); до готовності
студентів до професійно-педагогічної діяльності (С. Будак, К. Дурай-Новакова, І. Зязюн, З. Курлянд, Л. Кадченко,
О. Мороз, Л. Михайлова, Н. Сластьонін та ін.); готовності студентів до самоосвіти (В. Дьяченко, Л. Кандибович,
Л. Ковтунович, Т. Мельнікова); до навчання у школі (Л. Виготський, Л. Божович, А. Богуш, П. Гальперін,
Д. Ельконін, О. Запорожець, О. Леонтьєв); визначення психологічних механізмів, які здійснюють мовленнєву
діяльність (М. Жинкін, І. Зимня, О. Лурія, О. Леонтьєв); особливостей психічного розвитку в юнацькому віці
(Л. Божович, І. Кон, Д. Фельдштейн, Г. Цукерман, Д. Ельконін); умов, що впливають на бажання застосовувати
іноземну мову (R. Clement (Р. Клемент), P. Macintyre (П. Макінтаєр), К. Noels (К. Ноєлс); аналізу процесу адаптації і
дезадаптації студентів у ВНЗ (Я. Євдокимова, С. Кусакіна, М. Москова); психологічних особливостей вищої школи
(Н. Кузьміна, М. Дьяченко, Л. Кандибович, А. Петровський, С. Петров).
Незважаючи на значну кількість наукових праць щодо різних аспектів здійснення іншомовленнєвої освіти,
проблема готовності і спроможності старшокласників до продовження вивчення іноземної мови у вищому
навчальному закладі не вирішена, отже, потребує ґрунтовного вивчення.
Мета статті полягає у визначенні психологічних компонентів становлення англомовленнєвої готовності
старшокласників до вивчення англійської мови в освітньому середовищі ВНЗ.
Основний виклад матеріалу. Готовність майбутніх студентів до іншомовної освіти у вищому навчальному
закладі являє собою якісне утворення особистості, яке включає психологічну і лінгвістичну готовності. У нашому
дослідженні буде зроблений аналіз саме психологічної готовності до здійснення англомовленнєвої діяльності
впродовж навчання у ВНЗ. Зауважимо, що йдеться не про готовність до вступу у вищий навчальний заклад, а про
здатність чи можливість навчання у режимі, заданому вимогами освіти у вищому навчальному закладі.
Для більш чіткого розуміння системи формування готовності необхідно розглянути визначення поняття
''готовність'' у науковій літературі. У широкому сенсі означене поняття здебільшого розуміється як ''стан, за
яким все зроблено, все готове для чогось''.
Виходячи з аналізу психологічних досліджень стосовно визначення поняття ''готовність'', необхідно
зазначити, що багато в чому воно співвідноситься з поняттями мотивації, наміру, інтенції, придатності,
антиципації, проте в той же час не зводиться до них і включає їх [1].
У зарубіжній психології поняття готовності недостатньо розроблено і визначається або як налаштованість на
виконання завдання (Е. Торндайк), або як ескіз дії (А. Біне), або пов'язується з поняттями аттітюда – ''станів
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свідомості індивіда відносно деякої соціальної цінності'' (В. Томас, Ф. Знанецький, Р. Лапьєр) і установки
(Р. Олпорт) або самоактуалізації (Д. Роджерс, А. Маслоу).
Поняття ''готовність'' розглядається російськими (радянськими) психологами як поняття установки
(Д. Узнадзе), система диспозиційних утворень (В. Отрут), поняття внутрішньої позиції особи (Л. Божович),
поняття відношення (В. Мясищев, Н. Кузьміна).
Існують підходи, що визначають готовність як особистісний сенс (А. Асмолов, О. Леонтьєв), наявність
здібностей (С. Рубінштейн), відфлексовану спрямованість (І. Зимня) і настрій особи на виконання професійної
діяльності (М. Дьяченко, Л. Кандибович).
З урахуванням існуючих у російській й українській психології позицій дослідників виділено два підходи
стосовно визначення поняття ''готовність''. Перший характеризує готовність як оцінку певного функціонального
стану, в якому установка розуміється як готовність суб'єкта до сприйняття майбутніх подій (В. Демидов,
Б. Ломов та ін.).
Другий підхід визначає готовність як певну підготовленість, стійку характеристику особи і діяльності, як
цілісний комплекс, що відповідає вимогам змісту й умов діяльності (Н. Зенкова, В. Сластьонін, Ю. Скоромна,
М. Дьяченко, Л. Кандибович).
Зазначимо, що готовність розглядається і як придатність до діяльності за наявністю характерного
позитивного відношення до неї. Дане поняття також включає здатність особистості, відношення до діяльності,
знання, вміння, навички і психологічні стани (В. Крутецький, А. Ковальов).
Більшість психологів сходиться на тому, що готовність – це особливий психічний стан, який виявляється як
якісне новоутворення в структурі особистості на певному етапі розвитку.
У нашому дослідженні ми дотримуємось аналогічної трактовки готовності старшокласників, що містить в
собі психологічні компоненти, необхідні для здійснення англомовленнєвої навчальної діяльності, тобто
здатність до цієї діяльності на етапі вивчення англійської мови у ВНЗ.
Говорячи про формування готовності до іншомовленнєвої діяльності, варто зазначити необхідність
врахування психологічних особливостей тих, хто навчається і самого процесу мовленнєвої діяльності.
Розглянемо спочатку психологічні особливості учнів старшого шкільного віку з метою врахування типу
освітньої ланки, вікових особливостей і новоутворень, а також провідної діяльності в розвитку особистості.
Як стверджує О. Запорожець, ''… психічні новоутворення, що формуються в різні періоди, нові
психофізіологічні рівні, нові плани віддзеркалення дійсності, складаються на основі діяльності, що набуває
провідного значення у даному віці'' [2: 180-181].
І. Зимня, розглядаючи старшокласника як суб'єкта навчальної діяльності, зазначає, що період старшого
шкільного віку є завершальним етапом дозрівання і формування особи, коли якнайповніше виявляється
ціннісно-орієнтаційна діяльність школяра.
Старшокласник включається до нового типу провідної діяльності – навчально-професійної, яка є основою
для майбутньої професійно-орієнтованої діяльності [3: 182].
У своєму дослідженні С. Кусакіна стверджує, що подібно до того, як структура готовності до навчання в
школі відповідає психологічній структурі навчальної діяльності в молодшому шкільному віці (Д. Ельконін),
структура готовності до навчання у ВНЗ повинна відповідати структурі професійної діяльності. Отже, доцільно
звернутися до результатів досліджень готовності до професійної діяльності. Багато авторів підкреслює
значущість для цього виду готовності мотиваційного, вольового, оцінного та інших параметрів (М. Дьяченко,
Л. Кандибович, В. Сластьонін, А. Крутецький).
С. Кусакіна виділила такі компоненти готовності до навчання у вищому навчальному закладі:
1. Мотиваційно-професійний, який передбачає бажання навчатися у ВНЗ за професійним напрямком,
бути інформованим щодо обраної професії, виявляти самостійність і усвідомленість професійного вибору як
остаточного на даному етапі життєвого шляху;
2. Когнітивно-темповий компонент, який, у свою чергу, має два складники: інтелектуальний, що
передбачає наявність середнього рівня інтелектуального розвитку за шкільною програмою та організаційнотемповий, що передбачає сформованість високої швидкості читання і письма, навичок роботи з текстом,
швидкого перемикання уваги;
3. Вольовий компонент, який містить навички самоорганізації і саморегуляції поведінки [1].
Спираючись на класифікацію С. Кусакіної і беручи до уваги, що пізнавальна сфера старшокласника набуває
певних новоутворень, а саме: складання життєвих планів, опанування методами теоретичного і творчого
мислення, критичності і самостійності мислення, здатності до самовиховання, розвитку саморефлексії,
вважаємо правомірним окреслити вищезгадані новоутворення як перший психологічний віковий компонент, з
огляду на те, що саме виявлення вікових властивостей тих, хто навчається, сприятиме здатності до ефективної
навчальної діяльності.
До другого психологічного компоненту, за С. Кусакіною, ми відносимо когнітивно-темповий, який, на
нашу думку, є необхідною умовою готовності до іншомовленнєвої діяльності.
Третій компонент, регуляційно-вольовий, представляється нам важливим з позиції сучасної концепції освіти,
яка передбачає здатність до самостійної організації навчання, до самоконтролю, а також адаптацію до
навчального завантаження, складність і незвичність якого може привести до виникнення психічної напруги,
тривожності та інших проявів фрустрації у новому освітньому середовищі.
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Таким чином, виходячи з аналізу вікових особливостей і особистих новоутворень старшокласників та
враховуючи вимоги навчання у ВНЗ, ми виокремили три компоненти готовності до здійснення іншомовної
діяльності у ВНЗ: віковий, когнітивно-темповий і регуляційно-вольовий. Але, як вже було зазначено, необхідно
враховувати також суть самого процесу мовленнєвої діяльності, готовність до якої ми формуватимемо.
Проведений аналіз досліджень проблеми готовності до діяльності показав, що готовність розвивається, а
значить, її можна формувати. Так, В. Сластьонін і К. Дурай-Новікова вважають, що готовність до виконання
діяльності – це не природжена якість, а надбана в процесі спеціальної підготовки. Численні наукові спроби
визначення сутності даного явища підтвердили, що вміст категорії ''готовність'' зумовлюється тим видом
діяльності, оволодіння яким виступає метою підготовки і може формуватися лише в процесі здійснення цієї
діяльності, у нашому випадку – іншомовленнєвої.
Розглянемо специфіку мовленнєвої діяльності, яка була предметом дослідження низки вчених
(Л. Виготський, І. Зимня, О. Леонтьєв, С. Рубіншейн, П. Гальперін та ін.) і визначається як цілеспрямований,
мотивований, активний процес прийому і (або) видачі повідомлення, організованого соціально
відпрацьованими засобами і способом формування і формулювання думки при спілкуванні людей [4: 65].
Велику увагу проблемі мовленнєвої діяльності приділяла в своїх дослідженнях І. Зимня. Виходячи з того, що
будь-яка діяльність має цілеспрямований характер і структурно організована, вчена представила моделі будови
мовленнєвої діяльності, в яку входять три фази: спонукально-мотиваційна; орієнтовно-дослідницька; виконавча.
Звідси випливає, що джерелом мовленнєвої діяльності є комунікативно-пізнавальна потреба і відповідний їй
комунікативний мотив, а також їх взаємодія [4: 45]. У психологічній науці постулюється, що мотив
визначається потребою і виражається у цілях, які, в свою чергу, визначають вибір можливих способів
здійснення. Несформована потреба не може забезпечити досягнення цілей [5: 46-50].
Як зазначає І. Зимня, якщо в процесі навчання говоріння учень не відчуває потреби говорити, то це не
створить готовність. Якщо учень не має чіткого комунікативного наміру, він не зможе здійснити адекватне до
ситуації спілкування смислове членування фрази. Іншими словами, він, не регулюючи спілкування, не здійснює
його [4: 82]. Отже, неможливо навчати мовленнєвої діяльності, не піклуючись одночасно про формування
мотивів, що забезпечують як процес навчальної діяльності, так і – що особливо важливо – саму мовленнєву
діяльність як компонента навчального процесу [6: 223]. На жаль, на даний момент, навчання іноземної мови
носить штучно-навчальний характер через відсутність у школярів ''природної потреби'' в спілкуванні засобами
іноземної мови. Відтак, необхідно підвищувати рівень мотивації, сприяючи розвитку пізнання й
інтелектуальної діяльності школярів, прагнучи, зрештою, підвищити ефективність процесу навчання. Виходячи
із визнання провідної ролі мотиву у здійсненні іншомовленнєвої діяльності, вважаємо за необхідне виокремити
наступний, четвертий, мотиваційний компонент.
Друга фаза наведеної вище моделі мовленнєвої діяльності вміщує планування і програмування її смислової і
мовної організації, під час якої відбувається визначення предмету діяльності. За результатами досліджень
Р. Мартинової, на цьому етапі відбувається ''вибір з довгострокової пам'яті необхідної для зовнішнього
оформлення думки лексики і правил її граматичного об'єднання'' [7: 160].
На наступній, виконавчій, фазі реалізуються мовні вислови, а також здійснюється контроль їх результатів.
О. Ковтун зазначає, що на даному етапі відбувається актуалізація механізмів підбору слів, тимчасового
розгортання і програми артикуляції, яка безпосередньо реалізує і об'єктивує задум в процесі формування і
формулювання думки засобами мови [9: 222]. Зрозуміло, що здійснення цих розумових дій потребує участі
певних психологічних механізмів, які залучені до процесу мовленнєвої діяльності. Саме ці механізми були
предметом досліджень Н. Жинкіна, І. Зимньої та ін., які вважають, що основними психологічними механізмами
мовленнєвої діяльності є механізм осмислення, мнемічної організації (передусім, – механізм мовленнєвої
пам'яті), а також механізм випереджального аналізу і синтезу (механізм мовного прогнозування). Вчені
зауважують, що найважливішим механізмом є механізм осмислення, який реалізується через аналітикосинтетичну діяльність кори великих півкуль головного мозку – на основі залучення таких розумових дій і
операцій як порівняння, зіставлення, узагальнення, класифікація, аналіз і синтез. Не менш важливу роль в
реалізації мовленнєвої діяльності відіграє механізм мовленнєвої пам'яті, який передбачає актуалізацію мовних,
мовленнєвих і соціальних ''еталонів'' тих одиниць або елементів, з яких складаються фонетичні, граматичні,
лексичні та інші еталони реалізації іноземної мови. Щодо механізму випереджального аналізу, він є не менш
важливим, ніж визначені вище, оскільки реалізація мовленнєвого вислову неможлива без утримування у пам'яті
всіх складових компонентів вислову на період його породження і прогнозування [8: 55-56].
З огляду на зазначене, доходимо висновку, що здійснення іншомовленнєвої діяльності передбачає розвиток
всіх розумових функцій пізнавальної сфери, а саме сенсорно-перцептивних (відчуття, сприйняття); мнемічних
(пам'ять, мислення), атенційних (увага) та розумових операцій (аналіз, синтез, узагальнення, систематизація та
ін.) На підставі цього ствердження, вважаємо, що наступний, п’ятий необхідний компонент іншомовленнєвої
готовності – операційний.
Вважаємо, що розвиненість і вираженість запропонових компонентів є показником достатнього рівня
готовності школярів до навчальної діяльності.
Як зазначали деякі вчені (Г. Костюк, Д. Ельконін та ін.), будь-який розвиток – це не прямолінійний процес, а
своєрідне повернення до попередніх етапів, повторення діяльності, але вже на вищому рівні. Тому доцільно
закласти основи майбутньої мовленнєвої навчальної діяльності вже на етапі навчання у старших класах школи з
метою розкриття інтелектуальних потенцій у період студентства.
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Відокремлені нами компоненти, у свою чергу, передбачають наявність відповідних умінь, сформованість
яких, на наш погляд, забезпечить готовність до продовження старшокласниками вивчення іноземної мови у
ВНЗ. Розглянемо означені вміння.
Віковий компонент передбачає низку вмінь:
1) вміння планування своєї навчальної діяльності;
2) вміння передбачати наслідки досягнення навчальних цілей;
3) вміння роботи з інформаційними ресурсами;
4) вміння оперувати всією системою навчальних задач.
Когнітивно-темповий компонент включає такі вміння:
1) вміння використання необхідних знань із засвоєної шкільної програми;
2) вміння збереження навчальної активності і працездатності протягом уроку;
3) вміння працювати у високому темпі;
4) вміння швидкого переключення уваги.
Регуляційно-вольовий компонент включає такі вміння:
1) вміння самонавчання і самовиховання;
2) вміння виділення суттєвих і несуттєвих ознак, понять, які вивчаються;
3) вміння саморегуляції поведінки;
4) вміння швидкої адаптації до нових умов навчання.
Мотиваційний компонент передбачає наявність таких вмінь:
1) вміння умотивування власної мовленнєвої діяльності;
2) вміння розвитку пізнавальної потреби, спрямованої на навчально-професійну діяльність;
Операційний компонент складається з таких вмінь:
1) вміння використання аналізу, синтезу, узагальнення, систематизації та ін. розумових операцій;
2) вміння застосовування мови як інструменту мислення;
3) вміння використання теоретичного і дослідницького методів навчання.
Отже, сформованість у майбутніх студентів виокремлених вище вмінь визначає такі психологічні якості, які
необхідні для продовження іншомовної освіти у вищому навчальному закладі.
Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, встановлено, що англомовленнєва готовність старшокласників
до продовження іншомовної освіти у вищому навчальному закладі являє собою якісне утворення особистості,
яке включає психологічну і лінгвістичну готовності.
Виявлено, що задля формування готовності до іншомовленнєвої діяльності, з’являється необхідність
врахування психологічних особливостей тих, хто навчається, і сутності самого процесу мовленнєвої діяльності.
Враховуючи психологічні властивості старшокласників, їх провідної навчальної діяльності та новоутворень,
які відбуваються в їх розвитку в період ранньої юності, вдалося виокремити три компоненти: віковий,
когнітивно-темповий і регуляційно-вольовий, які передбачають наявність певних навичок та вмінь.
Аналіз специфіки іншомовленнєвої діяльності дозволив виявити два необхідні компоненти: мотиваційний і
операційний, які зумовлюють готовність тих, кого навчають до здійснення цієї діяльності.
Перспективу подальших досліджень ми вбачаємо у поглибленні наукових уявлень про дидактичні умови
формування англомовленнєвої готовності старшокласників до вивчення іноземної мови у вищому навчальному
закладі.
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Комарницкая В. А. Психологические компоненты готовности старшеклассников к изучению
иностранного языка в высшем учебном заведении.
Статья посвящена определению понятия ''готовность'' старшеклассников к изучению иностранного языка в
высшем учебном заведении. Цель статьи заключается в раскрытии психологических компонентов
формирования англоречевой готовности обучающихся к продолжению иноязычного образования в вузе. С
учетом психологических особенностей старшеклассников и сущности процесса англоречевой деятельности
выделено пять психологических компонентов, выраженность которых является показателем достаточного
уровня готовности будущих студентов к учебной англоречевой деятельности. Отмечается, что каждый
компонент предусматривает соответствующие умения, сформированность которых является необходимым
условием для изучения английского языка в образовательной среде вуза.
Коmarnyts'ka V. A. Psychological Components of Senior Pupils Readiness to the Study of Foreign Language in the
Higher Educational Establishment.
The article is devoted to the definition of the concept "readiness" of senior pupils for the foreign language learning in a
higher educational institution. The goal of the article lies in disclosing psychological components in the formation of
students' English language readiness to the continuation of language learning in the higher educational establishment.
In the account of psychological features of senior pupils and essence of language activity five psychological
components that can indicate a sufficient level of the senior pupils' readiness to the educational language activity are
allocated. It is noticed that each component provides corresponding abilities for English language studying in the
educational environment of the higher educational establishment.
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ВИВЧЕННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК СПЕЦІАЛЬНОСТІ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
У статті розглянуто проблему підготовки вчителів-філологів на факультетах іноземних мов та
філологічних факультетах педагогічних вишів України. Проаналізовано попередній досвід підготовки
фахівців з другої іноземної мови та зазначено, що науковці розглядали різні аспекти вивчення другої
іноземної мови як фаху на різних факультетах вищих педагогічних навчальних закладів. Оцінено сучасний
стан підготовки вчителів-філологів за двома спеціальностями. Висловлено думку щодо покращення рівня
володіння другою іноземною мовою як спеціальністю шляхом введення її аспектного вивчення на
філологічних факультетах педагогічних вишів України.
На початку XXI ст., коли Україна приєдналася до Болонського процесу, вивчення іноземних мов є особливо
актуальним. На факультетах іноземних мов у різних педагогічних вишах України вже давно склалася освітня
традиція вивчати дві, а то й три іноземні мови. Дещо інакшою є ситуація на філологічних факультетах та інших
відділення, де друга іноземна мова (ДІМ) вивчається як додаткова спеціальність. Вступаючи на спеціальність
''Українська (російська) мова та література, іноземна мова'', студенти планують отримати однаково якісну
підготовку з обох мов. Проте впродовж навчання виявляється, що на вивчення іноземної мови як другої
спеціальності відводиться набагато менше годин, у результаті чого суттєво ускладнюється завдання оволодіння
нею на достатньому професійному рівні.
Підготовка таких фахівців була розпочата у колишньому Радянському Союзі з 1956 р. В Україні з 1956-57 рр. у
декількох педагогічних інститутах (Вінницькому, Житомирському, Запорізькому, Кіровоградському, Сумському,
Черкаському) приступили до підготовки вчителів за спеціальностями ''українська (російська) мова й література,
іноземна мова'', а в педагогічних інститутах іноземних мов була введена підготовка з другої іноземної мови, а
також з іноземної та української мов [1: 343]. Підготовка таких фахівців є актуальною досі, особливо для
роботи у сільській місцевості. Над проблемою підготовки вчителів-філологів за двома спеціальностями
працюють багато російських та вітчизняних науковців. Серед них – О. В. Борзова, І. Ю. Голуб, А. О. Квасова,
Ю. М. Кажан, Л. О. Калашникова, Б. А. Лапідус, І. М. Мельник, В. П. Неустороєва, І. В. Соколова,
Г. А. Солдатов, І. Й. Халимон, Л. Н. Яковлева та ін. У фахових виданнях вийшла низка публікацій, присвячених
професійній підготовці вчителів із іноземних мов (ІМ) як другої спеціальності. Так, Г. А. Солдатов наголошує
на потребі у вчителях двох ІМ, особливо у сільських малокомплектних школах. Проаналізувавши навчальні
плани факультету іноземних мов за кілька років, автор зазначає, що на вивчення ДІМ (німецької) та методики її
викладання виділяється набагато менше часу, ніж першої ІМ (англійської). Науковець розробляє рекомендації з
удосконалення вивчення методики ДІМ [2: 44].
Стаття О. В. Борзової присвячена проблемі проходження практики студентами з ДІМ. Автор виділяє кілька
різновидів труднощів, з якими стикаються студенти-практиканти: мовні, методичні, психологічні, а також дає
поради, як їх вирішити, зокрема посилити професійну направленість практичних занять із ДІМ (англійської) [3 :
59-60]. У статті В. П. Неустроєвої повідомляється, що з 1986 / 87 навчального року на факультетах ІМ з 5річним терміном навчання вводиться новий важливий предмет – методика вивчення ДІМ, зазначаються
найбільш важливі особливості змісту цього предмета з опорою на методику вивчення першої ІМ [4: 81].
Л. Н. Яковлева розглядає міжкультурну комунікацію як основу навчання ДІМ (німецької) на основі першої
(англійської) [5: 4].
Положення Болонської декларації про ґрунтовну підготовку фахівців за однією вузькою спеціальністю
суперечить традиції подвійних спеціальностей у педагогічних вишах України, яка закріпилася ще з другої
половини XX ст. На сьогодні друга спеціальність вважається додатковою спеціалізацією і дає більшу можливість
працевлаштування за фахом. У зв’язку з цим М. М. Сосяк наводить приклади подвійних спеціальностей, які
виникають на ринку праці у зв’язку з вимогою часу й доводить необхідність створення інтегративних навчальних
курсів з урахуванням специфіки ДІМ. Науковець також зазначає важливість застосування новітніх інформаційних
технологій та запровадження дистанційного навчання при її вивченні [6: 23].
Статті Л. О. Калашникової [7], І. Ю. Голуб [8], Ю. М. Кажан [9] присвячені вивченню НМ як ДІМ після АМ.
Так Л. О. Калашникова подає класифікацію та розкриває специфіку системи вправ на навчання читання НМ як
ДІМ після АМ, визначає причини міжмовної інтерференції. І. Ю. Голуб розробляє підсистему вправ для
формування соціокультурної компетенції майбутніх перекладачів із німецької мови як ДІМ [8: 32].
Ю. М. Кажан розглядає систему вправ для формування у майбутніх учителів рецептивної лексичної
компетенції в НМ як ДІМ. Метою статті Ю. М. Кажан є з’ясування специфіки вправ для формування
рецептивної лексичної компетенції у ДІМ (німецькій) після першої (англійської). Автор зазначає фактори, які
зумовлюють специфіку системи вправ для формування рецептивної лексичної компетенції в ДІМ, а також
розробляє види вправ, які доцільно пропонувати студентам для цього. Спираючись на точку зору Г. Нойнера,
науковець виділяє спеціальні методичні принципи навчання ДІМ: принцип когнітивного навчання; опори на
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контекст із розумінням текстів; орієнтування на певні теми; опори на тексти; ефективної організації
навчального процесу завдяки економії часу та активізації студентів [9: 39].
У свою чергу, А. Жулківська та М. Кобець виділяють методологічні принципи, що є основою лексичного
підходу у викладанні другої мови як іноземної [10: 33].
У численних публікаціях автори зазначають, що вивчення ДІМ є так само важливим, як і першої. Як
зазначає О. Квасова, на факультетах іноземних мов ДІМ (а саме – німецька) є не менш важливою, ніж перша
(англійська). Автор розмежовує поняття ''ДІМ'' на різних факультетах, де ДІМ є додатковою спеціальністю. На
думку О. Квасової, студенти, які навчаються за спеціальностями ''українська мова та література, англійська
мова'', ''міжнародні економічні відносини, переклад'' і т. п., не мають таких передумов для успішного
опанування ІМ, включаючи і природні задатки, як студенти факультетів іноземних мов, а мета, зміст та методи
їхнього навчання неоднакові [11: 118].
Таким чином, науковці сходяться на думці, що вивчення ДІМ як спеціальності є дуже важливим і має
спиратися на попередні знання та методологічні принципи вивчення першої мови, іноземної чи рідної. За
класифікацією професійно-педагогічних вмінь з іноземної мови В. Перлової, дуже важливими є вміння
формувати лексичні та граматичні навички, визначати сформованість мовленнєвих навичок та вмінь їх
оцінювати [12: 90]. Для цього необхідно, щоб такі вміння сформувалися у студентів-філологів.
За словами І. В. Соколової, у 50 – 60-х рр. XX ст., коли подвійні спеціальності з предметним полем
''іноземна мова'' тільки вводилися, надавалася перевага вивченню предметів з інoземнoї мови [13]. При цьому, як
встановлено О. Є. Мисечко, перші кроки у введенні другої спеціальності супроводжувалися цілою низкою
об’єктивних труднощів, зокрема складнощами у забезпеченні цієї спеціальності фахівцями-викладачами,
непідготовленістю навчально-методичної бази, недостатньою кількістю навчальних програм, підручників,
навчальних посібників, нерозробленістю деяких навчальних курсів і повною відсутністю навчального забезпечення з
них тощо [1: 345-346]. Незабаром майбутні вчителі-філологи почали вивчати різні аспекти ІМ: практику мoви та
аналіз текстів, фoнетику, граматику, лексикологію, а також істoрію мови, літературу країни, мoва якoї вивчається,
нoвітню істoрію країни, мoва якoї вивчається. Підгoтoвка вчителів-філологів широкого профілю забезпечувалася
також такою дисципліною, як метoдика викладання інoземних мов. Дослідниця зазначає, що для забезпечення
фахової підготовки вчителів-філологів за двома спеціальностями дотримувався принцип послідовності та опори на
засвоєні раніше знання. Цей принцип проявлявся в тому, що вивчення спецкурсів з істoрії інoземнoї мoви,
лексикoлoгії, теoретичнoї фoнетики й граматики базувалoся на oпрацьoванoму змісті курсу вступу дo мовознавства
[13: 98]. Загалом вивчення ІМ як другої спеціальності, як відзначає О. Є. Мисечко, мало на меті суто практичне
засвоєння мови й оволодіння методикою її викладання [1: 347].
На сьогодні на факультетах іноземних мов теоретичний курс іноземної мови вивчається окремо за аспектами
(фонетика, лексикологія, граматика та ін.). Поряд із ним майбутні фахівці вивчають практичний курс іноземної
мови. Таким чином, забезпечуються принципи систематичності та послідовності при вивченні ІМ. У той самий
час на філологічних факультетах вивчаються окремі аспекти тільки мови першої спеціальності (української чи
російської). Наприклад, вивчення ДІМ в навчально-науковому інституті філології та журналістики
Житомирського державного університету імені Івана Франка обмежується тільки практичним курсом ІМ,
коротким курсом літератури країни, мова якої вивчається (читається іноземною мовою), теоретичним курсом ІМ
на 5 курсі, невеликим курсом порівняльної типології, основним курсом та кількома спецкурсами з методики
навчання шкільного курсу ІМ. На нашу думку, вивчення ІМ на філологічних факультетах є недостатнім для того,
щоб сформувати глибокі лінгвістичні знання та професійно-педагогічні уміння в майбутніх учителів ІМ. Тому
актуальною є проблема збільшення годин на вивчення різних розділів іноземної мови і таким чином наближення
рівня володіння ІМ студентами філологічних факультетів із рівнем володіння ДІМ на факультетах іноземних мов.
Доречним було б окрім практичного та теоретичного курсу іноземної мови введення в навчальні програми
аспектного вивчення фонетики, морфології, лексикології та фразеології, теоретичної граматики ІМ, а також
лінгвокраїнознавства та літератури країни, мова якої вивчається.
І. В. Соколова зазначає, що у 50 – 60-х рр. XX ст. крім основних дисциплін, для студентів-філологів
щотижня відводилося 4-5 гoдин на факультативи: переклад з інoземнoї мoви на рідну, другoї інoземнoї мoви, oднієї
із слoв’янських мoв, пoрівняльнoї граматики, істoрії українськoгo театру [13: 99].
Враховуючи ситуацію на сучасному ринку праці, випускники вищих педагогічних навчальних закладів, які
отримують подвійну спеціальність, зацікавлені у працевлаштуванні не тільки за фахом, тобто вчителем двох
мов, але й перекладачами, референтами, репетиторами. Це стосується як факультетів іноземних мов, так й
інших, зокрема і філологічних факультетів. Тому важливо враховувати це явище і дати майбутнім спеціалістам
право на додаткові вибіркові курси, щоб якісно підготувати таких фахівців. Серед таких курсів –
синхронний / технічний переклад, ділова іноземна мова, зарубіжна література мовою оригіналу і т. п.
Отож, для того, щоб забезпечити ефективніше вивчення другої іноземної мови як спеціальності у вищих
педагогічних навчальних закладах, треба враховувати попередній досвід системи педагогічної освіти, коли
подвійні спеціальності запроваджувалися. По-перше, необхідно розширити діапазон дисциплін фахoвoї
фундаментальнoї підготовки. По-друге, треба зрівняти вагу дисциплін першої і другої спеціальності до приблизно одного
рівня так, як це було вперше впроваджено (35 % і 33 %) [13: 99]. По-третє, варто уніфікувати дисципліни теoретичнoї та
практичнoї підготовки (особливо дисципліни першoї та другoї спеціальності).
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Липинская И. О. Изучение второго иностранного языка как специальности в высших педагогических
учебных заведениях Украины.
В статье рассмотрена проблема подготовки учителей-филологов на факультетах иностранных языков и
филологических факультетах педагогических вузов Украины. Проанализирован предыдущий опыт подготовки
специалистов по второму иностранному языку и отмечено, что ученые рассматривали различные аспекты
изучения второго иностранного языка как специальности на разных факультетах высших педагогических
учебных заведений. Оценено современное состояние подготовки учителей-филологов по двум специальностям.
Высказаны соображения по улучшению уровня владения вторым иностранным языком как специальности
путем введения ее аспектного изучения на филологических факультетах педагогических вузов Украины.
Lipins'ka I. O. The Learning of the Second Foreign Language as a Profession in the Higher Pedagogical
Educational Establishments in Ukraine.
The article deals with the problem of training teachers-philologists at the Faculties of Philology and the Faculties
of Foreign Languages in the pedagogical universities of Ukraine. The previous experience of training teachers with
the second foreign language is examined and it is noted that scientists have examined various aspects of learning
the second foreign language as a profession in the different faculties of higher educational institutions. The current
state of training teachers-philologists in two specialties is assesed. The ideas are expressed on improving the level
of the second foreign language as the specialty by introducing its aspect study at the Faculties of Philology of the
pedagogical universities of Ukraine.
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ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ
У статті актуалізовано питання професіоналізму викладача вищої школи. Визначено нові вимоги до
професіоналізму викладача вищої школи на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства. Розглянуто
фундаментальні особливості професії викладача. Окреслено основні завдання викладача вищої школи в умовах
інформатизації освіти. Визначено психолого-педагогічні особливості професіоналізму викладача вищого
навчального закладу. Охарактеризовано етапи становлення професіоналізму викладача вищої школи в умовах
інформатизації суспільства.
Науковцями визнається, що ефективність функціонування системи вищої освіти в Україні значною мірою
залежить від професіоналізму науково-педагогічних кадрів ВНЗ. Розвиток професіоналізму викладачів ВНЗ
робить ефективною їхню діяльність, через яку реалізовується й державна політика – зміцнення
інтелектуального та духовного потенціалу нації, розвиток науки, збереження та збільшення культурної
спадщини.
Викладач ВНЗ в умовах інформаційного суспільства – це не лише професія, суть якої полягає в
транслюванні знань, а й висока місія створення особистості. Своїм ставленням до змісту навчального матеріалу,
методикою викладання, вимогливістю, стилем спілкування зі студентами викладач закладає основи
професіоналізму майбутніх фахівців. Викладач педагогічного ВНЗ є для студентів професійним зразком і своїм
ставленням до праці закладає не лише освітній фундамент майбутніх фахівців, а й їхнє ставлення до
професійної діяльності.
Шляхи визначення професійних вимог до викладачів, що висуваються сучасним суспільством,
обговорюються в статті І. Є. Булах, М. Р. Мруги та І. В. Філончука [1]. Центральне місце у забезпеченні якості
освіти, на їхню думку, посідає якість викладання і, отже, якість самих викладачів. Якість викладача – це його
знання, навички, здібності і схильності. Саме ці характеристики викладача як професіонала і як особистості
мають бути оцінені й виміряні. У різних країнах є різні підходи до визначення вимог до викладача як з боку
суспільства, так і з боку суб’єктів навчання та їхніх батьків. Проте наголос робиться на тому, що педагог має
знати свій предмет, передавати іншим свої знання, навички, досвід, осмислювати свою практичну діяльність і
вчитися на основі свого досвіду.
Водночас науковці зазначають, що педагогічна підготовка викладачів ВНЗ, що задовольняє вимогам
навчання і виховання студентів у межах традиційної освітньої системи, виявляється малоефективною для
забезпечення дійсного професіоналізму і компетентності майбутніх фахівців у сучасних умовах, оскільки,
будучи орієнтованою на технократичну парадигму вищої освіти, вона розвивалася поза контекстом світової і
вітчизняної культури, не враховувала цивілізаційні зміни.
Нині необхідні нові підходи до визначення якості праці викладача вищої школи та його професіоналізму, які
враховували б вимоги, що пред’являє інформаційне суспільство до фахівців усіх галузей. Отже, актуальною
проблемою на сучасному етапі розвитку системи освіти, зокрема вищої, є вивчення структури професійної
діяльності та професіоналізму педагога вищої школи.
Мета статті. Визначення нових вимог до професіоналізму викладача вищої школи на сучасному етапі
розвитку інформаційного суспільства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Професія викладача вищої школи має свої специфічні
особливості, що вимагають системного дослідження. До фундаментальних особливостей цієї професії зазвичай
відносять такі [2-4].
1. Професійна відповідальність як за зберігання, передавання та використання спеціалізованої суми знань,
так і за розширення цих знань як в емпіричному, так і теоретичному напрямі. Функції навчання і дослідження в
професії викладача ВНЗ є суміщеними.
2. Висока автономність професії. Оскільки головний об'єкт діяльності викладача ВНЗ – це сукупність
наукових знань, то про викладача судять за його володінням відповідними знаннями і ступенем його участі в їх
примноженні. Але за цими критеріями викладача можуть оцінити лише його колеги. Тому професія викладача
ВНЗ має значну автономію.
3. Професійна майстерність викладача і дослідника не є об'єктом "купівлі-продажу". За ефективність освіти
однаково відповідальний як викладач, так і студент. При цьому зв'язок між якістю праці викладача і його
грошовим доходом тонший, ніж, наприклад, у так званих обслуговуючих професіях – лікаря, юриста та ін.
Результати праці викладача виявляються не одразу.
Викладач ВНЗ – це високоінтелектуальний спеціаліст із комунікативними вміннями, організаторськими
здібностями, професійно необхідними знаннями. Він має бути готовим до таких видів діяльності:
- реалізація основних освітніх програм та навчальних планів на рівні, що відповідає державним стандартам
вищої професійної освіти;
- розробка та використання сучасних освітніх технологій, вибір оптимальної стратегії викладання;
© Супрун М. В., 2012
145

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 65. Педагогічні науки

- виявлення взаємозв’язків науково-дослідного та навчального процесів у вищій школі, використання
власних наукових досліджень для вдосконалення освітнього процесу;
- формування професійного мислення, виховання громадськості, розвиток системи цінностей розумової та
мотиваційної сфер особистості, яка спрямована на гуманізацію суспільства;
- проведення наукових досліджень часткових і загальних проблем викладання [5: 63].
У найсучасніших дослідженнях особливостей діяльності викладача ВНЗ [3; 6] виявлено, що на першому
етапі професійного становлення (етап адаптації) відбувається освоєння нової соціальної ролі, в процесі чого
виникають і розвиваються професійно значущі особистісні якості, індивідуальний стиль діяльності та
педагогічні позиції; починають формуватися різні компетентності, такі, що забезпечують адекватну оцінку і
співвідношення індивідуально-типологічних особливостей із вимогами професії, потреби у виконанні науководослідної діяльності. Це зумовлює необхідність постановки і вирішення завдань, пов'язаних із входженням у
професію, перенесенням теоретичних знань у практичний досвід, здійсненням особистісної рефлексії,
пов'язаної з аналізом попереднього досвіду і психологічної готовності до досягнення максимальних результатів
на цьому етапі професійного становлення.
На етапі професіоналізації відбувається ідентифікація себе з професією, формується необхідний і достатній
для оптимального виконання професійних функцій рівень знань і умінь, актуалізується потреба у виконанні
діяльності на рівні зразків і досягненні певних результатів у науковій сфері. Таке уявлення про зміст етапу
професіоналізації висуває завдання, пов'язані з визначенням бар'єрів, що перешкоджають чи сприяють
професійному становленню, проектуванням позитивних життєвих стратегій і векторів досягнення вершин
професіоналізму, розвитком професійно-значущих особистісних характеристик, їх корекцією, перетворенням,
що забезпечує формування соціально схвалюваних педагогічних позицій, спрямованості та індивідуального
стилю діяльності.
Етап професійної майстерності представлений характеристиками, що відображають високий рівень
професіоналізму особистості та діяльності, стійкі педагогічні позиції, сформований індивідуальний стиль
діяльності, здатність і готовність здійснювати наукове керівництво роботами студентів і аспірантів, виконувати
роль наставника. Основні завдання цього етапу пов'язані з визначенням шляхів, засобів попередження,
зниження і подолання професійних криз, деформацій, емоційного вигорання, розриву між реальним станом
професіонала і вибраним еталоном.
На кожному із вказаних етапів, на нашу думку, професійне становлення викладача ВНЗ буде відбуватися
значно швидше, якщо він володітиме високим рівнем інформаційної культури, що охоплює знання й уміння в
галузі використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), розуміння важливості цих умінь
і прагнення до ефективного використання ІКТ у навчально-виховному процесі ВНЗ та постійного
самовдосконалення в цій галузі. Використання ІКТ розуміємо не як самоціль, а як найефективніший спосіб
інтенсифікації та основу педагогічної творчості викладача в умовах інформаційного суспільства.
Використовуючи класифікацію рівнів творчої педагогічної діяльності, запропоновані С. О. Сисоєвою [7],
вважаємо, що викладач ВНЗ на нинішньому етапі розвитку суспільства не має права зупинятися на
репродуктивному чи раціоналізаторському, а має діяти на конструкторському рівні, прагнучи до новаторського.
Отже, основними завданнями викладача вищої школи в умовах інформаційного суспільства є:
- розробка й модифікація навчальних програм, підготовка навчальних курсів відповідно до чинних вимог;
- проведення лекційних занять, тьюторіалів, семінарів, лабораторних занять;
- стимулювання дискусій і розвиток незалежного мислення в студентському середовищі;
- контроль, де це необхідно, за виконанням студентами експериментальних і практичних робіт;
- організація, проведення й оцінювання екзаменаційних робіт і тестів;
- керівництво дослідницькими роботами студентів;
- дослідження й розробка концепцій, теорій і операційних методів для використання їх у промисловості та
інших галузях;
- підготовка підручників, навчальних матеріалів або статей;
- участь у роботі конференцій і семінарів;
- участь в ухваленні рішень, що стосуються діяльності навчальних відділень (кафедри, факультету,
інституту, університету);
- надання допомоги студентам у надпрограмній активності (підготовка до олімпіад, конкурсів, виставок,
концертів) та ін.
Наведений перелік завдань показує, що викладач ВНЗ має володіти здібностями дослідника, організатора,
оратора, психолога, володіти логікою навчально-виховного процесу, бути висококваліфікованим фахівцем, як у
своїй предметній галузі, так і ерудитом в інших галузях знань. Тобто викладач ВНЗ – це особа, яка за змістом
своєї професійної діяльності повинна володіти сукупністю якостей, доступних небагатьом. Такої
багатопланової, розгорнутої кваліфікаційної характеристики не має, мабуть, ніяка інша професія. Оволодіння
професією викладача ВНЗ вимагає не лише певних природних здібностей (бажано й таланту), а й величезних
розумових, фізичних, емоційних і часових витрат.
Професіоналізм викладача ВНЗ в умовах інформаційного суспільства пов’язаний з управлінням
інформацією та знаннями, що визначаються наступними компетенціями:
 здібністю до ефективного пошуку інформації в Інтернеті, включаючи пошукові системи й бази даних;
здатністю оцінювати та класифікувати дані, включаючи занесення різнорідних даних в онлайнові каталоги;
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 умінням перетворювати інформацію на знання, аналізувати її, зберігати, ефективно застосовувати й
ділитися отриманим знанням;
 розумінням основних принципів розвитку інформаційного середовища, здатністю самостійно освоювати
нові засоби комунікації і роботи з інформаційними потоками;
 умінням вести ефективну дискусію в Інтернеті, представляти й захищати свої письмові роботи,
включаючи роботу в іншомовних онлайнових співтовариствах;
 навичками постійного відстежування передових наукових досягнень у галузі своєї спеціалізації;
 навичками роботи з основними статистичними пакетами і програмами аналізу мереж.
Відсутність навичок роботи викладача з інформаційними потоками уповільнює його професійний розвиток і
залишає недослідженим істотний пласт наукового знання й віртуальної реальності. Тому, необхідною є
інформаційна підготовка викладачів. Проектування структури й змісту інформаційно-технологічної підготовки
викладача вищої школи досліджено в дисертації О. Г. Фролова [8].
Отже, викладача мають характеризувати висока компетентність у своїй галузі знань, відповідальність та
активність, гуманістична спрямованість, інтелігентність, духовна культура, бажання й уміння працювати разом
з іншими, інноваційний стиль науково-педагогічного мислення, готовність до прийняття творчих рішень,
потреба в постійній самоосвіті, фізичне й психічне здоров’я, професійна працездатність.
Основними компонентами готовності до педагогічної діяльності є професійна самосвідомість, ставлення до
діяльності, мотиви, знання про предмет та способи діяльності, навички й уміння практичного втілення цих
способів, а також професійно значущі якості особистості.
Важливою складовою майстерності педагога ВНЗ є його професійна спрямованість, яка передбачає інтерес
до професії викладача, педагогічне покликання, професійно-педагогічні наміри та схильності [9: 36].
Якими ж професійними знаннями, уміннями, навичками, досвідом і якостями повинен володіти викладач
ВНЗ в умовах інформаційного суспільства?
1. Викладач повинен мати поєднану із творчістю високу професійну ерудицію, передусім, у тій навчальній
дисципліні, яку він викладає.
2. Викладач має бути здатним до системного підходу щодо аналізу, осмислення й розв'язання наукових
проблем, а також критичного сприйняття результатів.
3. Викладачеві мають бути характерні організаційні здібності: уміння збирати навчальну інформацію,
готувати й приймати рішення, планувати й конструювати навчальну роботу на основі зібраної інформації,
формулювати мету й завдання навчальної роботи, забезпечувати її виконання, контролювати, оцінювати та
корегувати результати навчальної діяльності.
4. Справжній професіоналізм викладача неможливий без інформаційної культури, що передбачає не лише
вміння користуватись усім арсеналом інформаційно-комунікаційних технологій під час виконання професійних
завдань і для самовдосконалення.
7. Обов’язковим елементом професіоналізму має бути його спрямованість на науково-дослідницьку
діяльність.
Стосовно психолого-педагогічного аспекту професіоналізму викладача ВНЗ реформа освіти висуває такі
основні вимоги:
 надавати перевагу педагогічній творчості перед звичними, але нерідко застарілими педагогічними
поглядами; із кращих зразків передового досвіду конструювати не рецептуру, а ідею для подальшого її
трансформування до конкретних умов та власної педагогічної практики;
 підвищувати світоглядну й гуманітарну спрямованість педагогічного процесу; поєднувати засвоєння
світоглядних знань із виробленням уміння самостійно аналізувати складні явища суспільного розвитку та
творчо застосовувати різноманітні наукові методи в професійній і суспільній діяльності;
 здійснювати рішучий поворот від масового до індивідуального навчання; забезпечувати єдність
психологічного й педагогічного підходів до студента, бачити в ньому не об’єкт впливу, а суб'єкт
співробітництва й співтворчості; головну мету вбачати в розвитку та професіоналізації особистості
майбутнього фахівця;
 усвідомлювати, що найбільшу цінність має самовизначення студента; сміливіше переходити на навчання
за індивідуальними планами; вдосконалювати організацію, методичне й дидактичне забезпечення самостійної
роботи студентів, спираючись на перспективні підходи, форми, методи та засоби навчання; розвивати творчі
здібності студентів; одним із основних способів такого розвитку вважати залучення студентів до наукових
досліджень;
 забезпечувати формування фахівців широкого профілю, які раціонально поєднували б глибокі
фундаментальні знання із ґрунтовною й системною практичною підготовкою, спрямованою на конкретну
професійну діяльність;
 комп'ютеризацію педагогічного процесу перетворити в надійний засіб його всебічної інформатизації,
інтенсифікації та підвищення якості й ефективності;
 докорінно поліпшувати роботу з виховання студентів, долати відрив її від життя; створювати й
підтримувати культ навчання, обстановку боротьби за знання; добиватися підвищення виховної ролі
особистості та колективу;
 відмовлятися від усього стереотипного й негативного, але не захоплюватися копіюванням досягнень
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зарубіжної педагогічної думки та практики; ретельно зберігати, враховувати й примножувати національний
досвід [3; 6; 7].
Реалізація перелічених вимог потрібна для підвищення професіоналізму й ефективності роботи викладачів в
інтересах удосконалення педагогічного процесу у вищій школі та професіоналізації навчання. Важливо, щоб у
кожного викладача було розуміння цих вимог і прагнення вдосконалювати свою діяльність, а також уявлення
про те, як цього можна досягти.
В умовах невпинної інформатизації суспільства необхідно звертати постійну увагу викладачів на нові
технології роботи з інформацією та невпинний розвиток комп'ютерної техніки. Вони мають самостійно
відслідковувати та вивчати інновації у цій сфері.
Отже, здатність викладачів ВНЗ до формування стратегій успішного професійного становлення в умовах
інформаційного суспільства, з одного боку, залежить від їхньої готовності та рівнів саморозвитку;
усвідомлення чинників, що сприяють чи перешкоджають професійному становленню, і можливості долати
перешкоджаючі чинники і вирішувати проблеми; від оцінювання своєї професійної діяльності з використанням
ІКТ; від ступеня задоволеності професійною підготовкою тощо. З іншого боку, важливе значення має
встановлення оптимального балансу між бажаним (ідеальний образ викладача інформаційного суспільства) і
необхідним (оптимальний образ), що багато в чому зумовлене якістю професійного інформаційнокомунікаційного середовища. Для досягнення нової якості професійної освіти має здійснюватися формування
умов для неперервного професійного зростання професорсько-викладацьких кадрів, залучення в цих цілях
провідних фахівців у сфері інформаційно-комунікаційних та інноваційних педагогічних технологій.
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Супрун М. В. Требования к профессионализму современного преподавателя высшей школы.
В статье актуализируется вопрос профессионализма преподавателя высшей школы. Определены новые
требования к профессионализму преподавателя высшей школы на современном этапе развития
информационного общества. Рассмотрены фундаментальные особенности профессии преподавателя.
Очерчены основные задачи преподавателя высшей школы в условиях информатизации образования.
Определены психолого-педагогические особенности профессионализма преподавателя высшего учебного
заведения. Охарактеризованы этапы становления профессионализма преподавателя высшей школы в условиях
информатизации общества.
Suprun M. V. Requirements to the Modern High School Teachers' Professionalism.
The article updates the question concerning the high school teacher's professionalism. The new requirements to the
high school teacher's professionalism are determined at the present stage of the informational society's development.
The fundamental features of the teaching profession are considered. The basic high school teacher's tasks are outlined
in the terms of the educational informatization. The psycho-pedagogical features of the teacher's professionalism are
revealed in the higher educational establishment. The stages of high school teacher's professionalism becoming in the
terms of the society's informatization are characterized.
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РЕЗУЛЬТАТИ ФОРМУВАЛЬНОГО ЕТАПУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ ЩОДО
ДОСЛІДЖУВАННЯ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ДО
МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ
Статтю присвячено проблемі готовності майбутніх перекладачів до міжкультурного спілкування. На
підставі аналізу психолого-педагогічної літератури визначено вимоги щодо підготовки майбутніх перекладачів
до міжкультурного спілкування. Розглянуто спецкурс ''Міжкультурне спілкування в сучасному світі'',
спрямований на підготовку майбутніх перекладачів до міжкультурного спілкування, доведено необхідність
його використання під час підготовки студентів-філологів. Описано методики, за допомогою яких визначались
рівні сформованості готовності майбутніх перекладачів до міжкультурного спілкування. Представлено
результати дослідження, проведеного з майбутніми перекладачами в експериментальній і контрольній групах.
Актуальність дослідження полягає в тому, що потреба в перекладачах самого різного профілю і в
найрізноманітніших спеціальних галузях знань обумовлює необхідність підготовки їх до міжкультурного
спілкування.
Постановка проблеми визначається підвищенням якості процесу підготовки майбутніх перекладачів до
міжкультурного спілкування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій з питань підготовки майбутніх перекладачів до міжкультурного
спілкування (В. Біблер, Г. Дмітрієв, В. Сафонова, С. Термінасова, І. Халєєва та ін.) [1-5] базуються на тому, що
професійна діяльність вимагає від перекладача, окрім володіння іноземною і рідною мовою, наявності знань з
міжкультурного спілкування, а також прагнення і готовності фахівця застосовувати на практиці отримані знання й
уміння, які в сукупності з особистісними якостями дозволять успішно виконувати певні професійні функції.
Незважаючи на актуальність проблеми, всі аспекти підготовки майбутніх перекладачів до міжкультурного
спілкування на сьогодні досліджено недостатньо, багато питань цієї галузі потребують певних уточнень.
Відтак, мета статті полягає у застосуванні методик щодо готовності майбутніх перекладачів до
міжкультурного спілкування та визначення рівнів її сформованості.
Виклад основного матеріалу. Розглядаючи проблему готовності майбутніх перекладачів до
міжкультурного спілкування у процесі нашої експериментальної роботи, було визначено критерії готовності
майбутніх перекладачів до міжкультурного спілкування. Ґрунтуючись на конкретизованих показниках за
кожним критерієм, ми вважали доцільним схарактеризувати рівні сформованості готовності майбутніх
перекладачів до міжкультурного спілкування. Виходячи з отриманих результатів, нами були виокремлено три
рівні: низький, середній та достатній.
Виявлення рівнів сформованості готовності майбутніх перекладачів до міжкультурного спілкування
діагностувалося після впровадження спецкурсу ''Міжкультурне спілкування в сучасному світі'', який передбачав
упровадження таких форм роботи, як лекції, семінари, диспути, міні-лекції, самостійна пошукова діяльність
студентів, застосування активних методів навчання (тренінги, рольові ігри, розв’язання конфліктних ситуацій
тощо), що сприяло більш інтенсивній підготовці майбутніх перекладачів до міжкультурного спілкування у
навчальному процесі експериментальних груп Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова та
Державного закладу ''Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського'', а
також контрольних груп Севастопольського національного технічного університета та Ізмаїльського
державного гуманітарного університету. Виявлення рівнів сформованості готовності майбутніх перекладачів до
міжкультурного спілкування відбувалося в процесі використання різних методик педагогічного діагностування.
У процесі формувального етапу експерименту при виявленні рівнів сформованості готовності майбутніх
перекладачів до міжкультурного спілкування за настановчим критерієм нами було визначено наявність в них
позитивних мотивів і настанов на професійну діяльність, прагнення до впевненої поведінки, внутрішньої
гармонії, бажання позбавитись внутрішніх суперечностей, легко долати труднощі у професійної діяльності та
самостійність під час виконання завдань, прийнятті перекладацьких рішень, здатність до саморегуляції.
У започаткованому дослідженні застосовано методику вивчення мотивації навчання у ВНЗ Т. І. Ільїної для
виявлення у майбутніх перекладачів прагнення до отримання знань, допитливості, прагнення оволодіти
професійними знаннями та сформувати професійно важливі якості.
Студентам було запропоновано погодитись чи не погодитись з наведеними твердженнями. Обробка та
інтерпретація результатів проводилась за допомогою ключа до питальника.
За методикою ''Вивчення мотивів навчальної діяльності'' А. Реана та В. Якуніна ми визначили наявність
позитивних мотивів і настанов на професійну діяльність у майбутніх перекладачів.
Студентам було запропоновано обрати зі списку мотивів п'ять найбільш значущіх для них. Для кожного
студента проводиться якісний аналіз провідних мотивів навчальної діяльності. По всій виборці (групи)
визначалася частота вибору того чи іншого мотиву. Чим частіше вибирається той чи інший мотив, тим вище
його ранг, тим більше домінує він у системі мотивів.
© Терехова В. І., 2012
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За допомогою методики ''Діагностика особистості на мотивацію до успіху'' Т. Елерcа нами було виявлено у
майбутніх перекладачів наявність пізнавальних стимулів, вольових якостей (рішучість, наполегливість) та
професійних настанов щодо результату виконання перекладу у майбутніх перекладачів.
Тест "Мотивація до уникнення невдач" Т. Елерса дозволив оцінити рівень захисту особистостей майбутніх
перекладачів, мотивації до уникнення невдач та страху перед нещастям.
Студентам було запропоновано обирати тільки одне із трьох слів списку з 30 рядків, по 3 слова, яке
найбільш точно характеризує особистість майбутнього перекладача.
За результатами проведення всіх методик було одержано такі результати: (див. таблицю 1).
Таблиця 1.
Рівні сформованості готовності майбутніх перекладачів до міжкультурного спілкування
за настановчим критерієм на прикінцевому етапі дослідження
Низький
Середній
Достатній
Кількість
рівень
рівень
рівень
Університет
Курс
студентів у
І
ІІ
ІІІ
групі
абс
%
абс
%
абс
%
ПНПУ
імені К. Д.
Ушинського

ІІ

29

5

17,3

8

27,6

16

55,1

ІІІ

24

4

16,7

7

29,2

13

54,1

ІV
ОНУ
ІІ
імені І. І.
ІІІ
Мечнікова
Загалом в ЕГ
ІДГУ
ІІІ

22

2

9,1

7

31,8

13

59,1

28

3

10,7

8

28,6

17

60,7

30

6

20

9

30

15

50

133
29

20
10

15
34,5

39
9

29,3
31

74
10

55,7
34,5

ІV

27

9

33,3

4

14,8

14

51,9

ІІ

30

12

40

8

26,7

10

33,3

ІV

27

8

29,6

5

18,5

14

51,9

113

39

34,5

26

23

48

42,5

СНТУ
Загалом в КГ

Як бачимо з таблиці 1, показники рівнів готовності майбутніх перекладачів до міжкультурного спілкування
за настановчим критерієм на прикінцевому етапі у контрольних та експериментальних групах значно
відрізняються. В експериментальній групі за настановчим критерієм результати значно зросли, на відміну від
контрольної групи. Так, нами було визначено, що 15 % студентів ЕГ і 34,5 % КГ діагностували низький рівень
за настановчим критерієм готовності до міжкультурного спілкування, 29,3% ЕГ та 23 % КГ респондентів
виявили середній рівень прояву за настановчим критерієм, 55,7 % респондентів ЕГ та 42,5 % КГ визначили
готовність до міжкультурного спілкування за настановчим критерієм на достатньому рівні.
В експериментальних групах, де цілеспрямовано здійснювалось забезпечення відповідальних настанов на
подалання етноцентризму, об’єктами яких стали не тільки знання, які майбутні перекладачі отримають для
здійснення професійного перекладу, але й усвідомлення поняття ''емпатія'' та ''етноемпатія'' як розуміння
емоційного стану, прояв співчуття, а також доброзичливе ставлення до людини з іншого культурного
суспільства в особистому та професійному спілкуванні, результати значно кращі. Респонденти
експериментальної групи зазначали, що в них присутній значний інтерес до перекладацької діяльності,
виявляється висока активність у прагненні до виконання професійних обов’язків з представниками інших
культур, стриманість, самоконтроль у квазіопрофесійній діяльності, а також проявляється самостійність під час
виконання завдань та прийнятті перекладацьких рішень.
У процесі експерименту з виявлення рівнів сформованості готовності майбутніх перекладачів до
міжкультурного спілкування за знаннєвим критерієм нами було визначено наявність в них спеціальних знань,
проявом яких виступають мовна, мовленнєва і соціокультурна компетенції, орієнтація у міжособистісних
комунікаціях, творче мислення, винахідливість, трансформація набутих знань, комунікабельність.
Анкета ''Орієнтація у міжособистісних комунікаціях та встановлення наявності спеціальних знань студентів
про культуру різних співтовариств'' дала змогу проаналізувати знання та орієнтацію майбутніх перекладачів у
міжособистісних комунікаціях.
Методика ''Визначення загальної емоційної спрямованості особистості'' Б. Додонова зорієнтована на
виявлення емоційної спрямованості та потреб особистостей, тісно пов'язаних з позитивними емоціями під час
отримання знань та пасивним ставленням до діяльності.
Діагностика мотиваційних орієнтації у міжособистісних комунікаціях (І. Ладанов, В. Уразаєва) націлена на
визначення основних комунікативних орієнтацій та їх гармонійності в процесі формального спілкування.
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Використовуючи тест ''Оцінка рівня товариськості'' (В. Ряховського), ми визначили рівень
комунікабельності майбутніх перекладачів.
У ході діагностування емоційного інтелекту, за діагностикою Н. Холла, ми визначили, що у студентів
четвертих курсів рівень емоційного інтелекту – високий, вони вміють управляти своїми емоціями під час
міжкультурного спілкування, але не вміють розпізнавати емоції інших людей.
За результатами проведення всіх методик ми отримали такі результати щодо рівнів сформованості
готовності майбутніх перекладачів до міжкультурного спілкування за знаннєвим критерієм на прикінцевому
етапі (див. таблицю 2).
Таблиця 2.
Рівні сформованості готовності майбутніх перекладачів до міжкультурного спілкування
за знаннєвим критерієм на прикінцевому етапі дослідження
Низький
Середній
Достатній
Кількість
рівень
рівень
рівень
Університет
Курс
студентів
І
ІІ
ІІІ
у групі
абс
%
абс
%
абс
%
6

20,7

8

27,6

15

51,7

ІІІ

24

5

20,8

4

16,7

15

62,5

ІV

22

5

22,7

6

27,3

11

50

ОНУ
ІІ
імені
ІІІ
І. І. Мечнікова
Загалом в ЕГ

28

4

14,3

5

17,8

19

67,9

30

8

26,7

7

23,3

15

50

133

28

21,1

30

22,5

75

56,4

ІІІ

29

9

31

8

27,6

12

41,4

ІV

27

11

40,7

6

22,2

10

37,1

ІІ

30

12

40

9

30

9

30

ІV

27

10

37

7

25,9

10

37,1

113

42

37,2

30

26,5

41

36,3

Експериментальна
група

29

Контрольна
група

ІІ

ПНПУ
імені К. Д.
Ушинського

ІДГУ
СНТУ
Загалом в КГ

Як видно з таблиці 2, загалом низький рівень сформованості готовності майбутніх перекладачів до
міжкультурного спілкування за знаннєвим критерієм на прикінцевому етапі було діагностовано у 21,1 % ЕГ
студентів і 37,2 % КГ; 22,5 % ЕГ та 26,5 % КГ респондентів мали середній рівень сформованості готовності за
знаннєвим критерієм; та достатній рівень готовності майбутніх перекладачів до міжкультурного спілкування за
знаннєвим критерієм виявили 56,4 % респондентів ЕГ та 36,3 % КГ.
Одержані результати свідчать, що впровадження моделі реалізації педагогічних умов підготовки майбутніх
перекладачів до міжкультурного спілкування у навчально-виховному педагогічному університеті сприяло
значному підвищенню рівня готовності за знаннєвим критерієм. Студенти експериментальної групи володіють
спеціальними знаннями, проявом яких виступають мовна, мовленнєва і соціокультурна компетенції, а також
знаннями про етику, естетику, правила поведінки і стилі спілкування, що дозволяють успішно здійснювати
перекладацьку діяльність. Майбутні перекладачі проявляють творче мислення, винахідливість та емоційний
інтелект під час міжкультурного спілкування.
Експериментальна робота з виявлення рівнів сформованості готовності майбутніх перекладачів до
міжкультурного спілкування за оцінним критерієм зумовила визначення сукупності умінь майбутніх
перекладачів щодо готовності до міжкультурного спілкування та з’ясовано, які предмети викликають в них
найбільший інтерес до навчання, для чого було використано методи масового опитування (анкетування,
інтерв’ювання, бесіди).
У започаткованому дослідженні застосовано методику, розроблену Г. Н. Казанцевою, призначену для
якісного аналізу причин переваги тих чи інших предметів та позитивного ставлення до них.
Для визначення умінь реалізувати й аналізувати власні здібності, критично мислити, регулювати,
усвідомлювати психічний стан співрозмовника, ми використовували методику В. Бойка ''Діагностика
''перешкод'' у встановленні емоційного контакту''.
Визначення умінь самостійно проводити експеримент і на його підставі отримувати нові знання,
аналізувати, володіти загальними логічними операціями (ознаки прояву яких є порівняння, аналогія,
оперування поняттями, доказ істинності своєї думки), працювати з навчальною і науково-популярною
літературою відбувалося за методикою В. Юркевича ''Пізнавальна потреба''.
Для виявлення у майбутніх перекладачів умінь планувати свою роботу та здійснювати самоконтроль ми
використовували тест ''Оцінка самоконтролю в спілкуванні'' за Маріоном Снайдером.
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Використовуючи шкалу ''екстраверт – інтроверт'' О. Лутошкіна, ми виявили особливості поведінки студентів
у різних комунікативних ситуаціях та володіння уміннями контролювати свої емоції під час міжкультурного
спілкування.
За результатами проведення всіх методик ми змогли обчислити рівні сформованості готовності майбутніх
перекладачів до міжкультурного спілкування за оцінним критерієм на прикінцевому етапі (див. таблицю 3).
Таблиця 3.
Рівні сформованості готовності майбутніх перекладачів до міжкультурного спілкування
за оцінним критерієм на прикінцевому етапі дослідження
Низький
Середній
Достатній
Кількість
рівень
рівень
рівень
Університет
Курс
студентів
І
ІІ
ІІІ
у групі
абс
%
абс
%
абс
%
ПНПУімені
ІІ
29
6
20,7
5
17,2
18
62,1
К. Д.
ІІІ
24
5
20,8
6
25
13
54,2
Ушинського
ІV
22
5
22,7
6
27,3
11
50
ОНУ
ІІ
28
6
21,4
6
21,4
16
57,2
імені
ІІІ
30
8
26,7
9
30
13
43,3
І. І. Мечнікова
Загалом в ЕГ
133
30
22,5
32
24,1
71
53,4
ІДГУ
СНТУ
Загалом в КГ

ІІІ

29

10

34,5

9

31

10

34,5

ІV

27

8

29,6

7

25,9

12

44,5

ІІ

30

14

46,6

8

26,7

8

26,7

ІV

27

8

29,6

6

22,2

13

48,2

113

40

35,4

30

26,5

43

38,1

Як бачимо з таблиці, 53,4 % респондентів ЕГ та 38,1 % КГ діагностували у себе достатній рівень готовності
до міжкультурного спілкування за оцінним критерієм; 24,1 % майбутніх перекладачів ЕГ та 26,5 % КГ
знаходяться на середньому рівні; низький рівень готовності до міжкультурного спілкування притаманний 22,5
% студентів ЕГ та 35,4 % КГ.
На підставі аналізу одержаних даних дійшли висновку, що майбутні перекладачі експериментальної групи
вміють реалізувати й аналізувати власні здібності, усвідомлювати необхідність постійного вдосконалення
власних професійних знань, умінь, навичок, загальної культури ерудіції, працювати з навчальною і науковопопулярною літературою, планувати свою роботу та здійснювати самоконтроль, контролювати свої емоції під
час міжкультурного спілкування, а також позитивно ставитися до навчальних предметів.
Для виявлення рівнів сформованості готовності майбутніх перекладачів до міжкультурного
спілкування за професійно-культурологічним критерієм нами була з’ясована здатність майбутніх фахівців
щодо розв’язання міжкультурних конфликтів, присутність пріоритетів загальнолюдських національних
цінностей та етичної поведінки з представниками інших культурних співтовариств.
Саме тому ми використовували такі методики, як методику діагностики рівня емпатичних здібностей
В. Бойко та діагностику емпатії А. Меграбяна і Н. Епштейна, за допомогою яких ми визначили у студентів
наявність певного рівня емпатії.
За результатами проведення тесту ''Опис типів поведінки людей в конфліктних ситуаціях'' К. Томаса ми
визначили здатність майбутніх перекладачів щодо розв’язання міжкультурних конфликтів.
Для визначення вихованості духовності і моральності у майбутніх перекладачів у будь-якій сфері взаємодії з
людьми та сформованості психологічного захисту у формі емоційного вигорання ми використовували
''Методику діагностики рівня емоційного вигорання'' В. Бойко.
За методикою ''Діагностика комунікативного контролю'' М. Шнайдера ми визначили у майбутніх фахівців
наявність усвідомлення соціальної відповідальності за якість і результати своєї професійної діяльності з
представниками інших культурних співтовариств.
За результатами проведення всіх методик ми змогли обчислити рівні сформованості готовності майбутніх
перекладачів до міжкультурного спілкування за професійно-культурологічним критерієм на прикінцевому етапі
(див. таблицю 4).
Отже, як видно з таблиці 4, низький рівень готовності майбутніх перекладачів до міжкультурного спілкування за
професійно-культурологічним критерієм було діагностовано у 19,6 % респондентів ЕГ і 34,5 % КГ; 29,3 % майбутніх
перекладачів ЕГ і 26,6 % КГ знаходились на середньому рівні; 51,1 % ЕГ студентів і 38,9 % КГ виявили високий
рівень готовності до міжкультурного спілкування за професійно-культурологічним критерієм.
Одержані результати свідчать про значне зростання рівня готовності за професійно-культурологічним
критерієм у студентів експериментальної групи. Це говорить про те, що майбутні перекладачі здатні
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Контрольна
група

Експериментальна
група

Групи

розв’язувати міжкультурні конфлікти, усвідомлюють соціальну відповідальність за якість і результати своєї
професійної діяльності з представниками інших культурних співтовариств, а також приорітети
загальнолюдських національних цінностей.
Таблиця 4.
Рівні сформованості готовності майбутніх перекладачів до міжкультурного спілкування
за професійно-культурологічним критерієм на прикінцевому етапі дослідження
Університет
Курс
Кількість
Низький
Середній
Достатній
студентів
рівень
рівень
рівень
у групі
І
ІІ
ІІІ
абс
%
абс
%
абс
%
ІІ
29
5
17,2
7
24,2
17
58,6
ПНПУ
імені К. Д.
Ушинського

ІІІ

24

5

20,8

7

29,2

12

50

ІV
ОНУ
ІІ
імені
ІІІ
І. І. Мечнікова
Загалом в ЕГ

22

4

18,2

6

27,3

12

54,5

28

5

17,9

10

35,7

13

46,4

30

7

23,3

9

30

14

46,7

133

26

19,6

39

29,3

68

51,1

ІІІ

29

9

31

6

20,7

14

48,3

ІV

27

11

40,7

5

18,5

11

40,8

ІІ

30

9

30

9

30

12

40

ІV

27

10

37

10

37,1

7

25,9

113

39

34,5

30

26,6

44

38,9

ІДГУ
СНТУ
Загалом в КГ

Контрольна
група

Експериментальна
група

Групи

Порівнюючи результати, одержані в контрольній та експериментальній групах, можна зазначити, що рівень
готовності майбутніх перекладачів до міжкультурного спілкування в ЕГ не залишився на тому ж вихідному
рівні, а значно підвищився, і готовність сформувалась набагато якісніше (див. таблицю 5) порівняно з КГ.
Таблиця 5.
Результати формувального етапу експерименту щодо рівнів сформованності готовності майбутніх
перекладачів до міжкультурного спілкування
Низький
Середній
Достатній
Кількість
рівень
рівень
рівень
Університет
Курс
студентів
І
ІІ
ІІІ
у групі
абс
%
абс
%
абс
%
ІІ
29
8
27,6
7
24,1
14
48,3
ПНПУ
імені К. Д.
Ушинського

ІІІ

24

3

12,5

7

29,2

14

58,3

ІV

22

4

18,2

5

22,7

13

59,1

ОНУ
ІІ
імені
ІІІ
І. І. Мечнікова
Загалом в ЕГ

28

6

21,4

7

25

15

53,6

30

5

16,7

9

30

16

53,3

133

26

19,6

35

26,3

72

54,1

ІІІ

29

9

31

8

27,6

12

41,4

ІV

27

10

37

5

18,5

12

44,5

ІІ

30

12

40

9

30

9

30

ІV

27

9

33,3

7

25,9

11

40,8

113

40

35,4

29

25,7

44

38,9

МГУ
СНТУ
Загалом в КГ

Як видно з таблиці 5, у студентів експериментальної групи готовність до міжкультурного спілкування
внаслідок формувального етапу експерименту стала значно вища, ніж у студентів контрольної групи.
Особлива різниця прояву рівня готовності майбутніх перекладачів до міжкультурного спілкування
простежується на достатньому та низькому рівнях. Одже, в експериментальній групі 54,1 % студенти досягли
високого рівня, що набагато перевищує рівень готовності в контрольній групі (38,9 %). Низький рівень прояву
показників готовності до міжкультурного спілкування склав 19,6 % від загальної кількості студентів
експериментальної групи (40 % у КГ). Такі результати підтверджують ефективність запропонованої нами
методики формування готовності до міжкультурного спілкування.
Висновки та перспективи подальшого розвитку. Порівняння результатів, одержаних на прикінцевому
етапі формувального експерименту із результатами констатувального експерименту свідчить про ефективність
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В. І. Терехова. Результати формувального етапу експериментальної роботи щодо досліджування рівнів сформованості
готовності майбутніх перекладачів до міжкультурного спілкування

проведеного дослідження і можуть бути рекомендовані для впровадження в навчально-виховний процес вищих
педагогічних навчальних закладів.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо в розробці технології формування готовності майбутніх
перекладачів до міжкультурного спілкування.
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Терехова В. И. Результаты формирующего этапа экспериментальной работы исследования уровней
сформировонности готовности будущих переводчиков к межкультурному общению.
Статья посвящена проблеме готовности будущих переводчиков к межкультурному общению. На основе
психолого-педагогической литературы обозначены требования к подготовке будущих переводчиков.
Рассмотрен спецкурс ''Межкультурное общение в современном мире'', направленный на подготовку будущих
переводчиков к межкультурному общению, доказана необходимость его использования в процессе подготовки
студентов- филологов. Описаны методики, при помощи которых определялись уровни сформированности
готовности будущих переводчиков к межкультурному общению. Представлены результаты исследования,
проведённого с будущими переводчиками в контрольной и экспериментальной группах.
Terekhova V. I. The Forming Stage Results of the Experimental Work Aimed at Investigating the Formation Levels
of Would-Be Interpreters' Readiness for the Intercultural Communication.
The article is devoted to the problem of would-be interpreters' readiness for the intercultural communication. On the
basis of the psychological pedagogical literature the demands to the would-be interpreters' training in the intercultural
communication are defined. The special course ''Intercultural Communication in the Modern World'' aimed at training
would-be interpreters' in the intercultural communication is considered, the necessity of its utilization in the process of
students-philologists' training is well-proved. The methods, with the help of which the formation levels of would-be
interpreters' readiness for the intercultural communication have been defined, are described. The investigation results,
carried by would-be interpreters in the experimental and control groups, are represented.
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РЕТРОСПЕКТИВА ПОГЛЯДІВ НА СТРУКТУРУ ТА ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ ПІДРУЧНИКІВ З
ІНОЗЕМНИХ МОВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Статтю присвячено виявленню особливостей поглядів на структуру, підходи та вимоги до побудови
підручників з іноземних мов для середніх загальноосвітніх шкіл України другої половини ХХ – початку ХХІ
століття. Розглянуті погляди минулого проаналізовано під кутом зору сучасності, враховуючи нові досягнення
та тенденції в області педагогіки і дидактики, а також завдань, які висуває суспільство та держава перед
школою в оволодінні іноземною мовою.
Постановка проблеми. В 50-хх роках ХХ століття окремі науковці трактували структуру підручника лише
як побудову його предметного змісту і в якості компонентів підручника виокремлювали розділи та параграфи
(Е. Й. Перовський, 1955). Первісними елементами шкільного підручника були: вступ, розділи, статті
(параграфи), малюнки, висновки, запитання і завдання, додатковий апарат (йдеться про різного роду
покажчики, довідкові таблиці тощо).
В 1957 році в журналі ''Иностранные языки в школе'' була опублікована стаття І. В. Рахманова
''Методические требования к учебникам иностранных языков для средней школы'' [1: 29-36], де автор намагався
дати узагальнюючу характеристику сучасним підручникам з іноземних мов, які узгоджені з програмою з
іноземних мов та затверджені Міністерством освіти.
Автор зазначав, що вимоги до підручника залежать від цілої низки факторів: вік учнів, період навчання,
особливості мови, що вивчається та ін.
Аналіз останніх досліджень. У 60-х роках ХХ століття зміст та побудова підручників для середньої школи
мали на меті: навчити учнів вести бесіду та читати нескладні тексти з художньої, суспільно-політичної та
науково-популярної літератури.
На думку автора, проаналізувавши підручники з іноземних мов минулого, в змісті яких були спочатку лише
граматика, потім граматика була доповнена вправами, згодом в підручниках з'явились тексти, а значно пізніше
була включена фонетика, кожний сучасний підручник з іноземних мов повинен складатися з текстів та вправ, а
теоретичні пояснення та словник варто віднести до додатку.
Тематика текстів визначена програмою, однак, варто прагнути до того, щоб починаючи з 8 класу більшість
текстів була присвячена висвітленню життя країни, мова якої вивчається.
З точки зору провідних методистів того часу, підручник з іноземних мов повинен містити тексти двох типів:
тексти для усного мовлення та тексти для читання. Саме таким чином були побудовані деякі підручники
Академії педагогічних наук.
Тексти для читання повинні містити нову лексику, і лише в 9-11 класах нову граматику.
Однією із важливих вимог до текстів, що її висуває науковець, – цікавий за змістом матеріал, який би сприяв
розвитку пізнавального інтересу учнів.
Здійснивши аналіз існуючих підручників з іноземних мов, автор прийшов до висновку, що вправи можна
розподілити залежно від їх призначення, змісту, характеру та умов виконання на: пов’язані та непов’язані з
текстом; мовні та мовленнєві; одномовні та двомовні; усні та письмові; тренувальні та перевірні; для виконання
в класі та для домашнього завдання.
В 60-х роках ХХ століття існувало декілька напрямів щодо структури підручника з іноземних мов. Найбільш
обґрунтованими на той час були два напрями, залежно від яких автори і обирали принципи побудови книжки.
Перший напрям передбачав одночасний розвиток мовленнєвих умінь та навичок на основі визначених
програмою знань з лексики, граматики та фонетики, так званий прямий метод вивчення мови; другий
передбачав систематичне розташування мовного матеріалу та систематичний розвиток умінь та навичок.
Але варто зауважити, що так званий прямий метод вивчення мови хоч і мав позитивні риси (обґрунтування
важливості розвитку звукових відчуттів і на цій основі розробка різноманітних усних вправ; розробка різноманітних
одномовних вправ, та ін.), піддавався обґрунтованій критиці (неекономічність, механічність, нетривалість набутих
умінь та навичок, тощо) і на думку автора є неприйнятним для використання в середній школі.
Стосовно другого напряму, то систематичність підручника виявляється в його структурі та змісті, а саме у
визначеній послідовності розташування мовного матеріалу, вправ та повторенні вивченого.
Наступність всередині підручника та між попереднім та наступним підручниками – єдність методичного
задуму варто розглядати як в побудові підручника, так і в окремих його уроках, а також в характері вправ та їх
послідовності. Наприклад, вправам з переказу повинні передувати вправи з вивчення напам'ять; вправам на
скорочення або розширення тексту повинні передувати вправи на перифраз; вправам з читання зв’язного тексту
– вправи на читання окремих речень та груп речень. Мовні вправи повинні передувати мовленнєвим. Під час
засвоєння нового матеріалу спочатку вправи можуть бути двомовними, а лише потім одномовними.
Послідовність розташування мовного матеріалу повинна визначатися тими уміннями та навичками, яких
набувають учні, тобто навички та уміння усного мовлення та читання, тобто граматика (граматичні форми) та
лексика повинні бути обрані з урахуванням їх повторення в наступних уроках.
© Тимчук К. М., 2012
156

К. М. Тимчук. Ретроспектива поглядів на структуру та підходи до побудови підручників з іноземних мов
другої половини ХХ – початку ХХІ століття

Вибір послідовності мовного матеріалу буде вважатися вдалим, якщо буде можливість його багаторазового
повторення у кожному наступному параграфі підручника, а мовний матеріал минулого року – або попередніх
років – в кожному наступному підручнику близько десяти разів. Таким чином, на переконання автора статті, в
структуру підручника відпаде необхідність включення спеціальних уроків на повторення.
Автор пропонує включити двомовні словники з вивченої лексики даного та попередніх підручників. Крім
цього, варто включити до додатку граматичний довідник з вивченими правилами цього та попередніх років.
Перед закладанням підручника в стабільний шкільний книжковий фонд, він має бути апробований в
середній школі.
На увагу заслуговує стаття Н. І. Геза ''О построении учебников иностранного языка для старших классов'',
яка була опублікована в журналі Иностранные языки в школе, 1962 [2: 61-70]. У своїй статті автор опирається
на окремі теоретичні дослідження в області педагогіки і психології того часу та власний досвід у створенні
підручників з німецької мови та їх апробації на практиці.
Науковець стверджує, що більшість авторів підручників, його сучасників, під час створення підручників
керувались виключно власними розуміннями щодо проблем створення підручників та вирішували їх лише
емпіричним шляхом. Експериментальну перевірку підручники не проходили, і саме це було причиною їх
незадовільності.
Практичні цілі оволодіння іноземною (німецькою) мовою чітко визначала програма з іноземних мов. Вона
передбачала розвиток умінь та навичок усного мовлення, а також уміння читати з повним розумінням нескладні тексти.
Автор переконаний, що рішення практичних задач повинне здійснюватись одночасно, але на різному
матеріалі. А успіх оволодіння іноземною мовою залежить не лише від якості та кількості мовного матеріалу, а й
від його розташування в підручнику. Тобто автор наголошує на необхідності суворого структурування
матеріалу підручника.
Аналізуючи стабільні підручники з різних іноземних мов, автор дійшов висновку, що всі вони не мають
єдиної структури, хоча загалом містять матеріали аналогічного характеру. Наприклад, всі стабільні підручники
містять тексти та вправи для навчання основним видам читання – аналітичному та синтетичному, та для
розвитку усного мовлення. Однак весь матеріал цих підручників в різних співвідношеннях та структурному
оформленні.
На думку автора статті, структура підручника іноземної мови повинна мати такий вигляд.
Весь навчальний матеріал має ділитись на дві частини відповідно до двох навчальних півріч. Кожна частина
повинна містити параграфи для розвитку усного мовлення, аналітичного читання та синтетичного читання.
Закінчується підручник вправами на повторення та двомовним словником вивченої за рік лексики.
Структура параграфів має визначальний характер в успіху оволодіння іноземною мовою, тому для кожного
виду діяльності автор пропонує особливу структуру.
Параграфи для аналітичного читання повинні містити підготовчі вправи, текст, пояснення до тексту,
післятекстові вправи.
Підготовчі вправи повинні носити суто граматичний, лексичний або фонетичний характер.
Післятекстові вправи варто будувати із врахуванням принципу наростання складності. Спочатку вони
повинні бути спрямовані на запам’ятовування та носити суто тренувальний характер. Ці вправи готують учнів
до відтворення вивченого. Мовні вправи розташовуються в кінці.
Якщо текст містить не лише нову лексику, а й граматику, послідовність розташування вправ буде мати
більш складний характер, і систему вправ варто будувати наступним чином: вправи на повторення
граматичного матеріалу; вправи на закріплення нової граматики. Ці вправи базуються на знайомій лексиці.
Решта вправ – в звичному порядку, а тренувальні вправи повинні містити як нову лексику, так і нову граматику.
Параграфи для синтетичного читання повинні містити підготовчі вправи, текст, вправи для контролю розуміння.
Підготовчі вправи можуть мати мовний або мовленнєвий характер, але в обох випадках – одномовні.
Мовні підготовчі вправи слугують для удосконалення навичок вимови. Мовленнєві – сприяють створенню
відповідного напряму думки, наприклад, бесіда про письменника, та можуть не мати безпосереднього
відношення до мовного матеріалу тексту.
Автор вперше звертає увагу на сувору необхідність наявності в структурі підручника посторінкових виносок
та ілюстрацій.
Параграфи для розвитку усного мовлення можуть мати різну структуру. В одному випадку до нього варто
включити невеликий за обсягом текст монологічного або діалогічного характеру та дві-три мовленнєвих
вправи. В іншому – текст необов’язковий, його може замінити сюжетна картина або серія малюнків та вправи
на повторення мовленнєвих конструкцій.
Тексти та вправи таких розділів повинні сприяти розвитку не лише монологічного, а й діалогічного
мовлення. Прикладами вправ на розвиток діалогічного мовлення можуть бути наступні: прочитати та
побудувати аналогічний діалог; почитати та продовжити діалог; переказати зміст діалогу за ролями; виділити в
діалозі основні частини на дати їм заголовки, та ін.
В окремі параграфи автор пропонує виділити роботу з віршами. Структура параграфу для роботи з віршами може
бути наступна: передмова, текст вірша, пояснення до тексту, фонетичні вправи, вправи на закріплення нової лексики.
Вправи на засвоєння нової лексики будуються так само, як і в параграфах для аналітичного читання.
Дотримання саме таких вимог до структурування навчального матеріалу в підручниках з іноземних мов на
думку Н. І. Гез могли б слугувати їх подальшому удосконаленню.
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У червні 1966 року в Міністерстві освіти відбулася нарада, на якій обговорювались питання щодо вимог до
підручників з іноземних мов для середньої школи. На основі матеріалів наради світ побачив проект вимог до
підручників з іноземних мов для середньої школи, опубліковані в журналі ''Иностранные языки в школе'', 1967
[3: 43-49].
У проекті висвітлювались питання щодо: загальних вимог до системи підручників для середньої школи;
структури підручника; вимог до підручника щодо розвитку усного мовлення учнів; вимог до підручника щодо
розвитку читання; вимог до підручника щодо письма; вимог до підручника щодо фонетики; вимог до
підручника щодо навчання лексики; вимог до підручника щодо навчання граматики.
Підручник першого року навчання повинен містити усний вступний курс. Підручник має складатися з
параграфів (уроків), об’єм яких визначається етапом навчання та характером матеріалу. Параграфи підручника
можуть мати різну структуру, але сприяти розвитку конкретної мовленнєвої цілі. У підручниках для 5, 6, 7
класів варто передбачити спеціальні параграфи (уроки) узагальнюючого повторення.
Кожний параграф може містить декілька текстів різних типів для вирішення різноманітних задач щодо
практичного оволодіння мовою.
Новий мовний матеріал повинен чітко виділятися в параграфах однаковими засобами.
Послідовність розташування всього навчального матеріалу параграфу (тексти, ілюстрації, вправи) повинні
відповідати перебігу навчального процесу.
У кінці підручника – заголовок, з чітким членуванням матеріалу по навчальним чвертям, алфавітні двомовні
словники, до складу яких входять як нові слова із зазначенням параграфу, де вони вперше зустрічались, так і
слова попередніх років. У кінці кожного підручника повинні бути таблиці, які б узагальнювали весь мовний
матеріал за рік.
Висунуті та обґрунтовані Міністерством освіти вимоги мали неабияке значення для подальшого
удосконалення підручників з іноземних мов для середньої школи.
Наприкінці 80-х рр. В. С Цетлін запропонував своє бачення структури сучасного підручника в залежності від
типу навчального предмета. Іноземні мови відносяться до ІІ типу навчальних предметів практичного характеру.
Розглянемо структуру підручників з предметів практичного характеру (мови, математика, та ін.).
Оскільки навчання по цих предметах направлене на оволодіння учнями діяльністю практичного характеру,
поділ на глави зумовлений ступенями та етапами засвоєння діяльності. У кожній главі мають бути представлені
всі обов’язкові компоненти змісту – способи діяльності, знання (головним чином, практичного характеру),
досвід творчої діяльності та емоційні відношення. Глава повинна ділитись на параграфи, які приблизно
відповідали б окремим урокам та за своїм об’ємом відповідали системі уроків, приблизно 5-7 навчальних годин.
Кожна глава повинна давати відносно закінчений, цілісний цикл оволодіння діяльністю.
Основним (ведучим) компонентом в підручниках з предметів практичного характеру повинні бути завдання,
які направлені на оволодіння учнями як окремими діями та операціями, так і їх системою у складі
багатоступеневої діяльності. Наприклад, для оволодіння іноземною мовою необхідно виконувати такий ланцюг
операцій: вимовляти – підбирати лексичні одиниці – будувати речення – утворювати текст.
Оскільки для оволодіння практичною діяльністю необхідні знання, то в підручниках цього типу обов’язкові
тексти. Найбільш характерними є мікротексти у вигляді правил, інструкцій, приписів щодо виконання дій. Такі
тексти не є ведучим компонентом і підпорядковані завданням. Саме ця особливість структури підручників
практичного типу дозволяє розвантажити їх від довгих текстів, надмірного теоретизування, та вберегти від
подробиць, що не мають практичного застосування.
Тексти в підручниках з іноземних мов мають правомірне використання для навчання читання та розуміння
літератури, але вони не повинні бути ведучим компонентом глави. Під час вивчення іноземної мови всі
необхідні для навчання різним видам читання тексти, на переконання автора, не можуть бути складовою
частиною підручника. Вони повинні міститися в додаткових засобах навчання.
Усі глави повинні містити проблемні завдання, оскільки без них неможливо накопичити досвід творчої та
практичної діяльності.
Образотворчий матеріал в підручниках ІІ типу використовується в основному конкретний (малюнки,
креслення), але інколи може бути застосований і абстрактний матеріал (схеми, моделі).
На думку науковця, апарат орієнтування має відносно нейтральний характер щодо типу навчального предмета.
У результаті досліджень та аналізу підручників В. С. Цетлін пропонує наступні шляхи удосконалення
підручників ІІ типу, зокрема підручників з іноземних мов:
1. Подолати тенденцію копіювати загальну структуру підручників для підручників практичного напряму.
Зменшити кількість макротекстів та не ігнорувати значення мікротекстів.
2. Розробити систему завдань, яка б забезпечувала засвоєння всіх елементів змісту освіти.
3. Використання в підручнику проблемного методу навчання – проблемно побудованих глав.
Формулювання цілей статті. Розвиток та зміни, що відбулись в освітній сфері кінця ХХ – початку ХХІ
століття, а особливо в процесі підручникотворення в галузі предмета ''Іноземна мова'', потребують детального
розгляду. Мета статті – проаналізувати різні підходи до побудови підручників з іноземних мов другої половини
ХХ – початку ХХІ століття.
Основна частина. Початок ХХІ століття позначився інтенсивними процесами реформування змісту
шкільної освіти та наполегливими пошуками вирішення проблеми сучасного шкільного підручника, зокрема і з
іноземних мов.
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Сучасний шкільний підручник є відтворенням змісту освіти на певному соціально-історичному етапі
розвитку держави та школи. А відтак він має презентувати учням ту суму знань, що адекватно розкривав би
сучасний рівень розвитку суспільства і якнайповніше задовольняв би потреби й запити держави у фахівцях, які
досконало володіли б не тільки певними знаннями, а й навичками та уміннями творчо використовувати ці
знання в практичній діяльності.
Зараз уже недостатньо розглядати підручник іноземної мови лише як засіб навчання мови і мовлення – хоч
ця функція була і є визначальною. Сучасний підручник має розширити межу своїх функцій. Озброюючи
школярів комплексом знань, вмінь і навичок у різних видах мовленнєвої діяльності, він має надавати їм
достатні знання і про країну, мову якої вивчається. Уже недостатньо володіти лише інформацією про
географічне положення, історичне минуле, політичний устрій, знати основні напрямки соціально-політичного і
економічного розвитку країни, а також дещо про її культуру і мистецтво. Сучасний рівень міжнародних
відносин вимагає від авторів глибше і детальніше надавати країнознавчу інформацію, а це потребує певного
перегляду усталених принципів розробки змісту підручників.
В 2001 році співробітниками лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки АПН України під
керівництвом В. Редька була запропонована розробка концепції інтегрованого підручника (ІП) іноземної мови.
Під інтегрованими підручником автори розуміли такий засіб навчання, що акумулює в собі кілька об’єктів
вивчення, своєрідно поєднаних між собою, доповнюючи один одного, вони сприяють озброєнню учнів
системою знань, навичок і вмінь із різних наук. ІП не передбачає простого об'єднання кількох предметів у один,
а сприяє їхньому відносно автономному взаємозалежному співіснуванню, де забезпечується виконання
навчальних, розвивальних і виховних цілей.
ІП іноземної мови – це основний засіб формування в учнів комунікативної компетенції: мовної, мовленнєвої та
соціокультурної, що передбачає відповідно: навчання мови – становлення фонетичних, орфографічних, графічних,
лексичних і граматичних навичок; навчання мовлення – формування вмінь у чотирьох видах мовленнєвої діяльності:
аудіюванні, говорінні, читанні, письмі; формування країнознавчих знань з географії, історії, політичної та соціальноекономічної ситуації, державного устрою, культури, мистецтва, літератури, національних традицій та звичаїв народу,
мова якого вивчається, і лінгвокраїнознавчих знань. В ІП іноземної мови поєднуються такі навчальні предмети:
іноземна мова, географія, історія, зарубіжна література, народознавство.
ІП іноземних мов повинен мати свої характеристики:
– відповідність навчального матеріалу тенденціям розвитку сучасної педагогічної науки;
– цілісність, послідовність і логічна завершеність курсу для кожного класу або період навчання;
– відповідність концептуальних положень системи навчання, пропонованих автором, визначеним цілям;
– пріоритетність видів діяльності, пов’язаної з оволодінням мовою і мовленням: навчання мови і мовлення
носить випереджаючий характер і вважається основним об’єктом діяльності, а відтак відповідний рівень
володіння мовою забезпечує засвоєння учнями цілісної системи знань про країну, мова якої вивчається;
– оптимальне співвідношення між обсягами навчального матеріалу з усіх курсів, що інтегруються, потреба в
них і їхня значущість для діяльності в сучасних історичних і соціально-економічних умовах;
– взаємозв’язок і взаємодоповнюваність інтеграційних курсів;
– наукова обґрунтованість, системність викладу і доступність навчального матеріалу для учнів певних
вікових категорій.
В. Редько вважав, що конструювання змісту шкільного підручника має стати прерогативою досвідчених
науковців, які володіють новітніми знаннями в галузі психології, дидактики і методики [4: 32-35].
Розробкою теоретичних засад та принципів побудови сучасного підручника з іноземної мови для різних типів
середніх шкіл ведеться в АПН України. Йде пошук адекватного підручника, який поєднав би кращі традиції
вітчизняних методичних підходів до викладу й засвоєння матеріалу з урахуванням новітніх технологій навчання.
Передусім, варто зазначити організацію та проведення в Інституті педагогіки АПН України (з 2000 року)
Всеукраїнських конференцій ''Проблеми шкільного підручника'', за матеріалами яких видаються збірники статей. На
цих конференціях обговорюються питання, що ще й досі залишаються дискусійними і вимагають спеціальних
досліджень і обговорень з авторами, редакторами, методистами, науковцями. Крім того, предметом обговорення
стали і критерії оцінки якості шкільного підручника, яких може бути чимало. На думку О. Савченко [5: 36-39],
найважливішими з них є: порівняльний аналіз засвоєння учнями знань з даного предмета за різними підручниками;
різнобічне рецензування (дидакт, методист, учитель, психолог, науковець); відгуки учнів, учителів.
На початку 2002 року в АПН України відбулося засідання круглого столу з проблем навчально-методичного
забезпечення вивчення іноземної мови. Представники різних напрямів педагогічної науки висловлювали свої
думки з приводу сучасного шкільного підручника іноземної мови як засобу міжкультурного спілкування. На
цій нараді було визначено основні орієнтири щодо змісту підручника іноземної мови.
Так, на думку науковців, підручник повинен бути гнучким, здатним до використання в різних умовах
навчання. Основний аргумент на користь гнучкості підручника – це різні об’єктивні та суб’єктивні умови
навчання, в яких використовується підручник.
Статичним у змісті підручника може залишатись лише відібраний і запронований автором навчальний
мовний матеріал (лексика, граматика) і деякою мірою тексти для читання, в яких подається певна інформація
для організації мовленнєвого спілкування, а також ілюструються типові ситуації та межі використання
вивчених лексичних одиниць та граматичних явищ. Окрім того, по всьому змісту підручника мають бути
визначені критерії (орієнтири для вчителя і учнів) оволодіння мовою як засобом спілкування в чотирьох видах
мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні, письмі. Вони можуть формулюватись у вигляді завдань
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до вправ або в будь-якій іншій формі, що чітко інформувала б, якого рівня мають досягти учні конкретно на
кожному етапі її вивчення: яким обсягом знань, умінь і навичок мають оволодіти [6: 68-73].
Процеси оновлення шкільної освіти початку ХХІ століття створили ситуацію, в якій вчителю дозволяється
самостійно вибирати підручник, який йому найбільше імпонує.
Принцип альтернативності, реалізований у вітчизняній системі підручникотворення, надає можливість
різним авторам відтворювати у змісті своїх продуктів різні ідеї. Різноманітність концепцій підручників є
об’єктивною реальністю, проте всі вони мають бути зорієнтованими на єдині стратегічні документи у цій
галузі, на реалізацію учнями, що їх використовують, державного стандарту і державної програми з іноземних
мов. Об’єктивна залежність від цих документів, однак, не заперечує різної організації навчального матеріалу в
підручнику і вибору авторами різних технологій навчання [7: 50-55].
Із становленням оновленої шкільної освіти вже ні в кого не викликає сумніву той факт, що
найефективнішою системою підручників є та, що сконструйована одним автором або авторським колективом.
Якщо вся серія шкільних підручників створена саме відповідно до цієї тези, то зміст навчання відбувається на
засадах єдиної концепції, яка відтворює позицію автора щодо різноманітних проблем підручникотворення.
Серед них, на погляд В. Редька, завідувача лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки АПН
України, найважливішими є такі: принципи добору та організації у змісті підручника навчального матеріалу,
методичний підхід до навчання, система вправ і завдань, засоби орієнтування у підручнику, форма, місце і роль
ілюстративного матеріалу, місце досвіду, набутого учнями у вивченні рідної мови, способи пред’явлення і
активізації та повторення навчального матеріалу [8: 78-86].
У 2006 році співробітниками лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки АПН України був
проведений аналіз чинних підручників з іноземних мов. За результатами цього аналізу, найсуттєвішими
недоліками підручників, які пропонувались до використання в загальноосвітніх навчальних закладах були ті, що в
них часто порушувався принцип послідовності у виборі засобів (вправ і завдань), спрямованих на оволодіння
видами комунікативної діяльності. Також досить часто спостерігається порушення збалансованості між
запропонованими засобами: деколи автори нехтують вправами і завданнями, що забезпечують формування умінь і
навичок читання і письма, надаючи значну частину говорінню. Отже, немає цілісної системи вправ і завдань.
Значну увагу у конструюванні змісту підручника необхідно приділяти добору мовленнєвого матеріалу для
навчальних текстів. Неможливо навчити учнів техніки усного спілкування лише на текстах описового
характеру. Зміст тексту повинен відображати зразки мовлення як монологічної, так і діалогічної форми.
В. Редько переконаний, що у змісті підручників іноземних мов має бути відносно збалансована кількість
(приблизно порівну) описових текстів і діалогів.
Діалоги, вміщені у підручнику мають забезпечувати учнів зразками усномовленнєвої взаємодії, навчати
використовувати їх різноманітні форми залежно від ситуації спілкування: подяка, вибачення, привітання,
прощання, знайомство, заперечення, емоції (радість, захоплення, смуток, тривога), тощо.
Комунікативний підхід до навчання іноземних мов потребує за допомогою підручника по-особливому
організовувати діяльність учнів з оволодіння мовним і граматичним матеріалом. Дедуктивний принцип
навчання мовного матеріалу відповідає цьому підходові. Кожна нова мовна одиниця спочатку пропонується у
певному контексті, у такий спосіб надаючи учню первинні уявлення про її значення, форму і функцію у
мовленні. Потім у змісті підручника подається комплекс вправ, спрямований на формування відповідних
навичок і вмінь використовувати цю одиницю у різних видах мовленнєвої діяльності.
Шкільний підручник з іноземної мови має забезпечити виконання вимог щодо практичного оволодіння
мовою як засобом спілкування. Будь-які теоретичні пояснення і коментарі мають виконувати лише допоміжну
функцію і використовуватися тільки там, де вони справді можуть сприяти практичному оволодінню певним
граматичним явищем. Шкільний підручник не повинен містити значного за обсягом, повного і системного
опису фонетичної системи, граматичної будови або інших аспектів мови, оскільки це не входить до знань
шкільного курсу навчання.
Основна мета шкільної іншомовної освіти початку ХХІ століття і підручника як основного засобу її
реалізації формулюються як обмежений, проте конкретний рівень володіння основними видами комунікативної
діяльності – говоріння, аудіювання, читання, письмо, які мають бути досягненні по завершенню курсу
навчання. Це визначається програмою. Важливо врахувати той факт, що відповідно до періодів шкільної освіти
курс навчання мови поділяється на три етапи: початкова школа, основна школа, старша (профільна) школа. Під
кінець кожного з етапів учні мають оволодіти певним рівнем комунікативної компетенції.
На глибоке переконання автора, серія шкільних підручників може виконати своє завдання лише в тому
випадку, якщо вона буде єдиною цілісною системою чітко відібраних компонентів усного і писемного
мовлення у визначених програмою межах. Цього можна досягти лише за умови, що така серія буде
створюватись одним авторським колективом, за єдиним детальним планом і в умовах чіткої координації
діяльності всіх членів колективу.
Висновки. Якщо ж поглянути на всі погляди загалом, то можна прослідкувати коли саме з’являються або
набувають розвитку окремі ідеї стосовно концепції підручника з іноземних мов.
У 60-х роках, наприклад, досить чітко простежується тенденція зародження лінгвокраїнознавства, яка
набула піку своєї актуальності лише на початку ХХІ століття.
У 70-х роках автори надають перевагу поділу навчального матеріалу за півріччями, а не чвертями та
наголошують на необхідності в структурі підручника посторінкових виносок та обов’язкових ілюстрацій.
У кінці 80-х років на сторінках підручників з іноземних мов зароджується проблемний метод навчання.
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90-ті роки – початок ХХІ століття – це роки становлення процесу підручникотворення в Україні.
Весь накопичений в попередні роки досвід підручникотворення аналізується та, враховуючи нові
досягнення та тенденції в області педагогіки та дидактики, застосовується на практиці.
І абсолютно очевидно, що всі ці зміни залежать від завдань, які висуває суспільство та держава перед
школою в оволодінні іноземною мовою.
Питання удосконалення шкільних підручників для середньої загальноосвітньої школи і на сьогодні залишається
важливим напрямом наукової діяльності АПН України, основою якого є модернізація сучасного змісту освіти.
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Тымчук Е. Н. Ретроспектива взглядов на структуру и подходы к построению учебников по иностранным
языкам во второй половине ХХ – начале ХХІ века.
Статья посвящена выявлению особенностей взглядов на структуру, подходы и требования к построению
учебников по иностранным языкам для средних общеобразовательных школ Украины во второй половине ХХ –
начале ХХІ века. Рассмотренные взгляды прошлых лет анализируются с точки зрения современности,
принимая во внимание новые достижения и тенденции в области педагогики и дидактики, а также задания,
которые ставит общество и государство перед школой в овладении иностранным языком.
Tymchuk K. M. The Retrospective Review on the Composition and Approaches of the Foreign Language
Schoolbooks Construction in the Second Half of the XX Century – the Beginning of the XXI Century.
This article reveals the peculiar views on the composition, approaches, and requirements to the foreign language
textbooks construction in the secondary schools in the second half of the XX century – at the beginning of the XXI
century. The envisaged views of the past are under review from the modern point of view, taking into account new
achievements and tendencies in the sphere of pedagogy and didactics, and also tasks, which the society and state
establish towards school in the comprehension of the foreign language.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСКУСІЇ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ З МАЙБУТНІМИ
МЕНЕДЖЕРАМИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
У статті обґрунтовано впровадження дискусії в експериментальну роботу по формуванню професійної
культури майбутніх менеджерів. Висвітлено засади впровадження визначеного інтерактивного методу
та обґрунтовано доцільність використання саме дискусії. Окреслено цілі та хід проведення дискусії для
розвитку комунікативної складової у формуванні професійної культури майбутніх менеджерів у
контексті цілеспрямованої педагогічної діяльності щодо споріднення спеціальних знань із загальною
соціалізацією особистості та інкультурацією сучасних фахівців управління. Визначено, що
впровадження дискусії сприяє процесу формування комунікативної складової професійної культури
майбутніх менеджерів, мотивуючи їх саморозвиток.
Постановка проблеми. Головною метою сучасної професійної підготовки, і це зазначено у національній
доктрині вищої освіти, виступає різнобічний і багатогранний розвиток особистості, охорона і зміцнення
фізичного, психологічного та духовного здоров’я. Вища школа сьогодні знаходиться на етапі переосмислення
фундаментальних засад професійної підготовки фахівців та формування нового типу спеціаліста як
кваліфікованого фахівця з високим рівнем професійної культури. З нашого погляду, визнання важливості
професійної культури як інтегрованого комплексу особистісних характеристик і обумовлює необхідність
усвідомлення майбутніми фахівцями потреби формування у собі відповідних ціннісних орієнтацій, мотивації до
праці, комунікативних навичок, які мають бути сформовані протягом навчання у ВНЗ [1; 2]. Особливо
актуальним постає це питання в підготовці майбутніх менеджерів, тому що від її успішного вирішення
залежить ефективність управління на сучасному етапі розвитку української держави.
Аналіз останніх досліджень. Останнім часом в Україні з’явилися дослідження щодо підготовки фахівців
різного профілю до управлінської діяльності та становлення й розвитку самої системи управління професійною
освітою. У дослідженнях авторів Л. С. Возняк, О. Ю. Кошинець, Л. Е. Орбан-Лембрик, М. В. Гриньова,
Т. Л. Шепеленко та ін. наголошується на слабкому володінні методами діалогової комунікації та ведення
ділових переговорів як брак у майбутніх менеджерів комунікативних знань, вмінь та навичок. Тому
невирішеною раніше частиною питання залишається аналіз впровадження інтерактивних методів, зокрема
дискусії, задля формування комунікативної складової професійної культури майбутніх менеджерів у ході
педагогічного експерименту.
Формування цілей статті. Мета дослідження – проаналізувати вплив дискусії як прийому формування
професійної культури майбутніх менеджерів. Для вирішення зазначеної мети ми поставили такі завдання: 1)
визначити засади комунікативної культури як складової професійної культури майбутніх менеджерів; 2)
схарактеризувати прийоми дискусії в ході педагогічного експерименту, що впливають на розвиток
комунікативної культури.
Виклад основного матеріалу. Висока культура майбутнього менеджера є запорукою успішної
управлінської діяльності. Успішність вирішення складних задач залежить не тільки від рівня підготовленості
фахівця до виконання тих чи інших управлінських функцій на виробництві, суспільстві, а й від того, наскільки
людина усвідомлює і координує свої дії, наскільки точно співвідносить власні вчинки із загальносуспільними
принципами і вимогами, моральними канонами. Інколи здійснення управлінської діяльності потребує
розвинутої душевності, почуттєвості, сентиментальної відкритості керівника задля спроможності трансмісії
ірраціонального культурного досвіду людства, який є невід’ємним компонентом усякої культури [3]. Важливим
є здатність майбутнього менеджера до співчуття, ''емоційного резонансу'', розуміння почуттєвого стану іншого
суб’єкта (що його радує, а що – засмучує), здатність ''бачити очима іншої людини, чути й відчувати, як вона'', та
викликати відповідний відгук [4: 9].
До важливих складових формування професійної культури майбутнього менеджера відносяться: 1) правова
культура: знання базових законів, норм, правил, відомчих та інших нормативно-інструктивних документів, що
регулюють діяльність закладу; 2) психолого-педагогічна культура: знання психології та педагогіки в інтересах навчання
й виховання підлеглих, формування нових якостей в особистості; використання відповідних методів впливу на всіх
учасників навчально-виховного процесу; налагодження комунікацій, ділового та міжособистісного спілкування; 3)
управлінська культура: знання теорії та процесів управління, їх закономірностей, властивостей, функціонування змісту,
видів, форм і методів управлінської діяльності; 4) організаційна культура: знання організаційних характеристик
процесів управління, виявлення його учасників та їх взаємодія; попереднє проектування та всебічне впорядкування,
чіткість, послідовність усіх видів та етапів управлінських дій; організація, класифікація та документування
інформаційних потоків [4: 9], а також комунікативна культура майбутнього менеджера.
І. І. Тимченко визначає комунікативну культуру майбутнього спеціаліста ''як систему поглядів і дій, котрі
служать індивіду моделлю орієнтації для задоволення потреб самореалізації та способом досягнення цілей під час
спілкування з іншими людьми''. Дослідниця вважає, що структуру комунікативної культури складають два основних
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компонента – це ''мовленнєва культура і культура спілкування'', при цьому перший – це інструмент ''самореалізації в
контактах з іншими людьми'', а другий – стратегічний набір зразків поведінки, накопичений досвідом [5: 7].
Зазначимо, що здібності до спілкування і взаємодії з людьми є одними з найбільш соціально обумовлених
видів здібностей, які мають прояв у вмінні сприймати людей, давати їм оцінку, досягати взаєморозуміння,
здійснювати вплив на оточуючих, будувати свою поведінку відповідно до соціальних норм. Важливими
складовими є чутливість та чуйність до емоційних станів іншої людини, товариськість, емпатія, соціальноперцептивні та перцептивно-рефлексивні здібності.
Тому, ми вважали за необхідне в ході педагогічного експерименту використовувати різні методи
формування комунікативної культури, у тому числі й дискусію.
Експериментальною базою дослідження було обрано Харківську національну академію міського
господарства. Дослідження проводилось впродовж 2005-2011 рр із студентами спеціальності ''Менеджмент
організацій'', в якому взяли участь 300 чоловік. В контрольній (КГ) і експериментальній (ЕГ) групах
перевірялася сформованість професійної культури майбутніх менеджерів за її компонентами.
Один із компонентів, когнітивно-операційний, передбачає наявність у майбутніх менеджерів системи знань,
вмінь, навичок, професійних якостей, необхідних для формування професійної культури. Її складовою у
формуванні професійної культури майбутнього менеджера, на нашу думку, є навички міжособистісного
спілкування і комунікативності, що дозволяють налагоджувати ділові контакти й обговорювати результати
вирішення різних професійних питань.
Комунікативна культура менеджера виражається у знаннях ним мовного етикету, основ ефективного
спілкування, ведення переговорів та прийому відвідувачів тощо. Керівник має вміти слухати співрозмовника,
контролювати себе під час розмови, дотримуватися правил мовного етикету у спілкуванні, вести переговори,
влаштовувати прийом відвідувачів, вести розмови по телефону, спілкуватися через візитки. Основними мотивами
та цінностями виступають: можливість знаходити спільну мову з людьми; необхідність володіти собою у будьяких управлінських ситуаціях; використовувати власні здібності; постійно самовдосконалюватися. Про наявність
комунікативної культури свідчать такі якості, як володіння собою, висока культура, комунікативність [6: 16-19].
Основами сформованості комунікативної культури майбутніх менеджерів є правильність, точність висловлювань,
якість і доступність викладу, чистота і виразність мовлення, багатство мовних засобів, доречність висловлювань,
відсутність ''слів-паразитів'', різноманіття лексики, логічність, стилістичність, довершеність. Висока комунікативна
культура майбутніх менеджера формується в ході навчальної діяльності й розрізняється як інтегральна якість, що
об’єднує особистісні та професійні параметри. Успішна професійна комунікаційна культура майбутнього менеджера
можлива на основі розвинутої емпатії як психологічної готовності сприймати почуття іншої людини як власної,
рефлексивної здатності, що дозволяє аналізувати думки та вчинки [7: 9], а також високої мотивації.
Вибір такого інтерактивного методу як дискусія нами був зроблений невипадковим. Як відомо, майбутній
менеджер має розвивати в собі коректність, толерантність, ініціативність, що дозволяє формувати позитивні
відношення поза організацією, орієнтує членів організації на досягнення цілей. Якщо особистісні цінності нечіткі,
то майбутньому менеджеру не вистачатиме досить вагомих підстав для суджень, які в цьому випадку можуть
сприйматися оточуючими як необґрунтовані. Треба пам’ятати той факт, що менеджер щоденно має приймати
рішення, які базуватимуться на особистісних принципах та цінностях, та цьому треба наполегливо вчитися.
До речі, у словнику іншомовних слів, дискусія трактується як (лат. discussion – розгляд, дослідження)
обговорення будь-якого суперечливого питання під час бесіди, спір, обмін думками.
На нашу думку, впровадження дискусії сприятиме формуванню комунікативної культури як складника
професійної культури майбутніх менеджерів. Отже, ми поставили такі цілі, як, дидактичні: розвиток вміння
аналізувати й синтезувати, вміння аргументувати та приймати самостійне рішення, навички ведення діалогу, та
виховні: атмосфера доброзичливості та спільна праця як запорука майбутніх толерантних та тактовних взаємин
у професійній діяльності.
Організація дискусії відбувалася за методикою С. В. Королюк [8]. В експериментальній групі ми проводили
дискусію і обговорювали питання ''Рівні спілкування. Чи існують рівні спілкування?''. На початку (перший
крок) заняття-дискусії ми ознайомили студентів з правилами дискусії, вияснили сприйнятливість таких вимог
для аудиторії (визначили їх доповнення). Другий крок – відбувалась поступова постановка та обговорення
проблемного питання про рівні спілкування; щоб продемонструвати це наочно ми запросили студентів до
виконання такої вправи. Учасникам пропонувалось розділити аркуш паперу на чотири рівні частини, й описати
(перші слова) початок бесіди з керівником-менеджером, колегою-керівником, підлеглим, клієнтом в ідеальних
умовах. Після закінчення роботи аркуші передавалися по колу для ознайомлення всіма учасниками. Цікавим
виявився той факт, що майже 98 % студентів, що приймали участь, розпочали бесіду стереотипно: з
керівником-менеджером – офіційно, обов’язкове привітання та звернення по імені та по батькові; з колегоюкерівником – емоційно із запитанням ''як справи''; з підлеглим – офіційно з дорученням або наказом; з клієнтом
– доброзичливо з бажанням догодити. Третій крок: обговорення питання: 1. Чи існують рівні спілкування? 2.
Як ми спілкуємось з людьми різного рангу і чому саме так? 3. Які слова ми використовуємо під час бесіди: з
керівником-менеджером, з колегою-керівником, з підлеглим, з клієнтом.
Викладач під час дискусії виконував контролюючі функції, щоб вислови студентів стосувалися визначеної
проблеми; виправляв помилки та неточності у відповідях; прагнув аргументації кожної відповіді; підтримуючи
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дружню атмосферу в аудиторії. Дискусія дозволила студентам висловити та аргументувати власну позицію,
вислухати інші думки, прийти до спільного рішення.
Четвертий крок: підведення підсумків та творче домашнє завдання. Впродовж дискусії було визначено
основні стереотипи й установки, які стосуються початку бесіди в різних рольових позиціях, а також те, що
сприяє, а що перешкоджає встановленню контакту. Як результат студенти дійшли висновку, що можна
скласти перелік слів та фраз, які допомагають встановлювати дружні стосунки з колегами, керівниками і
клієнтами водночас. Студенти самостійно визначили чинники, що впливатимуть на рівень спілкування: 1)
професійний (соціальний) статус; 2) стаж роботи (досвід) в колективі; 3) особистісні характеристики та
професійність; 4) колектив та його традиції. Творче завдання: учасникам запропоновано пригадати деякі
''чарівні'' слова і вирази (словничок): ''будьте ласкаві'', ''прошу'', ''будь ласка'', ''вибачте мені'', ''дякую вам'' тощо
й обґрунтувати, в якому випадку те чи інше слово буде доречним і надасть потрібний ефект.
Висновки. В ході проведення нашого дослідження ми дійшли висновку про те, що дискусія надала
можливість кожному із студентів висловитися, відчути себе водночас індивідуальністю із власним поглядом та
рівноправним членом колективу, який може досягти спільного рішення, врахувавши погляди кожного.
Учасники, відтворивши на папері кілька хвилин початку свого робочого дня, мали змогу зазирнути у свою
майбутню професійну діяльність, усвідомити ролі менеджера-керівника, колеги, підлеглого й засвоїти навички
комунікаційної культури. В ході нашого педагогічного експерименту ми дійшли висновку, що впровадження
дискусії сприяє процесу формування комунікативної складової професійної культури майбутніх менеджерів,
мотивує їх подальший саморозвиток.
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Ситникова Ю. В. Использование дискуссии в педагогическом эксперименте с будущими менеджерами в
процессе формирования их профессиональной культуры.
В статье осуществлен анализ использования дискуссии в экспериментальной работе по формированию
профессиональной культуры будущих менеджеров. Указаны основы использования выбранного
интерактивного метода и обоснована целесообразность применения именно дискуссии. Раскрыты цели и
ход проведения дискуссии для развития коммуникативной составляющей формирования
профессиональной культуры будущих менеджеров в контексте целенаправленной педагогической
деятельности по консолидации специальных знаний с социализацией личности и инкультурацией
современных специалистов управления. Сделан вывод, что использование дискуссии повышает
эффективность процесса формирования коммуникативной составляющей профессиональной культуры
будущих менеджеров, мотивируя их к саморазвитию.
Sytnykova Yu. V. Using the Discussion during the Pedagogical Experiment with Future Managers for Forming their
Professional Culture.
In the article the analysis of using the discussion in the pedagogical experiment for forming future managers'
professional culture is done. The underpinnings of this interactive method implementation are shown and the necessity
of employment the discussion is grounded. The aims are determined and the progress of discussion for the
communicative component development in the future managers' professional culture formation in the context of the
pedagogical activity as for the consolidation of the special knowledge with an individual's socialization and
contemporary management specialists' enculturation is described. It is determined that using the discussion improves
the process of forming the communicative component of future managers' professional culture and gives reasons to
their self-development.
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ПАРАТЕКСТУАЛЬНЕ МІКРОПІЛЕ П'ЄСИ Б. ШОУ "ПІГМАЛІОН"
У статті розглянуто інтертекстуальні зв’язки тексту у вигляді транстекстуального поля, що складається з
п’яти мікрополів: паратекстуального, архітекстуального, метатекстуального, гіпертекстуального та
інтертекстуального в особливому, вузькому значенні слова. У роботі виокремлено та проаналізовано
паратекстуальні елементи п’єси Б. Шоу "Пігмаліон", створені видавництвом (обкладинка, передмова,
форматування, типографські особливості шрифтів, поліграфічна кінцівка) та самим автором (назва,
передмова,післямова, перелік дійових осіб та ремарки). Будучи органічно пов’язаними з основним текстом
своєю структурою, значенням і прагматичним спрямуванням, паратекстуальні елементи є складовою
частиною аналізованого драматичного твору.
Загальновизнаними є такі ознаки тексту як цілісність, зв’язність, структурна організація та завершеність.
Проте дослідники визнають двопланову сутність будь-якого повідомлення в знаковому просторі культури. З
одного боку, будь-яке повідомлення – це єдність, замкнене ціле, межі якого чітко окреслені, що робить
можливим сприймати факт повідомлення як певний "текст", що містить смисл, але, з іншого боку, будь-який
текст виникає з безлічі різнорідних і різнопланових факторів і є таким замкненим цілим, яке здатне індукувати
й вбирати незавершену й нескінченну роботу думки, а отже й нескінченні значеннєві потенції [1].
Визнання неможливості розглядати текст як герметично закриту естетичну сутність породжує проблематику
інтертекстуальності / інтердискурсивності. Термін "інтертекстуальність" був введений у науковий обіг
теоретиком постструктуралізму, французькою дослідницею Юлією Крістевою у 1967 році для визначення
загальної властивості текстів, яка виявляється в наявності між ними зв’язків, дякуючи яким тексти (або їх
частини) можуть по-різному (експліцитно або імпліцитно) посилатися один на одного. Згадана концепція
інтертекстуальності виникла як результат переосмислення ідей М. Бахтіна щодо діалектики існування
літератури: крім даної художнику дійсності він має справу також із попередньою та сучасною йому
літературою, з якою він знаходиться в постійному діалозі [2; 3: 351].
Актуальність даної статті зумовлена тим фактом, що сучасною науковою думкою ще не вироблена
уніфікована класифікація інтертестуальних зв’язків, незважаючи на всезростаючий інтерес до досліджень
дискурсів різних типів.
Метою статті є систематизація інтертекстуальних зв’язків у вигляді поля та аналіз паратекстуальних
елементів п’єси Б. Шоу " Пігмаліон".
Враховуючи особливості феномену тексту, Ю. Крістева пропонує нову модель інтертекстового відношення, у
якій вона виокремлює: суб’єкта письма, адресанта та інші тексти. Означені три інстанції перебувають у стані
діалогу, при цьому статус слова визначається вертикально та горизонтально. Горизонтальна вісь тексту вказує на
те, що слово в тексті одночасно належить і суб’єкту повідомлення, і його отримувачу, вона вказує на смисловий
зв’язок між автором та адресантом; вертикальна вісь – слово в тексті орієнтовано на відношення з сукупністю
інших текстів, інших смислів більш ранніх чи сучасних. Проте "горизонтальна вісь" (суб'єкт – отримувач) та
"вертикальна вісь" (текст – контекст) зрештою співпадають, і виявляють інтертекстуальний зв’язок [4].
Таким чином, за Ю. Крістевою, будь-який текст будується як мозаїка цитацій, будь-який текст є продуктом
трансформації іншого тексту, інших смислів. Кожний текст є інтертекстом, інші тексти присутні в ньому на
різних рівнях, у більш чи менш упізнаних формах: тексти попередньої культури і тексти оточуючої культури.
Кожний текст представляє собою нову тканину, зіткану зі старих цитат [5].
Інтертекстуальність тексту знаходиться серед тих проблем, які інтенсивно досліджуються сучасними
літературознавцями та мовознавцями. Існує розмаїття теоретичних підходів до цього явища, серед яких донині
актуальною і коментованою залишається класифікація міжтекстових зв’язків, об’єднаних спільною назвою
"транстекстуальність", яка охоплює усі типи і форми міжтекстової взаємодії. Транстекстуальність – це родове
поняття, що позначає взаємодію текстів як таких, незалежно від відношень між їх авторами [6].
Об’єктом нашого дослідження є транстекстуальні зв’язки комедії Дж. Б. Шоу ''Пігмаліон'', предметом
аналізу даної статті є їх польова структура та паратекстуальне мікрополе комедії Дж. Б. Шоу ''Пігмаліон''.
Транстекстуальність може виражати відношення тексту:

з його найблищим навколотекстовим оточенням (паратекстуальність);

з його жанром, взагалі типом творчості, до якого він належить (архітекстуальність);

з судженнями та інтерпретаціями критиків і читачів (метатекстуальність);
© Котнюк Л. Г., 2012
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з цілим попереднім текстом (гіпертекстуальність);

з його окремими фрагментами (інтертекстуальність – в особливому, вузькому значенні слова) [6].
Встановлення міжтекстових зв’язків, свідчить, що кожен текст створює навколо себе власне
транстекстуальне поле, яке складається з певних груп "текстів-попередників". Зазначені угрупування
"текстів-попередників" утворюють відповідно п’ять міжтекстових мікрополів: паратекстуальне,
архітекстуальне, метатекстуальне, гіпертекстуальне та власне інтертекстуальне мікрополя.
Драматургічний твір складається з основного тексту (тобто, всіх висловлювань, які мають бути сказаними
акторами на сцені) та паратексту. Термін " паратекст" утворений від слова " текст" за допомогою грецького
суфікса " пара-" , що має значення " коло, близько".
Паратекстуальні елементи тексту утворюють навколотекстове оточення, забезпечуючи зв’язок між твором,
автором, видавцем та читачем.
Паратекст може бути створений або самим автором, або іншою особою, яка займається підготовкою
літературного твору до друку чи відповідає за її видання (редактором, друкарем чи видавцем) [7].
Паратекст видавництва асоціюється з оформленням книги, охоплюючи:

обкладинку (з певним малюком) та назвою твору;

друкований матеріал, який поміщається перед основним текстом (наприклад, передмову, яка пишеться
не автором, а людиною, обізнаною з проблем літератури);

матеріал, що розташований після основного тексту: чистий аркуш в кінці книги (форзац), поліграфічну
кінцівку та багато іншого матеріалу, не створеного автором.
Московське видання п’єси "Пігмаліон" 1972 року містить різнотипний матеріал, не створений автором [8].
Це, передусім, обкладинка, оформлена в кольоровій гамі поєднання темно-червоного та чорного кольорів.
Червоний колір символізує енергію, виражає життєву силу, творчу натуру, активну діяльність, прагнення до
успіху, лідерства, бажання всіх життєвих благ. Чорний вказує на ту чи іншу форму екстремальної поведінки,
протест людини проти існуючої ситуації. Червоний — колір пристрастей. Чорний – це колір невпевненості, що
символізує похмуре сприйняття життя [9]. Поєднання чорного і темно-червоного кольорів на обкладинці книги
викликають у читачів почуття контрасту, протиставлення позитивного негативному.
Крім назви п’єси, на обкладинці є портрети чоловіка та жінки, чиї погляди спрямовані в різні сторони, що
наштовхує читача на думку, що основні події сюжету будуть якраз розгортатися між зображеними
персонажами. Малюнки на обкладинці книги і перед кожним з п’яти актів, виконані російським художником
І. Сидоренком, вдало передають основний настрій інтриги п’єси.
В аналізованому виданні міститься коротка передмова від видавництва, поділена зірочками на дві частини.
На початку цієї передмови згадуються факти біографії Б. Шоу: місце і рік народження та смерті, вказується,
чим він займався перед тим, як почав писати п’єси і що наштовхнуло його стати драматургом. Факт дружнього
ставлення Б. Шоу до Радянського Союзу теж включений видавництвом до передмови, так як використана для
аналізу публікація побачила світ у Москві – тодішній столиці Радянського Союзу. Друга частина передмови
видавництва стосується аналізованої п’єси "Пігмаліон": тут згадується її перша постановка в Лондонському
театрі в 1914 році, а також написання самим автором передмови та епілогу до друкованої версії твору.
Ці додані видавництвом елементи утворюють рамку (навколотекстове оточення) для основного тексту і
можуть змінити розуміння тексту читачами, допомагаючи долати час, відстань та культурно-історичну
віддаленність учасників комунікації: автора та читачів.
До паратексту відносять також форматування та типографські особливості шрифтів.
Авторський паратекст аналізованої п’єси включає назву, авторську передмову, авторські ремарки, перелік
дійових осіб, номери актів та післямову. Ім’я самого автора також розглядається сьогодні як паратекстова категорія.
Назва п’єси ''Пігмаліон'' є алюзією – художньо-стилістичним прийомом, непрямим відсиланням до образу
скульптора грецької міфології, який начебто цурався кохання і жіночого товариства. Зробивши із слонової
кістки статую прекрасної жінки, Пігмаліон закохався в неї. На його благання богиня вроди і кохання Афродіта
оживила статую, яка дістала ім'я Галатея і стала дружиною митця. Метафорично Пігмаліон – людина, закохана
у свій витвір. Безперечно, вживання цієї алюзії в якості назви драматургічного твору розраховане на ерудицію
читача, покликаного розгадати закодований зміст. Спираючись на широко відомий грецький міф, Бернард Шоу
подає свiй оригiнальний, парадоксальний варiант розвитку особистості. Адже головний персонаж п’єси
професор Хіггінс є сучасним Пігмаліоном, котрий навчив невиховану і неосвічену квіткарку Елізу Дулітл
розмовляти витончено та тримати себе з гідністю, вражаючи оточуючих своїм розумом і душею.
У авторській передмові містяться роздуми Б. Шоу про фонологічні та графічні особливості англійської
мови: використання англійцями літер чужого старого алфавіту, невідповідність між літерами слова та його
вимовою. Письменник визнає, що проблеми англійської мови зацікавили його в 70-их роках XIX століття: він
почав вивчати дослідження видатних англійських фонетистів, спрямовані на удосконалення фонологічної і
графічної систем англійської мови. Велика увага приділяється Генрі Світу, відомому англійському філологу
кінця XIX – початку XX століття. Відмічаючи, що, хоча Г. Світ не є прототипом професора Хіггінса з п’єси
''Пігмаліон'', деякі деталі його життя все-таки знайшли відображення в зазначеному драматургічному творі.
Надзвичайно цікавим елементом аналізованого твору є авторська післямова (Sequel), яка розташована в
кінці книги і містить заключне повідомлення про подальший життєвий шлях героїв роману, розкриття
стосунків між ними, а також роз’яснення читачам логіки розвитку подій.
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Б. Шоу широко використовує в аналізованому творі ремарки – авторські примітки в тексті п'єси, що містять
стислу характеристику обставин дії, зовнішності та поведінки дійових осіб. Вони мають структуру:
слів, що належать до різних частин мови: іменників – sensation [8: 55]; дієприкметників теперішнього і
минулого часу – introducing [8: 53], startled [8: 52]; прислівників – cordially [8: 53];
словосполученння: сурядного – hocked and hurt [8: 77]; підрядного – beaming suddenly [8: 51]; deeply injured
[8: 58]; in the same tragic tone [8: 53];
реченння: простого – She withdraws [8: 50]; складного – Both are heard laughing as they go downstairs [8: 61];
підрядного – who considers Higgins quite eligible matrimonially [8: 51];
сукупності речень, які формують один або декілька абзаців. Наприклад, другий акт починається з ремарки,
що містить п’ять абзаців [8: 24].
Ті ремарки, що розташовані на початку, в кінці і по середині речень, які промовляються дійовими особами,
виділяються курсивом і квадратними дужками. Ремарки, що починають та закінчують виділені акти або ж
знаходяться між репліками героїв всередині актів, написані курсивом і мають рівняння посередині.
Ремарки є засобами невербальної комунікакації, тобто процесу посилання і отримання інформації між
людьми за допомогою:
– жестів, дотиків, рухів тіла або постави, виразів обличчя чи погляду: He touches his hat with mock respect and
strolls off [8: 18];
– матеріальних об’єктів таких як одягу, зачіски, архітектури: …She wears a little sailor hat of black straw … Her hair
needs washing rather badly…[8: 12]; …a small room with very old wall-paper hanging loose in the damp places…[8: 22];
– голосових характеристик чи інтонації: thundering at her [8: 27];
– просторових параметрів, що вказують на спрямування репліки мовця (to the girl [8: 16]) або його
положення на сцені (placing herself behind Eliza’s chair [8: 27]).
Особливої уваги заслуговують репліки, що описують емоційний стан героїв: angrily [5: 92].
Ремарки є ефективним засобом портретної характеристики героїв.
Авторська мова реплік розкриває невербальну поведінку героїв, яка взаємодіє з вербальною частиною
комунікації, дублюючи, протидіючи, заміщаючи, підсилюючи, додаючи деякі факти до неї або ж контролюючи
висловлювання героїв.
Отже, паратекстове поле п’єси Б. Шоу ''Пігмаліон'' утворюється поєднанням різних паратекстових
елементів, створених як видавництвом (обкладинка, передмова, форматування, типографські особливості
шрифтів, поліграфічної кінцівки), так і самим автором (назва, передмова, післямова, перелік дійових осіб та
ремарки). Будучи органічно пов’язаними з основним текстом своєю структурою, значенням і прагматичним
спрямуванням, вони є складовою частиною аналізованого драматичного твору.
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Котнюк Л. Г. Паратекстуальное микрополе пьесы Б. Шоу ''Пигмалион''.
В статье рассматриваются интертекстуальные связи текста в виде транстекстуального поля, которое
состоит с пяти микрополей: паратекстуального, архитекстуального, метатекстуального,
гипертекстуального и интертекстуального в особенном, узком значении слова. В роботе выделены и
проанализованы паратекстуальные элементы пьесы Б. Шоу ''Пигмалион'', созданные издательством
(обложка, предисловие, форматирование, типографские особенности шрифтов, полиграфическая концовка) и
самим автором (название, предисловие, послесловие, перечень действующих лиц и ремарки). Будучи
органически связанными с основным текстом своей структурой, значением и прагматической
направленностью, паратекстуальные элементы являются составной частью анализорованного
драматического произведения.
Kotniuk L. G. Paratextual Microfield of the Play ''Pygmalion'' by B. Shaw.
The article deals with intertextual connections in the form of a transtextual field consisting of five microfields:
paratextual, architextual, metatextual, hypertextual and intertextual in its special, narrow meaning. The article
determines and analyzes paratextual elements in B. Shaw’s play ''Pygmalion'' created by the publishing house
(cover, preface, formatting, typographical peculiarities of print and printing end) and the author himself (the title,
the author’s preface and sequel, a list of characters and stage directions). Being inseparably connected with the
main text by their structure, meaning and pragmatic orientation, paratextual elements are a constituent part of the
dramatic work under analysis.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОСТОГО КОНТАКТНОГО ПОВТОРУ
У РІЗНИХ ТИПАХ ДИСКУРСУ
У статті розглянуто особливості функціонування простого контактного повтору (ПКП) в різних типах
англомовного дискурсу: художньому, поетичному, науковому та публіцистичному. Поліфункціональність ПКП
як традиційного стилістичного прийому унеможливлює як створення уніфікованої класифікації типів ПКП,
так і визначення єдиних критеріїв для класифікації його функцій. Актентовано увагу на тому, що функції ПКП
по-різному співвідносяться із досліджуваними типами дискурсу, що зумовлено різними мовними та
позамовними факторами.
Актуальність розгляду простого контактного повтору (ПКП) на рівні дискурсу пов’язана з визначенням
його лінгвостилістичних функцій. Поняття дискурсу як одне з основних у комунікативній лінгвістиці та і в
сучасних соціальних науках припускає безліч наукових інтерпретацій і тому потребує уточнень щодо
суміжного терміну "текст".
Для подальшого розгляду функціонування ПКП в різних типах англомовного дискурсу наведемо наше
розуміння терміну "дискурс", яке є найбільш близьким до розуміння його у працях А. Д. Бєлової, В. В. Красних,
М. Л. Макарова, І. С. Шевченко: дискурсом є вербалізована мовленнєво-мислительна діяльність, під якою
розуміється сукупність процесу та результату і яка має як власне лінгвістичний, так і екстралінгвістичний
плани [1: 11; 2: 113; 3: 37]. Дискурс, у трактуванні вказаних авторів, постає як інтегральний феномен,
сукупність процесів та результату і містить в собі екстралінгвальний та суто лінгвальний аспекти тексту,
пресупозицію і контексти: прагматичний, соціальний, когнітивний, які обумовлюють вибір мовних засобів. У
такому підході знаходять своє відображення і відчутний результат, що піддається аналізу, і процесуальні
аспекти породження й сприйняття дискурсу. При розгляді дискурсу з точки зору результату дискурс постає як
сукупність текстів, породжених в процесі комунікації.
До найбільш суттєвих критеріїв виділення типів дискурсу "відносимо ті, що пов’язані з категоріями
дискурсу (адресатністю, ситуативністю, інформативністю, інтенціональністю, його стратегіями й тактиками,
когезією, когерентністю, інтертекстуальністю та ширше – інтердискурсивністю) і можуть бути розрізнені у
термінах семіотичної моделі – формальних, функціональних, змістовних критеріїв" [4: 235]. Основним
критерієм, за яким ми виділяємо типи дискурсу для аналізу ПКП, є формальний і змістовний критерії. З точки
зору жанрового канону виділяються художній, поетичний, публіцистичний та науковий дискурс.
Метою нашого дослідження є аналіз функціонування ПКП у наступних типах дискурсу:

Художньому (у тому числі розмовному діалогічному). Характерними рисами художнього дискурсу є
поєднання емоційно-оцінного, експресивно-естетичного та комунікативно-прагматичного компонентів
висловлювання для створення художнього образу, максимальне застосування різноманітних стилістичних
фігур, мінімальна інформативність, широке використання елементів інших типів дискурсу тощо.

Поетичному. Істотними особливостями цього типу дискурсу є специфічний добір лексики, поєднання
емоційного та експресивного компонентів висловлювання, високий ступінь імпліцитності та особистісного початку
висловлювання, неухильне дотримання метричних елементів побудови, мінімальна інформативність та ін.

Науковому. Реалізації інтелектуально-інформативної функції мови сприяють такі характерні риси, як
максимальна об’єктивність та логічність викладу, відсутність / обмеженість безпосереднього контакту адресата
та адресанта, мінімальна імпліцитність та емотивність викладу тощо.

Публіцистичному. Характерними особливостями цього типу дискурсу є високий ступінь
інформативності, максимальна сконцентрованість викладу, більш широке (порівняно з науковим дискурсом)
поєднання оцінно-експресивного компонента із використанням штампів та кліше, поєднання особистісного та
об’єктивного підходів до викладу тощо.
Виділення цих типів дискурсу як середовища буття повтору пояснюється низкою причин. ПКП – явище,
поширене особливо у діалогічній мові, відображеної у тому числі у художньому дискурсі, де ПКП актуалізує
функцію реалізації прагматичних настанов, активізації уваги, уточнення або роз’яснення.
Функціональний аналіз ПКП у художньому дискурсі є неможливим без урахування як мовних факторів
(фонетичних, морфологічних, семантичних, синтаксичних, прагматичних), так і позамовних чинників. ПКП
може трактуватись як особливе психофізичне явище, як "непрямий" експресив [5: 14], як технічний прийом для
утворення символічних та тематичних паттернів [6: 26; 7: 7]). У художньому дискурсі відбувається повний
синтез мовних та позамовних факторів, що зумовлює функціональну доцільність тієї чи іншої фігури ПКП, а
отже й сприяє створенню жанрової цілісності твору. Ігнорування того чи іншого фактора, невиправдане
вживання повтору з точки зору функцій, які він виконує, приводить до того, що будь-яке повторення
сприймається неадекватно і навіть буде не завжди однозначно зрозумілим.
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Вживання різних фігур ПКП потребує чіткої установки, яка б зумовлювала цілеспрямований відбір цих
мовних засобів. Однією із суттєвих ознак художнього твору є його гармонійність. Під гармонійністю ми
розуміємо певну впорядкованість, збалансованість елементів дискурсу. Досягнення такої впорядкованості стає
можливим лише за умови чіткої цільової настанови, тобто вибору функцій, які буде виконувати той чи інший
тип ПКП в межах контексту. Серед цих функцій варто виділити основну (експресивну, естетичну, емфатичну
тощо), яка найбільш повно відповідає характерним ознакам того чи іншого жанру тексту. Вміле поєднання цих
функцій дає можливість автору досягти максимальної єдності форми та змісту, а реципієнту – адекватно
сприйняти як текст загалом, так і окремі його частини.
На матеріалі художнього дискурсу недоцільна абсолютизація тієї чи іншої функції або груп функцій, які
виконує ПКП, бо це призводить до порушення таких характерних рис дискурсу, як динамічність, доцільність,
впорядкованість елементів, комунікативна спрямованість тощо. Жанрова належність тексту не тільки не
виключає, але й передбачає вживання різноманітних фігур повтору. Інакше кажучи, немає прямої відповідності
між жанром тексту і окремим типом повтору. Навряд чи є правомірним закріплювати ту чи іншу функцію за
певним жанром тексту. Більш доцільно, на наш погляд, говорити про діапазон можливих варіацій окремих
функцій. Аналіз повтору в художньому дискурсі дає можливість стверджувати також, що практично не існує
чітких меж між функціями, які виконує ПКП. Виходячи з аксіоми щодо поліфункціональності ПКП, відзначимо
однак, що контекстні та позамовні чинники функціонування ПКП настільки різноманітні, що кількість функцій
можна збільшувати до нескінченності.
Аналіз теоретичного матеріалу свідчить про те, що поліфункціональність ПКП як традиційного прийому
декларується практично всіма лінгвістами, однак критерії виділення його функцій різні.Так, В. П. Москвін
розрізняє: евфонічну функцію ПКП (повтор робить мову більш благозвучною); змістову або лейтмотивну (при
повторах основна увага припадає на ключові слова); зображувальну; інтегративну (підтримання синтаксичних
та асоціативних зв’язків) 8: 82.
О. П. Сковородников серед різновидів повторів розрізняє позиційно-лексичний повтор, який передбачає
однорідність синтаксичних позицій, що повторюються, та тотожність їх лексичного наповнення. Автор зводить
стилістичні функції повторів до п’яти узагальнюючих функцій: експресивно-граматичної; характерологічної;
власне зображувальної; композиційно-ритмічної; інтонаційно-ритмічної 9: 73-75.
Хоч теоретично можна говорити, що ПКП є засобом реалізації будь-якої з перерахованих функцій в
художньому, науковому, поетичному чи публіцистичному дискурсі, а їх питома вага буде варіюватись, більш
доцільно говорити про базисні (основні) та вторинні (фонові) функції (серед розмаїття функцій найчастіше
виділяються комунікативно-когнітивна та функція когезії та когерентності дискурсу). Наприклад, для
поетичного дискурсу найбільш суттєвою є функція інтонаційно-ритмічна в силу того, що поетичний дискурс
являє собою специфічну упорядкованість мовного матеріалу. Функція ж репрезентації більш притаманна
науковому дискурсу, інформативність якого доповнюється мінімальною експресивністю та образністю.
Звичайно, порівнюючи особливості вживання того чи іншого типу ПКП в різних типах дискурсу, потрібно
враховувати, передусім, жанрову своєрідність дискурсу. При цьому варто зазначити, що деякі ознаки, які
традиційно приписуються, наприклад, тільки науковій прозі, можуть бути притаманними й іншим типам
дискурсу. Наприклад, складність синтаксичних побудувань (синтаксичних паралельних конструкцій) значною
мірою притаманна і художньому, і науковому дискурсам; регламентований характер використання емоційних
можливостей спостерігається і в художньому, і в публіцистичному дискурсах; феномен стереотипізації
(лексичної, синтаксичної, композиційної) хоч і обумовлений різними причинами, є характерним і для
наукового, і публіцистичного дискурсів; функція організації логічної послідовності викладу (як провідна
диференціальна ознака наукового дискурсу) певною мірою притаманна і дискурсу художньому 10.
Беручи до уваги стильове навантаження ПКП, варто зазначити, що, на думку В. П. Москвіна, їх умовно
можна поділити на стилістично виправдані та стилістично невиправдані, тобто тавтологічні. Тавтологічний
повтор вважається мовною помилкою. Під стилістично виправданим повтором автор розуміє прийом, що
складається або з повторення в безпосередній близькості однієї і тієї ж одиниці (звука, морфеми, слова тощо),
або ж у використанні в тих же умовах схожих одиниць (наприклад, звуків) [8: 81].
Безумовно, нейтральні мовні одиниці в процесі розвитку та функціонування мови набувають чіткого
стилістичного забарвлення і закріплюються за певним функціональним стилем. Залежно від використання ПКП
або для наукового аналізу, або для художнього опису на мову накладаються формальні обмеження практично
на всіх рівнях: лексичному, фонетичному та синтаксичному. Ці обмеження не пов’язані з авторською
індивідуальністю, вони є результатом доцільного використання експресивних мовних засобів. Зазначимо,
однак, що закріпленість того чи іншого явища (наприклад, мовної образності, що передається через ПКП) за
певними типами дискурсу не повинна розглядатись, як щось незмінне. Інакше кажучи, цілком можливим є
застосування естетичного критерію не тільки до текстів художніх, але й до наукових. У цьому контексті можна
говорити про стирання чітко окреслених меж між стилями; межі між функціональними стилями можна не
розглядати, як абсолютні.
Однак розмитість чітко окреслених меж між різними типами дискурсу аж ніяк не означає, що
функціонування різних типів ПКП в художньому, поетичному, науковому і публіцистичному дискурсах є
ідентичним за такими критеріями:
1) смислова доцільність, мотивованість вибору певного типу ПКП;
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2) частотність застосування ПКП;
3) художньо-естетична ефективність того чи іншого типу ПКП;
4) комунікативно-прагматична спрямованість ПКП;
5) можливість / неможливість ускладнення синтаксичної конструкції різноманітними типами ПКП.
Порівнюючи особливості функціонування ПКП в різних типах дискурсу, варто зазначити, що спільною
функціональною особливістю ПКП та повтору загалом є забезпечення, передусім, структурної та семантичної
єдності як всього дискурсу, так і окремих його елементів. Саме синтаксичний ПКП-паралелізм виконує функцію
композиційно-архітектонічного членування дискурсу. Обов’язковою умовою паралелізму є повтор основних
структурних елементів конструкції, лексичне ж наповнення такої конструкції може носити варіативний характер.
Однак синтаксичний ПКП-паралелізм має свої характерні ознаки залежно від типу дискурсу, а саме:
1) ПКП – синтаксичний паралелізм в художньому дискурсі не вживається відокремлено, а обов’язково
ускладнюється різного типу повторами, які характеризуються високим рівнем емоційного компонента (хіазм,
градація, фреймінг тощо):
''Resentment bred shame, and shame in its turn bred more resentment'' (A. Huxley).
2) ПКП-паралельні конструкції в поетиці є диференційною ознакою цього типу дискурсу (йдеться про такі
типи ПКП, як анадиплоза, хіазм, градація):
''I came up once and hollered!
I came up twice and cried!'' (L. Hughes).
3) ПКП-паралельні синтаксичні конструкції, що вживаються в газетно-публіцистичному стилі не так часто
сполучаються з іншими видами повтору. Найбільш частотними є морфологічний, перифрастичний,
синонімічний повтори, де емоційно-оцінний компонент значно нижчий:
''Every talented politician has a sweet spot – the issues that stir his deepest feelings, trigger his best thinking and
ignite his most persuasive oratory'' (Time).
4) ПКП-паралельні синтаксичні конструкції в науковому дискурсі найменш здатні до сполучання з іншими
типами повторів. Найбільш частотними є синонімічний та перифрастичний. Це пов’язано з тим, що основною
функцією синтаксичного паралелізму в науковому дискурсі є організація логічної послідовності викладу, тобто
повтор стає інструментом аргументованого викладення матеріалу:
''They love to swap program disks and they love to schmooze with their peers at computer shows'' (The Computer
Virus Handbook).
Саме синтаксичні паралельні конструкції з ПКП характеризуються в усіх типах дискурсу майже однаковою
частотністю вживання, що зумовлено різними мовними та позамовними факторами, виконуючи при цьому різні
функції – від емоційно-експресивної, функції логізації у викладенні матеріалу до функції передачі змістовопідтекстової інформації. Вивчення фактологічного матеріалу дозволяє припустити, що немає прямої залежності
між функцією та типом ПКП, через який вона актуалізується в дискурсі.
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Малиновский Э. Ф. Особенности функционирования простого контактного повтора
в различных типах дискурса.
В статье рассмотрены особенности функционирования простого контактного повтора (ПКП) в разных
типах англоязычного дискура: художественном, поэтическом, научном и публицистическом.
Полифункциональность ПКП как традиционного стилистического приема делает невозможным как создания
унифицированной классификации типов ПКП, так и определение единых критериев для классификации его
функций. Акцент делается на то, что функции ПКП по-разному соотносятся с исследуемыми типами
дискурса, что обусловлено различными языковыми и внеязыковыми факторами.
Malinovskyi E. F The Peculiarities of the Simple Contact Repetition (SCR) Functioning
in the Various Discourse Types.
The paper higlights the peculiarities of the simple contact repetition (SCR) functioning in the various types of the
English discourse: belles-lettres, poetic, scientific and publisistic. The multifunctional character of SCR as a traditional
stylistic device makes it impossible both to create a unified classification of SCR types and to determine the common
criteria for classifying its functions. The emphasis is laid on the fact that SCR functions correlate with the investigated
discourse types differently which is stipulated by various language and extra-language factors.
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ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК КОНТЕКСТ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОГО ВПЛИВУ
НА МАСОВОГО АДРЕСАТА
Статтю присвячено вивченню публіцистичного дискурсу як контексту реалізації комунікативного впливу на
масового адресата. Згідно результатів дослідження суть функції впливу в межах публіцистики полягає у
тому, що ЗМІ не просто інформують адресата, а вказують йому як саме варто ставитися до предмету
повідомлення, які висновки варто зробити та яких заходів ужити. Встановлено, що публіцистичний дискурс є
середовищем систематичного поширення повідомлень серед численних розосереджених аудиторій з метою
здійснення впливу на формування та зміну оцінок, думок, переконань і поведінки людей у вигляді передачі
прагматично призначеної інформації.
Кінець XX століття відзначається розвитком нових видів мовленнєвих комунікацій у сфері техніки зв’язку,
техніки створення й зберігання текстів, зв'язку мовних текстів з добутками технічної, естетичної і наукової
думки, освіти, виховання й навчання. Класичне книжкове, письмове й усне мовлення розвивається під впливом
нових технічних засобів мови, що включають рекламу, масову інформацію та інформаційні системи.
Відповідно й світогляд людей збагачується новим шаром усвідомлення світу та самопізнання. З огляду на
потужний регулятивний потенціал публіцистичного дискурсу, актуальним є його дослідження у межах теорії
мовленнєвого впливу, що вивчає засоби і стратегії оптимізації процесу спілкування. Метою статті є вивчення
особливостей формування та причин нарощення регулятивної сили публіцистичного дискурсу. Об’єктом
дослідження є англомовний публіцистичний дискурс, а предметом, відповідно, – передумови становлення його
регулятивного потенціалу.
Публіцистичний дискурс є дистантною формою комунікативної діяльності інституціонального та
когнітивного характеру, основними учасниками якої є представники засобів масової інформації як соціального
інституту та масова аудиторія [1: 11]. Саме публіцистичному дискурсу (далі ПД), у якому суб'єкту
приписується найбільш еластична соціальна роль (виражати, тією чи іншою мірою, інтереси соціуму) належить
домінантна роль у сучасному світі.
ПД також може тлумачитися [2: 4] як символічна структура відтворення влади, у рамках якої здійснюється
боротьба за встановлення цінностей. Тлумачення дискурсу як символічного порядку надає можливість
прирівнювати дискурс до ідеології, символічної структури, що дозволяє соціальним групам боротися за
перерозподіл влади, встановлення й збереження певних цінностей.
Публіцистичний дискурс, відповідно, може розглядатися як ідеологічно структурована друкованими
засобами масової інформації символічна система. Вона відповідає інтересам домінуючої соціальної групи,
зумовлює процес сприйняття соціального контексту, і в рамках цієї системи відбувається репрезентація і
коректування соціального контексту. До функцій публіцистичного дискурсу можна віднести функцію впливу,
інформаційну, рекламну, розважальну функції та функцію конструювання соціальної дійсності за допомогою
ідеологій певних соціальних груп. Успішне конструювання та відтворення соціальної ієрархії груп зумовлено
латентним характером більшості функцій ПД [2: 4, 11].
Маркетингова (продуктова та виробнича) концепція ЗМІ припускає завоювання споживача, у тому числі
шляхом використання оригінальних методів і форм у подачі матеріалу (оригінальність, мова, стиль тощо). У
світлі даних вимог стає очевидним, що естетичний мотив, що супроводжує вживання, наприклад, ідіом, навряд
чи може бути домінуючим у ПД. Ідіоматична одиниця, наприклад, у такому контексті не може бути просто
естетичним додатком до інформації, а стає засобом досягнення інституціональних цілей, зумовлених
економічною та оцінно-ідеологічною конкуренцією.
Це, звісно, не заперечує естетичної функції ідіом, а лише визначає її статус як допоміжної стосовно функції
впливу. Ідіоматичні одиниці реалізують естетичну функцію, якщо розуміти естетику як увагу до плану
вираження, селективну стратегію, спрямовану на посилення іллокутивної сили певного змісту. Таким чином,
естетична функція ідіом полягає у задоволенні естетичної потреби мовця від очікуваного перлокутивного
ефекту. Отже, ідіоматичний спосіб викладення інформації спрямований на оптимізацію інформаційного
впливу і, тому, не може наївно вважатися звичайною прикрасою мовлення. Це означає, що мовець задовольняє
власні естетичні (у прагматичному сенсі цього слова) потреби шляхом вживання нормативних, кодифікованих
ідіом (наприклад, ідіом, що належать до високого, патетичного стильового регістру) та під час використання
ненормативних ідіоматичних одиниць (від просторічних до непристойних і нецензурних).
Мову не варто вважати лише пасивним відображувачем і накопичувачем інформації про об’єктивний світ.
Мова сама може бути активним знаряддям формування дійсності. Наприклад, мова пропаганди
використовується для досягнення економічних переваг у бізнесі або політичних переваг у сфері управління. У
публіцистичному дискурсі велику роль відіграє лексика з емоційно-експресивною та оцінною конотацією. Щоб
надати тексту дискурсу потрібної ідеології, варто постійно контролювати лексику та синтаксис.
© Мосейчук О. М., 2012
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Засоби масової інформації – це не просто провідник необхідної інформації, але й агент соціалізації
суспільства, розповсюджувач соціальних норм і стереотипів. Соціальні стереотипи – це схематичні,
стандартизовані образи або уявлення про соціальний об'єкт, що характеризуються високою стійкістю і, як
правило, є емоційно забарвленими [3: 5, 16, 46]. У такому випадку виникає гострий конфлікт між носіями нових
і захисниками застарілих стереотипів.
ПД найбільш швидко реагує на зміни, що відбуваються у мові. Крім того, у ПД висвітлюються інтереси та
погляди суспільства. Наприкінці останнього сторіччя різко змінилася соціальна роль масової комунікації: вона
стала потужним фактором соціального життя, почала активно впливати на політичне життя народів,
культурний розвиток як окремих держав, так і всього світу [4: 108-109].
За інтенсивністю впливу розрізняють дискурс звичайної розмови і персуазивний дискурс. Дискурс вважається
персуазивним, якщо спроба впливу усвідомлено здійснюється одним із комунікантів [5: 21]. Отже, за своєю
соціальною спрямованістю ПД можна вважати одним із різновидів персуазивного дискурсу, а суть публіцистики
становить єдність інформаційної функції та функції впливу. Публіцистика є призмою, що трансформує
інформаційний зміст текстів інших функціональних стилів у форму, що доступна розумінню широкої аудиторії.
Досить чітко прослідковується тенденція до нівелювання меж між різними прошарками розмовної лексики.
Результатом цього процесу є поява у публічних виступах, пресі, художній літературі мовних одиниць із
знижених регістрів усної мови, підвищення мовного статусу арготичної лексики і професійних жаргонів, які
вже не сприймаються як щось невластиве літературній мові [6: 133]. Мовні норми, отже, стають більш
рухомими, більш схиляються в бік індивідуальності і радше виражають особистість, ніж відображають норму.
Отже, ПД є середовищем систематичного поширення повідомлень серед численних розосереджених
аудиторій з метою здійснення впливу на формування та зміну оцінок, думок, переконань і поведінки людей у
вигляді передачі прагматично призначеної інформації.
Й. А. Стєрнін [7], характеризуючи сучасний стан російського ПД, вказує на такі ознаки й фактори, що його
формують: політична свобода, свобода слова, зниження культури мовлення, втрата стандартів за формою та
змістом, поява великого прошарку економічної лексики, наявність реклами, відкритість до запозичень, поява
вульгарної і забороненої тематики і, відповідно, лексики, набуття публіцистикою рис усного мовлення
(''оралізація публіцистики''), плюралізація ПД у висвітленні однакових подій, а також емоційність, образність,
оцінка та персоніфікація автора.
Суть функції впливу в межах ПД полягає у тому, що ЗМІ не просто інформують адресата, а ''підказують''
йому як саме варто ставитися до предмету повідомлення, які висновки варто зробити та яких заходів ужити.
Для цього, як правило, використовуються непрямі номінативні засоби та синтаксичні конструкції, які здатні
опосередковано впливати на свідомість.
Поняття ''мовленнєвий вплив'' є ширшим за поняття ''мовна маніпуляція'', оскільки останнє є підвидом
першого та визначається прихованим характером впливу. Маніпулятивний вплив є латентним програмуванням
особистого ставлення до позначуваних фактів. Сила маніпуляції полягає у тому, що у людини, яка зазнає дії
маніпулятивного впливу, зберігається ілюзія самостійності у прийнятті рішень та виконанні дій [8: 75].
У зв’язку з цим, актуальності набуває питання регулювання суспільної думки через ЗМІ. Оскільки
використання інформації тісно пов’язане з проблемою керування, то ЗМІ, що спрямовано на масове
споживання, можна розглядати як особливу соціально-інформаційну систему, що виконує функції орієнтації.
Специфічною рисою маніпуляції вважається наявність двох рівнів впливу: експліцитного та імпліцитного.
Перший реалізується відкрито, на соціальному рівні, другий – приховано, на психологічному рівні. Явний рівень
маскує справжні наміри маніпулятора [9: 163]. Отже, під час маніпуляції відбувається передача декількох
повідомлень, одне з яких залишається непомітним для адресата, але саме заради нього проектується акт комунікації.
У структурі свідомості людини, яка є об’єктом маніпуляції, виокремлюють мішені впливу, психологічно
вразливі місця, на які здійснюється вплив [8: 75]. Велику роль у процесі впливу на свідомість відіграє апеляція
до емоцій адресата. Досить часто мовці замінюють логічні доводи емоційною оцінкою, асоціацією, апеляцією
до усталеної суспільної думки, здорового глузду або ж загальноприйнятного символу. Прийоми адресантаманіпулятора ретельно культивують, подають ці відступи як аналітичні міркування та логічну аргументацію,
насправді приховують таємну апеляцію до підсвідомих почуттів та мисленнєвих стереотипів з метою їх
пожвавлення та інтенсифікації.
Сфера ідіоматики, наприклад, здатна бути інструментом здійснення опосередкованого впливу завдяки
образності та емотивній оцінці, що експлікують ставлення до позначуваного. Ідіоми здійснюють вплив через
емоційну сферу людини, залишаючись при цьому майже непомітними для пересічного споживача ЗМІ. Під час
сприйняття тексту адресант нібито ''підключається'' до свідомості адресата, переходить на його ''колію думки'' і
переживає висвітлювані події крізь призму автора. ОІ при цьому функціонують у якості прихованих вказівок на
те, як варто розуміти повідомлення. Реципієнт підсвідомо (оскільки вони спрямовані на емоційну сферу)
сприймає вказівки, але в нього залишається оманливе враження незалежності у формуванні думки, оцінки тощо
та, відповідно, у самостійності прийняття рішень.
Зважаючи на те, що реципієнт у ПД представлений великою кількістю споживачів ЗМІ, їх спільне
''підключення'' до свідомості автора спричиняє формування суспільної думки у напрямку, вигідному для
адресанта. Широке розповсюдження ЗМІ зумовлює появу та панування ''одновимірної свідомості'' [10], яку
отримує автор внаслідок маніпуляції масовою свідомістю, – тобто свідомості, яка бачить події в певному,
свідомо визначеному адресантом руслі.
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Неможливо здійснити ефективний вплив без детального дослідження його об’єкту – аудиторії, на яку він
спрямований. Наприкінці ХІХ ст. починає кардинально змінюватися концепція людини у суспільстві. Якщо раніше
для керування народними масами достатньо було імперативних заходів, покарань та залякувань, то ХХ-ХХІ ст.
характеризується процесом персоніфікації особистості. ''Низи'' отримують певні права, втрачається страх перед
''верхами'' – закони, політичні партії та різні організації стають на захист прав людини. У людини з’являється свобода
вибору та самостійність у прийнятті рішень. У сучасних умовах, для успішного керування суспільством, виникає
необхідність переконувати широке коло людей, що різняться за рівнем освіти, культури тощо. За умов плюралізму
думок та політичної боротьби стало необхідним переконувати людей у своїй правоті [7: 171].
Адресат масової комунікації на відміну від адресата в ситуації безпосереднього діалогічного спілкування –
це не присутній у ситуації комунікативного акту реальний індивід, а потенційна, невизначена безліч осіб. Тому
автор тексту масової інформації сам моделює свого типового адресата, здійснюючи комунікативний акт,
розрахований на певну групу, що виокремлюється за гендерною, віковою, національною, соціальною,
конфесійною, світоглядною тощо ознаками.
Отже, проаналізувавши емпіричний та теоретичний матеріал з цього питання, видається можливим
визначити найсуттєвіші ознаки англомовного ПД:
1. Завдяки широкому споживанню і легкому доступу, тексти ПД здійснюють необхідний вплив на масову
аудиторію.
2. Політична свобода англомовних країн визначає свободу слова, тобто англомовний ПД відображає стан
розвитку суспільства і вільно, майже без обмежень на тематику, висвітлює найактуальніші аспекти життя.
3. Наступною вимогою до публіцистичних текстів, яка обумовлена економією часу і місця, є лаконічність,
стислість плану вираження при зростанні ємкості плану змісту.
4. Для сучасного ПД Великобританії та США є характерним активне проникнення і широке
функціонування мовних одиниць зниженого регістру (забороненої, вульгарної, жаргонної, арготичної,
просторічної лексики), що, у свою чергу, впливає на зниження загальної культури мови, з одного боку, та на
розширення і гнучкість мовної норми – з іншого.
5. Тексти ПД (особливо заголовки) визначаються креативністю, прецедентністю, мовною грою.
6. Сучасний англомовний ПД зазнав спрощення (демократизації) у формах і засобах викладення
матеріалу, став ближчим до масової аудиторії, що пояснюється ринковою необхідністю задовольнити потреби
споживача.
7. Сучасному етапу розвитку суспільства притаманним є плюралізація ПД, тобто висвітлення певного
явища у різних площинах, часто з полярними оцінками, залежно від поглядів журналіста, зацікавленої
політичної сили, політики видавництва тощо.
8. Визначальною рисою сучасного ПД Великобританії та США є персоніфікація адресанта, що дозволяє
виявити суб’єктивне ставлення автора до певної події у призмі його переконань та поглядів.
9. Наслідком персоніфікації ПД є численне вживання ідіом різних структурних типів, авторських
трансформацій ідіом, скорочень, контамінацій, утворення оказіонально-інтегрованих складних слів від
словосполучень і речень тощо.
10. Жанрова і видова взаємодія призвела до певної дифузії стандартів публіцистики, появи ознак і
вкраплень, що належать дискурсам за різними типологічними критеріями. Таким чином, сучасний англомовний
ПД є гібридним утворенням різних типів дискурсу.
Перераховані ознаки свідчать на користь того, що контекст публіцистичного дискурсу є сприятливим
середовищем для реалізації комунікативного впливу на масового адресата.
ПД на сучасному етапі розвитку суспільства характеризується загальним зниженням офіційного мовлення,
популяризацією субстандарта і активним проникненням його складових у масову культуру, що, у свою чергу,
призвело до зниження норми та естетики мовленнєвих ідеалів споживачів ЗМІ. Зміни й порушення
стандартизованого книжкового та розмовного мовлення набули масового характеру під впливом мови
періодичних видань, радіо і телебачення.
Отже, сучасний англомовний ПД визначається зміною ідеалів високої, елітарної культури на масову. Читач
кінця ХХ й початку ХХІ ст. сприймає мову періодичних видань, радіо й телебачення як стандарт, у той час як
читач першої половини ХХ ст. мав за еталон та орієнтувався на мову класичних письменників.
У результаті змінилася й стилістика ПД: глобально звузилася сфера вживання високого, патетичного стилю
під впливом нейтрального. Колишню зону нейтрального стилю мовлення зайняли більш експресивні
фамільярно-розмовний стиль та розмовний стиль зниженого регістру, які мають прагматичні переваги над
попереднім – здатні краще впливати на свідомість читача. Таким чином, еволюція та становлення сучасного
ПД, є відображенням взаємодії мовних та позамовних чинників – суспільного життя і системи мови.
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Матеріал надійшов до редакції 10.02. 2012 р.
Мосейчук А. М. Публицистический дискурс как контекст реализации коммуникативного воздействия
на массового адресата.
Статья посвящена изучению публицистического дискурса как контекста реализации коммуникативного
воздействия на массового адресата. Согласно результатам исследования суть функции воздействия в рамках
публицистического дискурса состоит в том, что СМИ не просто информируют адресата, а указывают ему
как именно следует отнестись к предмету сообщения, к каким выводам прийти и какие меры следует
предпринять. Установлено, что публицистический дискурс является средой систематического
распространения сообщений среди многочисленных рассредоточенных аудиторий с целью совершения
воздействия на формирование и изменение оценок, убеждений и поведения людей в виде передачи
прагматически предназначенной информации.
Moseichuk O. M. Journalistic Discourse as a Context of the Communicative Impact Realization
on the Mass Addressee.
The paper is aimed to study the journalistic discourse as a context of the communicative impact realization on the mass
addressee. According to the results of the research the essence of influence function within the journalistic discourse is
that mass media does not simply inform the addressee, but suggests the way how it is necessary to treat a message
subject, to what conclusions to come and what measures should be undertaken. It is established that the journalistic
discourse is the environment of the systematic message distribution among the numerous dispersed audiences for the
purpose of impact on the formation and change of people's appraisals, beliefs and behaviour in the form of the
transmission of pragmatically charged information.
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СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКОГО ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО РЕЧЕННЯ З
ПОВНОЗНАЧНИМ ДІЄСЛОВОМ TO BE
Статтю присвячено аналізу структури ранньоновоанглійського екзистенційного речення з повнозначним
дієсловом to be з позицій генеративної граматики. Обґрунтовано вживання означених іменних фраз у позиції
підмета цих речень, досліджено основні випадки ускладнення структури екзистенційного речення модальними
дієсловами, пояснено структурну організацію імперативних речень з let і суб’юнктивних речень, які мають
однакову будову до застосування операції озвучення.
Сучасний етап розвитку мовознавства орієнтує дослідника на комплексний підхід до аналізу синтаксичних
одиниць, у межах якого останні вивчаються з урахуванням їхньої структури, семантики та особливостей
функціонування. Категорія буття, одна з фундаментальних філософських категорій, знаходить мовне втілення у
комунікативних одиницях англійської мови на рівні синтаксису та лексики. Синтаксичними репрезентантами
категорії буття у ранньоновоанглійській мові, як у сучасній англійській мові, виступають речення з конструкцією
there+V+NP+(Loc). На лексичному рівні для вираження значення існування вживається повнозначне дієслово to
be. Метою цієї статті є аналіз структурної будови речень з повнозначним дієсловом існування з позицій
генеративної граматики. Об’єктом роботи є дієслово to be в англійській мові. Предмет дослідження складають
особливості структурної будови речень з повнозначним дієсловом to be в англійській мові XVI-XVII cт.
Дієслово to be в екзистенційній конструкції з експлетивом there визначаємо як неакузативне дієслово,
єдиним аргументом якого є внутрішній елемент, породжений у якості комплемента. На наш погляд, у випадках
повнозначного вживання be аргумент дієслова породжується в зовнішній позиції, напр.:
(1) This may plant courage in their quailing breasts; for yet is hope of life and victory [1: 291].
У прикладі (1) іменники hope і victory є зовнішніми аргументами дієслова, які виконують роль пацієнса.
Семантичні ознаки цих іменників належать до пропозиції висловлення, а в реченні стверджується їх існування,
підсилене топікалізацією дієслова, його переміщенням із проекції vP (Verbalizer Phrase) до проекції ТорP (Topic
Phrase).
Зауважимо, що повнозначне дієслово існування є семантично легким на відміну від решти повнозначних
дієслів (пор. повнозначне дієслово have з притаманною йому тенденцією приймати допоміжне дієслово при
питаннях і запереченнях і, як наслідок, залишатися у vP проекції). Для підтвердження цієї тези розглянемо
заперечне речення, у якому be залишає проекцію дієслова й зазнає пересуву до вершини функціональної
проекції ТP (Tense Phrase), щоб отримати флексію. У лінійній послідовності підрядного речення часу
заперечення розміщене праворуч від be, напр.:
(2) O grimed-looked night! O night with hue so black! O night, which ever art when day is not! [2: 169].
Нагадаємо, що в англійському екзистенційному реченні позиція підмета асоціюється з означеністю. Вибір
між екзистенційною структурою з експлетивом і повнозначним дієсловом пов’язаний з тим, що означена NP
(підмет) породжується в ролі зовнішнього аргумента, виключаючи можливість породження there. У вибірці з
3300 речень зафіксовано лише 185 (5,6 %) з повнозначним екзистенційним дієсловом. Це доводить, з одного
боку, становлення знака прямої номінації для позначення існування, а саме – екзистенційного речення з
експлетивом, а з іншого – важливість категорії означеності підмета в реченнях з повнозначним дієсловом бути.
В останніх у ролі підмета було зафіксовано вживання власних назв (3), особових займенників (4), іменників з
універсальними квантифікаторами (5), абстрактних понять (6), напр.:
(3) Thy flatters yet wear silk, drink wine … and have forgot that ever Timon was [3: 582];
(4) Besides, she did intend confession at Patrick’s cell this even, and she was not [4: 268-269];
(5) All things that are are with more spirit chased than enjoyed [5: 36];
(6) Where fair is not, praise cannot mend the brow [6: 319].
Для експлікації значення ймовірності, припущення, облігаторності існування, так само як і в екзистенційній
конструкції, повнозначне дієслово be ускладнене породженням модальних дієслів may, can, must, should. При
цьому підметом речення виступають вказівні займенники (this, that), експлетивне it, питальний займенник what,
відсилаючи до відомої для мовця й слухача ситуації, напр.:
(7) Thersites: He must fight singly tomorrow with Hector ….
Achilles: How can this be? [7: 181].
У прикладі (7) пропозиція висловлення включає певну ситуацію, антецедент якої розміщено в попередньому
фрагменті тексту. За допомогою дієслова існування, ускладненого модальним дієсловом, можливість існування
цієї ситуації ставиться під сумнів.
Ситуація, існування якої припускається, може декодуватися в наступному контексті; експлетивне it
попереджає про ситуацію, про яку йтиметься, напр.:
(8) I am not weatherwise; but it may be, wee shall have hard frost [8: lines 571-572].
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Повнозначне дієслово існування, ускладнене модальним дієсловом can, вживається в 47,4 % прикладів (72 з
152 речень з повнозначним екзистенційним дієсловом ускладненим модальними дієсловами). З них 15,3 % (11
прикладів) – у питальних реченнях і 84,3 % (61 приклади) – у реченнях з негативною семантикою. Вагомий
показник вживання заперечної форми модального дієслова притаманний реченням, в яких мовець заперечує
існування неприйнятного для нього факту (9), висловлює своє небажання миритися з новиною (10) або
неможливість існування ситуації взагалі (11), напр.:
(9) This cannot be by no means of reason [9: 167];
(10) It cannot be; thou dost but say ‘tis so [2: 558];
(11) King: Price you yourselves. What buys your company?
Rosaline: Your absence only
King: That can never be [6: 362].
У питальних реченнях із дієсловом can ставиться під сумнів існування ситуації або спосіб її існування. В
усіх знайдених нами прикладах в позиції [Spec, CP] вживається питальний оператор how, напр.:
(12) How can that be, when you have the voice of the King himself for your succession in Denmark? [10: 80].
Модальне дієслово must у заперечній формі забезпечує реалізацію значення неможливості існування, однак
на відміну від can у цій функції воно містить відтінок суб’єктивної оцінки, оскільки існування неможливе й
неприйнятне саме в розумінні мовця, напр.:
(13) In prison honest captain? This must not be [11: 13].
У реченнях зі стверджувальною семантикою дієслово must експлікує значення фаталізму, неминучості
існування певної ситуації і її незворотності, напр.:
(14) By my troth, George, I thank thee. But pish, what must be, must be [11: 12].
Модальні дієслова may і should відтворюють значення можливості й обов’язковості існування відповідно.
Приклади вживання цих дієслів не є багаточисельними, напр.:
(15) Is love so light, sweet boy, and may it be that thou should think it heavy onto thee? [12: 95];
(16) So it should be, that none but Anthony should conquer Anthony but woe ‘tis so! [13: 476].
Повнозначне дієслово be трапляється також у реченнях зі значенням волевиявлення, побажання, де
спостерігається альтернація моделей із граматикалізованим елементом let, напр.:
(17) Let it be so, thy truth then be thy power [14: 293];
(18) Well hast thou spoken, cousin. Be it so [1: 254].
У сучасній лінгвістичній літературі немає однозначного трактування речень цього типу. Складність цього
питання полягає в тому, що давньогерманський оптатив з такими характеристиками мав складну смислову
структуру, яка в певних контекстах нейтралізувалася і уживалася для позначення майбутнього часу або
імператива [15: 167]. З часом термін ''оптатив'' стосовно експлікації модальності в германських мовах було
замінено на суб’юнктив (subjunctive mood). Зауважимо, що значення побажання й спонукання до дії (побажання
щось зробити) дуже близькі. У сучасних студіях речення на зразок (17) відносять до речень з імперативною
семантикою, вони позначають побажання, спонукання до дії [16: 394], а речення (18) – до суб’юнктива I або до
сталих виразів на зразок be happy, long live the king. Проаналізуємо внутрішню структуру цих речень, яку
представлено як (17’) і (18’) відповідно:
(17’)
(18’)

Як видно з прикладів, речення мають однакову будову, єдиною відмінністю є склад функціональної проекції
СР, яка маркує ілокутивну силу речення ознакою [Mood]. У прикладі (17’) вона містить граматикалізований
елемент let, який обирає комплементом функціональну проекцію ТР з ознакою [-Tense]. У реченні (18’)
іллокутивний маркер відсутній, натомість дієслово be зазнає пересуву до проекції СР, отримуючи ознаку
[Mood]. Залишилося тільки визначити, який саме спосіб представлено в цих реченнях. Вважаємо, що в цьому
випадку представлено нейтралізацію імператива й суб’юнктива. Дія постає як бажана, з необов’язковим
втіленням у життя, відсутністю спонукання до дії. Однак за синтаксичним аранжуванням конституентів
речення тяжіє до структури імператива з ініціальною позицією дієслова (у випадку з let – граматикалізованим
дієсловом). У нашій вибірці приклади вживання суб’юнктива превалюють над реченнями з let у співвідношенні
3:1, що свідчить про його непоширеність в екзистенційних реченнях ранньоновоанглійського періоду.
Прокламація існування виражається за допомогою суб’юнктива, оскільки сприймається мовцем XVI-XVII ст. як
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незалежне від нього, непідвласне йому, як повна покірність, прийняття ситуації. Усі ці речення містять
експліцитно (19) або імпліцитно (20) звернення до вищих сил, напр.:
(19) Be it as our Gods will have it [13: 381];
(20) Not for myself, Lord Warwick, but my son, whom I unnaturally shall disinherit. But be it as it may [1: 259].
Модальне дієслово в другій частині прикладу (20) ілюструє фаталізм, властивий світосприйняттю людини, її
залежність від волі потойбічних сил. Приреченість до саме такого перебігу існування відчувається в реченні
(21) за допомогою підрядного речення причини, напр.:
(21) That John may stand, then Arthur needs must fall; so be it, for it can not be but so [2: 582].
Декларуючи існування як щось незалежне від його волі, мовець довіряє волі Всевишнього. Суб’юнктив
виражає також залежність існування від намірів іншої людини, напр.:
(22) Be it as thou dost say. Farewell a while [17: lines 298-299].
З появою в реченні let ситуація змінюється. За даними історичної лінгвістики початок граматикалізації let
припадає на XV-XVI ст., коли його вживання орієнтовано на мовця та його ставлення до ситуації. Людина
епохи Відродження починає вірити в свої сили, осмислювати свій вплив на навколишній світ, напр.:
(23) A Thursday, let it be – a Thursday tell her, she shall be married to this noble earl [18: 471].
У прикладі (23) Лорд Капулеті сам визначає подію і час, коли вона повинна відбутися.
Варто зазначити, що наша вибірка містить чотири речення, в яких значення існування актуалізується за
допомогою інфінітива повнозначного екзистенційного дієслова, напр.:
(24) To be or not to be: that is the question [10: 63];
(25) To be thus is nothing, but to be safely thus – our fears in Banquo stick deep, and in his royalty of nature reigns
that which would be feared [2: 480].
У прикладі (24) інфінітив виконує функцію підмета речення. Суб’єктом першої частини речення (25) є саме
існування, а дієслово предикує його характеристику. Нагадаємо, що інфінітив потребує додаткової
функціональної проекції, отже, позиція специфікатора ТP у першій частині речення (25) буде містити
функціональну проекцію ТP2, напр.:
(25’) [TP1 [TP2 eс [T2’ [Tto [vP [v’[vbe [AdvP [Adv’[Adv thus]]]]]]]]]][T1’ is¹ [vP [v’[v t¹ [VP [VP’[V t¹ [NP
[NP’[NP nothing]]]]]]]]]].
У прикладі (25’) продемонстровано структуру речення після озвучення (Spell-Out). Однак позиція підмета є
деривативною, й елемент, який у ній вживається, повинен зазнавати пересуву для перевірки ознаки ПРП
фінітної флексії в проекції ТP. Пропонуємо вважати місцем породження функціональної проекції ТP2, яка
містить інфінітив, позицію зовнішнього аргумента дієслова існування – [Spec, vP]. У цьому випадку структуру
речення (25’) до застосування операції озвучення представлено як (26):
(26)

Отже, дієслово існування може характеризуватися як неакузативне (із внутрішнім аргументом) за умови
його вживання в екзистенційному реченні з експлетивом і як неергативне (із зовнішнім аргументом) при
повнозначному вживанні. При цьому в останньому випадку підметом є власна назва, особовий чи вказівний
займенник. Повнозначне дієслово існування може ускладнюватися модальним дієсловом, ставлячи під сумнів
факт існування предмета або, навпаки, підтверджуючи його. Структурна організація імперативних речень з let і
суб’юнктивних речень мають однакову будову. У мові ранньоновоанглійського періоду превалюють речення
останнього типу, оскільки вони позначали бажану, але незалежну від людини дію, фаталізм.
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Полховская М. В. Структурные особенности ранненовоанглийского экзистенционального предложения с
полнозначным глаголом to be.
Статья посвящена анализу структуры ранненовоанглийского предложения с полнозначным глаголом to be с
позиций генеративной грамматики. Обосновывается употребление определенных именных фраз в позиции
подлежащего этих предложений, исследуются главные случаи усложнения структуры экзистенционального
предложения модальными глаголами, объясняется структурная организация императивных предложений с let
и субьюнктивных предложений, которые имеют одинаковое строение до употребления операции озвучивания.
Polkhovs'ka M. V. Structural Peculiarities of Early New English Existential Sentences with Full Verb to Be.
The article analyzes the structure of Early New English existential sentences with the full verb to be from the
standpoint of view of the generative grammar. It gives the scientific proof for the usage of definite noun phrases in
the subject position, investigates the main conditions of existential sentences structure complication by means of
modals, and explains the structural organization of imperative sentences with let and subjunctive sentences which
have the same structure before spell-out operation.
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ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КОМПОНЕНТОМ КОЛЬОРУ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ
Розглянуто фразеологічні одиниці з компонентом кольору. Визначено, що словосполучення фразеологізмів
характеризуються особливими семантичними, структурними і функціональними ознаками. Проаналізовано,
що фразеологізми мають складну лексико-граматичну структуру, в утворенні якої грають роль
екстралінгвістичні і інтралінгвістичні чинники. Зроблено висновок, що усі французькі фразеологізми з
компонентом кольору мають свої аналоги в українській мові. Найбільш частотними є фразеологічні одиниці з
компоненто білого, чорного, блакитного кольору.
Колір є однією із констант або одним із принципів культури. Він оточений системою асоціацій, смислових
значень, тлумачень, колір стає втіленням різноманітних морально-естетичних цінностей. Концептуальне
моделювання дозволяє припустити, що значення кольору у французькій і українській культурах має
відмінності, які зачіпають глибинні шари свідомості і відбивають національні культурно обумовлені
особливості. А різне відношення до того або іншого відтінку відбивається в мові, а саме образних виразах,
ідіомах, прислів'ях і приказках.
Метою нашої роботи є дослідження французьких фразеологічних одиниць з компонентом кольору і
особливості їх перекладу. Фразеологізми з компонентом кольору представляють великий пласт у фонді
фразеологізмів французької мови, і, на наш погляд, вимагають додаткового вивчення.
Нині склалася відносна єдність поглядів на одиницю фразеологізму. Будучи самостійною мовною
одиницею, словосполучення фразеологізму характеризується особливими семантичними, структурними і
функціональними ознаками. В якості основної ознаки виділяється семантична, тому що саме семантичне
перетворення дозволяє обмежити фразеологізм, як від вільних, так і від стійких одиниць нефразеологізмів,
забезпечити його стійкість, цілісність і відтворюваність.
На думку А. В. Куніна, фразеологічні одиниці – це стійкі сполучення лексем з повністю або частково
переосмисленим значенням [1: 160]. Найбільш загальними ознаками одиниць фразеологізмів називають "мовну
стійкість, семантичну цілісність" [2: 160]. Вирішальним чинником закріплення фразеологічної одиниці в мові є
її образність, що відповідає одній із тенденцій розвитку мови, – тенденція до експресивності [3: 293].
Ученими не вироблено єдиного принципу класифікації фразеологічних одиниць. Так А. В. Кунін пропонує
виділяти у складі фразеології три розділи: ідіоматику, ідіофразеоматику і фразеоматику. У розділ ідіоматики
входять власне фразеологічні одиниці, або ідіоми, тобто стійкі поєднання лексем з частково або повністю
переосмисленим значенням. А. В. Кунін виділяє три основні різновиди значення фразеологізму : ідіоматичне,
фразеоматичне і ідіофразеоматичне [1: 122-123]. Для ідіофразеоматизмів і ідіоматизмів характерно
переосмислене значення.
Значення фразеологізму відрізняється від лексичного значення слова своєрідністю відображення предметів,
явищ, властивостей навколишньої дійсності, особливостями мотивування свого значення, характером участі
компонентів у формуванні цілісного значення фразеологізму [4: 52].
Для розуміння переосмислення фразеологізму важливим видається поняття номінації фразеологізму.
Під номінацією розуміється "процес і результат найменування, при якому мовні елементи співвідносяться з
об'єктами", що ними позначаються [5: 23]. Вторинною лексичною номінацією В. Г. Гак і В. Н. Телія вважають
використання вже наявних в мові номінативних засобів в новій для них функції наречення. На їх думку, в мові
"закріплюються такі вторинні найменування, які є найбільш закономірними для системи цієї мови способи
найменування" [6: 29]. Найважливішими типами переосмислення є метафора і метонімія.
Разом із метафоричним і метонімічним переосмисленням, важливу роль для розуміння значення
фразеологізму грає поняття внутрішньої форми. У значенні самого фразеологізму є дві сторони: план змісту і
план вираження. Цей двуаспектний характер значення є єдністю змісту і форми [1: 310].
Ґрунтуючись на аналізі особливостей фразеологічних одиниць, можна сформулювати основні правила
перекладу одиниць фразеологізмів:
1. Оптимальним рішенням є пошук ідентичної фразеологічної одиниці. Проте варто визнати, що число
подібних відповідностей у французькій і українській мовах украй обмежене.
2. За відсутності безпосередніх відповідностей фразеологізм, спожитий в мові оригіналу, можна перевести
за допомогою аналогічної одиниці фразеологізму, хоча він і буде побудований на іншій словесно-образній
основі. Варто також враховувати, що стилістичне або емоційне забарвлення не завжди співпадають. В цьому
випадку взаємозаміна неможлива.
3. Калькування, або послівний переклад, іноді припустимі, хоча цей метод не завжди є ефективним. Цікаво,
що іноді перекладачам вдається впровадити в мову перекладу і навіть культуру нову фразеологічну одиницю.
4. При перекладі текстів культурно-історичної тематики застосовують калькування разом з поясненням в
можливо коротшому вигляді. Такий вид перекладу називається подвійним, або паралельним.
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5. Якщо в мові перекладу немає фразеологізмів, у більшому або меншому об'ємі еквівалентних початковій
одиниці фразеологізму, треба шукати ті, що відповідають за значенням і забарвленням слова, так звані
однослівні часткові еквіваленти фразеологізмів.
Таким чином, труднощі перекладу фразеологізмів розпочинаються з їх розпізнавання в тексті. Друга
важлива умова в процесі розпізнавання фразеологічної одиниці полягає в умінні аналізувати їх мовні функції.
Маючи справу з фразеологічними одиницями при перекладі, перекладач повинен мати не лише знання обох
мов, але і бути здатним аналізувати культурно-історичні і стилістичні аспекти оригінального тексту,
зіставляючи їх з можливостями мови і культури.
Багато авторів розподіляють фразеологічні одиниці на образні і необразні – розподіл, який проходить через
усі основні категорії стійких одиниць і тісно пов'язаний із прийомами їх перекладу.
Існує єдиний набір із 11 базових кольорів для усіх вибраних мов (білий, чорний, червоний, зелений, жовтий,
блакитний, коричневий, фіолетовий, рожевий, помаранчевий, сірий).
На прикладі французької мови розглянемо місце, роль та переклад фразеологічних одиниць з позначенням
кольору.
Jaune. У Франції це був колір рогоносців; до XVI століття в Європі будинки зрадників мастили жовтою фарбою.
Jaune comme du nankin – жовтий як солома; jaune comme(un) souci – жовтий як кульбаба; peindre en
jaune – арго наставляти роги; sable jaune – перець; rire jaune – сміятися крізь сльози.
Blanc. Білий символізує чистоту, цнотливість, світ, невинність, світло, мудрість, але він є і символом
холоду, порожнечі. У Франції білий колір – колір трауру членів королівської сім'ї.
Blanc comme un linceul – смертельно блідий; colere blanche (или. bleue, jaune, rouge, noire) – лють; sourire
blanc – неприродна посмішка, натягнута посмішка; voix blanche – а) глухий, беззвучний голос (від хвилювання,
страху, гніву і тому подібне); avoir unе ivresse blanche – бути в дошку п'яним; être blanc comme un cygne –
бути бездоганним, незаплямованим; être page blanche – бути в повному невіданні про те, що відбувається;
бути абсолютно непричетним до того, що відбувається; avoir les foies blancs – злякатися, здрейфити, бути
боягузом; se regarder(dans) le blanc des yeux – дивитися один одному прямо в очі, в обличчя; alter (чи changer,
passer) du blanc au noir – кидатися з однієї крайності в іншу; être blanc comme un cygne – бути бездоганним,
незаплямованим; être page blanche – бути в повному невіданні про те, що відбувається; avoir les foies blancs –
злякатися, здрейфити, бути боягузом; blanche main (тж. main blanche) – ніжна ручка; дбайлива рука; (petite)
oie blanche – розм. простачка, наївна і безневинна молоденька дівчина; loup blanc – закоренілий вовк; sable
blanc – сіль; dame blanche – пляшка білого вина; au blanc – під білим соусом; un petit blanc – простий,
скляночка білого вина; bal blanc – а) бал, на якому дівчата танцюють одна з одною; b) бал, на якому
танцюють дівчата з неодруженими молодими людьми; с) бал, на якому танцюють тільки незаміжні; mariage
blanc – фіктивний брак; cartouche à blanc – неодружений заряд; coup a blanc – холостий постріл; tirer au blanc
– стріляти в мішень; arborer(чи hisser) le drapeau blanc – підняти білий прапор, капітулювати, здатися; Il est
blanc comme neige – прo кристально чесного політика з незаплямованою репутацією, якого не можна
звинуватити; une nuit blanche – провести безсонну ніч, не стулив очей; voter blanc aux dernières élections –
залишити бюлетень на виборах чистим.
Rouge. На відміну від українця, в якого червоний асоціювався із красою, багатством, французька мова червоний
колір осмислює по-іншому. Червоний у Франції – це колір аристократів, а також колір небезпеки, заборони.
Сarton rouge – червону картку отримує дискваліфікований футболіст; Votre compte en banque est dans le
rouge – якщо вам відмовляють в кредиті; étre rouge de honte – почервоніти від сорому; rougir jusqu'an blanc
des yeux – почервоніти до коренів волосся, до вух; rouge(au) soir et blanc(au) matin, c'est la journee du pelerin –
червоний захід і світлий схід провіщають гарну погоду; rouge et noire – рулетка; le gros rouge – дешеве червоне
вино; rouge comme une tomate – червоний як рак.
Grіs. Сірий традиційно вважається кольором ''ніяким'' – банальним, нудним.
Une éminence grise – сірий кардинал; mener une vie grise – вести сіре життя; grise mine – кисла фізіономія,
кисла міна; temps gris – похмура погода.
Noir. Чорний колір в Європі традиційно втілює зло, руйнування і смерть.
Alter(чи changer, passer) du blanc au noir – кидатися з однієї крайнощі в іншу; heure noire – глуха ніч, пізня
година; un petit noir – чашка чорної кави; boule noire – а) чорна куля балотування; b) незадовільна оцінка (на
іспиті); serie noire – детективні романи; rouge et noire – рулетка; travail noir – робота наліво; marché noir –
чорний ринок; regarder d'un œil noir – дивитися чорним оком; voir tout en noir, avoir des idées noires – про того,
що перебуває в депресії; le mouton noir – людина, що сильно виділяється серед інших, біла ворона.
Brun. Неоднозначний колір.
Il commence à faire brun – розм. сутеніє; sur la brune( a la brune) – в сутінки.
Vert. Неоднозначний колір. З одного боку – символ надії, юності, з іншої – заздрість.
Avoir la main verte – скажуть французи про досвідченого садівника або дачника, що зібрав багатий
урожай; penser vert – піклуватися про довкілля; vert de rage – від люті зеленіють; avoir le feu vert – отримати
дозвіл на щось (букв. ''зелене світло''); le numéro vert – безкоштовна ''гаряча лінія''; la verte saison – весна; se
mettre au vert – відправитися в село, на лоно природи; la grande verte – море; langue verte – злодійський жаргон;
en dire de vertes – дозволити вольності в розмові.
Bleu. Спочатку блакитний вважався кольором романтиків, символом прекрасної, але недосяжної мрії
(блакитна мрія, блакитний птах).
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Avoir une peur bleue – душа пішла в п'яти; mettre au bleu – відварювати рибу в провині; vin bleu – погане червоне
вино; carte bleue fermee – телеграма, лист (послане пневматичною поштою в Парижі); ruban bleu – орденська
стрічка; bleu de travail – робочий комбінезон, спецівка; contes bleues – небилиці; colere bleue – лють; le voyage dans le
bleu – витання в хмарах; bleu – так називають новобранця, ''салагу'', у Французькій армії; un bas bleu – синя
панчоха; le sang bleu – блакитна кров; fleur bleue – наївна сентиментальна дурна / дурник, пестун.
Таким чином, у ході нашого дослідження ми з'ясували, що фразеологізм – це семантично перетворена
одиниця мови, яка співвідноситься як із словом, так зі словосполученням і пропозицією. Фразеологізми грають
дуже велику роль в поповненні словникового складу мови, а також в способах вираження людської думки в
різних контекстах або стилях. Фразеологізми мають складну лексико-граматичну структуру, в утворенні якої
грають роль екстралінгвістичні і інтралінгвістичні чинники. Ці чинники і обумовлюють ''національний
характер'' фразеологічних одиниць. На основі цього можна зробити висновок про те, що у фразеологізмах
найяскравіше відбита національна своєрідність мови. Французька фразеологія тісно пов'язана і історією,
культурою і побутом французького народу, в ній втілені його дух, психологія, відношення до тих або інших
фактів реальності. Важливо також зазначити, що практично усі фразеологізми з компонентом кольору мають
свої аналоги в українській мові. Найбільш частотними є фразеологічні одиниці з позначенням білого, чорного,
блакитного кольору.
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Потреба Н. А. Фразеологические единицы с компонентом цвета во французском языке.
В данной работе рассматриваются фразеологические единицы с компонентом цвета. Определено, что
словосочетания фразеологизмов характеризуются особыми семантическими, структурными и
функциональными признаками. Проанализировано, что фразеологизмы имеют сложную лексикограмматическую структуру, в формировании которой большую роль играют экстралингвистические и
интралингвистические факторы. Сделан вывод, что все французские фразеологизмы с компонентом цвета
имеют свои аналоги в украинском языке. Наиболее частотными являются фразеологические единицы с
компонентом белого, черного и синего цвета.
Potreba N. A. Idioms with the Colour Component in the French Language.
This article focuses on the idioms with the colour component. It is determined that these idioms are characterized by
special semantic, structural, and functional features. It is analyzed that idioms have the complex lexical and
grammatical structure in the formation of which extralinguistic and intralinguistic factors play an important role. It is
concluded that all French idioms with the component of colour have their analogues in Ukrainian. Idioms with the
component of white, black and blue colour are the most frequently used.
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УКРАЇНСЬКІ СТРАТЕГІЇ ЖІНОЧОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В КОЛОНІАЛЬНИХ ТА
ПОСТКОЛОНІАЛЬНИХ УМОВАХ
В статті проаналізовано, що українській літературі під впливом колоніального становища було
сформовано неадекватні реалізації чоловічих та жіночих ролей, а також ситуацію несвідомої
опозиційності між статями, яка оприявлена в різних моделях взаємодії: "син – мати", "батько – дочка",
"чоловік – коханка". Виявлено, що жіноча рецепція імперського реалізується у низці стратегій: "гра в
архетипну українку" (Марко Вовчок, Леся Українка), "жіноче пророцтво як смерть-мовчання"
(Леся Українка, Л. Костенко), "сексуальність" (О. Забужко).
Українська чоловіча позиція в межах колоніального простору ускладнювалася комплексом нереалізованої
мужності, що обумовлював різні варіанти тожсамості й створення різних стратегій опору імперському дискурсові. З
огляду на це жіноча рецепція імперського мала б бути полегшена, однак їй притаманна складність: якщо для жінки
не існувало страху бути ''не-мужньою'', то вона завжди перебувала затисненою між патріархальним та імперським.
Це ставило перед нею принаймні два завдання: реалізуватися в патріархальному світі (різноманітні гендерні ролі,
найчастіше визначені чоловічим середовищем) і сформувати власне національне обличчя. Жінці потрібно було
заявити про себе як про "жінку" і як про "українку", позначаючи своє ставлення до чоловіків та колоніальної ситуації
в Україні. В реалізації пропонованих вище завдань українська жінка-інтелігентка долає етапи імітації чоловічого
голосу ("говорити як чоловік"), пошуку власного голосу через опозицію патріархальному ("говорити супроти
чоловіка"), завдяки жіночому голосу, спрямованому в себе ("говорити для себе самої").
У будь-якому із цих варіантів жіночий текст залишається герметичним і не призначається "для всіх", що
відбувається найчастіше з чоловічим текстом. Ставлення до цього факту як до проблеми позбавляє оптимізму, бо
вона ніколи не буде подолана. Текст чоловіка дотепер розуміється як універсальний, жіночий або вписується в
шкалу чоловічих цінностей, набуваючи імітованого універсалізму, або маргіналізується: "Оскільки патріархальний
дискурс передбачає, що "чоловічий" досвід є, власне, "всеохопним", "загальнолюдським", то жіночий постає як щось
маловартісне, бо він – "недо-чоловічий", неповний" [1: 2]. Тобто проблема жінки в колоніальному патріархальному
українському суспільстві – це проблема пошуку власного голосу, потрібного для говоріння до самої себе та собі
подібних, для конструювання тексту, який вона хоче почути. Можливо, в цьому є й певний рівень самодостатності,
що ослаблює гостроту попереднього твердження про неможливість подолання жіночого "не-універсалізму".
Проблема пошуку свого мовлення не пов’язана з проблемою мови як такої, що не має достатньо засобів, які б
забезпечили ретрансляцію жіночої свідомості через вербальний еквівалент (тобто українська мова не є "чоловічою").
Ця проблема пов’язана з тим, що "жінок не допускали до повноти мовних ресурсів і що їх змушували до мовчання,
евфемізму і тавтології" [2: 522].
В сучасному українському літературознавстві до проблеми жінки-автора зверталася низка дослідників:
С. Павличко, Т. Гундорова, О. Забужко, Я. Поліщук, Л. Таран, Н. Зборовська, Р. Веретельник. Метою пропонованої
статті є аналіз українських стратегій жіночої ідентичності в колоніальних та постколоніальних умовах.
Першим етапом пошуку українською жінкою власного голосу стала імітація чоловічого стереотипного уявлення
про справжню жіночість. В українській літературі ця імітація представлена як жіноча хитрість і як спротив. У
кожному разі викристалізовується певна стратегія маневрування між патріархальним та імперсько-патріархальним –
"гра в архетипну українку". Тривалий час зі сконструйованим за чоловічою схемою образом українки асоціювався
комплекс "Марусі" (цнотлива дівчина, тіло якої призначене не для дії з боку чоловіка – секс, але для зацікавленого
споглядання – вияв сексуальності) або комплекс "Катерини" (дівчина, яка втратила цноту з любові / ґвалту, але не з
українським чоловіком). В обох випадках жінка характеризувалася як така, що потребує опіки, завжди з нею
пов’язували ідеальне: "Імена Наталки, Катерини, Марусі, Марії склали певний смисловий код української
літератури. Неодмінним атрибутом їх стала ідеальність, яка створювала образ певного цілісного, повного народного
світу, який просвічує крізь напівреальну візію жіночого образу" [3: 16]. Виринання архетипної українки (її інваріант
– жінка-мати як берегиня роду) зумовлене колоніальною ситуацією, коли в підкореному патріархальному світі
потрібна була символізація жіночого, сили, що об’єднує націю задля збереження національної іманентності в умовах
дії імперського репресивного.
Відповіддю на таке бачення стала жіноча хитрість – імітація або гра в архетипну українку, представлена текстами
Марка Вовчка. Письменниця не шукає свого голосу як тексту, не виявляє опозиційності до патріархального та
імперського чоловічих світів, а використовує імітований чоловічий голос, щоб підкорити собі українського й
російського чоловіка. Марко Вовчок пропонує різні варіанти гри, жодний з яких не збігається зі справжнім "я". Для
українського чоловіка вона жінка, яка обрала чоловічий шлях – кар’єру письменника, використавши чоловічі
маркери: псевдо (Марко Вовчок), бачення жіночості (комплекс "Марусі"), інтерпретацію суспільних процесів
(викривальниця соціальної несправедливості – кріпацтва). Такою М. Вілінська була потрібна закоханому
П. Кулішеві, названому батьку Т. Шевченку, такою вона, на їх думку, вимагала захисту й підтримки. Але імітований
образ із тексту не відповідав реальному: М. Вілінська, якщо й потребувала опіки, то такої, якою вона могла керувати.
Її гра в архетипну українку залишилася не усвідомленою ні П. Кулішем, ні Т. Шевченком, що трансформувалося у
ще одну гру: "батько – дочка". Для російського чоловіка Марко Вовчок теж пропонує модель імітації архетипної
українки, але як екзотику – провінційний самородок. І знову чоловік залишається в програші. І. Тургенєв сприймає
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цю гру як справжню й пізніше втрачає у ній контроль, коли М. Вілінська розширює її межі, виходячи на
загальноєвропейський контекст (стосунки з П.-Ж. Етцелем).
Наступний варіант гри в архетипну українку – творчість Лесі Українки. Перед нами гра, в якій імітація
стереотипу виражає опір: письменниця відмовляється від артикуляції жіночого досвіду за чоловічою схемою. Вона
прагне означити в літературі позицію жінки не як об’єкта – на який зазіхають (чоловіки-колонізатори), який
захищають (колонізовані чоловіки) або навпаки, – а як суб’єкта (сама обирає собі роль: бути "тінню", "жертвою" чи
"принцесою"). Лариса Косач входить в українську літературу під псевдонімом "Українка", що мав стати кодом для
рецепції її творчості й покликання. На початку творчості Леся виправдовувала сподівання: творчий чоловічий
істеблішмент був задоволений появою ще однієї версії стереотипної українки / Українки, яка з чоловічою мужністю
розкидає "сльози-перли". І. Франко знаходить для неї слова: "одинокий мужчина", але, еволюціонуючи, цей
"одинокий мужчина" жіночої статі починає шукати власного голосу, перетворюючи гру в архетипну українку на опір
патріархальному, а також імперському. З часом ця гра для Лесі закінчується, залишаючись лише в псевдонімі
"Українка". Еволюціонуючи, вона формує нову стратегію опору – жіночого пророцтва як смерті-мовчання. Ця
стратегія знаходить собі простір у драматичній спадщині, особливо в драматичних поемах "Кассандра" (віщунка, яка
вмирає через мовчання) та "Бояриня" (козачка, яка обирає смерть). Філософія жінки-мовчальниці, сповненої жіночої
сексуальності, сакральності й сили, стає неприйнятною ні для патріархального українського чоловіка (І. Франко,
звеличуючи поезію Лесі, "забуває" про драматичні поеми), ні для імперії.
Жіноче пророцтво-мовчання знайшло своє продовження в 60-х роках ХХ ст. і пов’язане з постаттю Ліни
Костенко. На зовнішньому рівні воно реалізується через відмову друкуватися, на внутрішньому (мистецькому) –
через створення образу жінки, яка замовкне після зради чоловіка (Маруся Чурай). Ліна Костенко-мовчальниця
видається щирішою за Ліну Костенко-імітаторку. В поезіях, що ретранслюють чоловічий національний голос, вона
втрачає жіночість і починає говорити "як треба", а не так "як хоче жінка".
В обох випадках ці тексти, реалізують жіночий досвід на рівні інтелекту, духовності, але не тіла. Сексуальність,
якщо й іманентна поеткам, то лише як неусвідомлена дія відкинутого тіла. В ситуації Лесі Українки така позиція
пов’язана з її хворобою, що не повинна ставати ні засобом "агіографії", як це відбувалося за її життя й у радянський
період, ні відкидатися як щось надумане або з царини жіночої істерії – ідея, що апробується в сучасному
феміністичному літературознавстві (О. Забужко). Леся таки мала хворе тіло, що зумовило її нерозуміння тілесних
радостей, сприйняття його як в’язниці. У Ліни Костенко табуювання сексуальності та загалом жіночої анатомії як
текстуальності продиктоване закріпленим у радянський період стереотипом статевої уніфікації, вираженої в міфі
"про остаточне розв’язання проблеми рівності прав статей у радянській державі" [4: 3].
Ідея жіночої тілесності, сексуальності повертається в українську літературу в 90-х роках ХХ ст. Реалізація її
створює чітку опозицію українському патріархальному світові, де жінка – пасивний сексуальний об’єкт для чоловіка,
який нарешті отримав право на секс та імперському, в якому не тільки підкорена жінка трактується як маргінальна,
недолуга, а й (імперська) була аутсайдером, не маючи прав, які їх давала імперська сила: "Якщо мужчини присвоїли
собі етіологію й вигоди імперського правління, то жінки були змушені платити реальну ціну за те, що на перше місце
ставилося благо держави, а не особисті чи родинні блага" [5: 313]. Жіноче повернення до бажань свого тіла формує
стратегію сексуальності, що допомагає жінці виробити власний голос, опозиціонуючи між своїм чоловічим та
імперським досвідом. Варіанти її реалізації – сексуальна коханка та сексуальна мати.
Образ сексуальної коханки постає вже у творчості О. Теліги. Її жіночий простір зумовлений чоловічим і не був
яскраво опозиційним українському патріархальному. О. Теліга залишається в "мужській" системі координат,
розуміючи, що жінка має бути такою, як прагне чоловік. Вона лише намагається "підказати" чоловікові доцільний
для нього образ (стаття "Якими ви нас прагнете"). Відкидаючи фалінізацію своєї суті, а також розуміння жінки як
тіла винятково для сексу, О. Теліга створює образ, що поєднує сексуальну активність, материнство та (за потреби)
жіночу силу. Вона намагається стати як рівна на бік колонізованого чоловіка супроти імперського пригноблення.
Можливо, вперше в українській літературі жінка не опозиціонує чоловічому світу й не створює простір "іншого",
підкореного, що поглинає і її саму, й чоловіка як такого самого "іншого" в очах імперії, але заходить у чоловічий
світ, пропонуючи партнерство. Так відбувається злам у розумінні національного варіанту сексуального, яке вже
розцінюється не як негативне ("поґвалтоване", "суїцидне", "мазохістське"), а як позитивне націотвірне: інверсивний
Дон Жуан (кастрований Пророк, збочений Блазень) і мовчазна "Царівна" не здатні продовжити рід, при тому, що
сильні в межах кодів чоловічого й жіночого партнери спроможні на це.
Концепція О. Теліги залишалася непочутою. Радянська ідеологія, відкинувши чоловічу й жіночу сексуальність,
створила простір маргіналізації статей, що спричинило розуміння інтимного як зайвого. Все, що відрізняло людину
від іншої (національність, стать) відкидалося як непотрібне.
Повернення в українську культуру питання тіла – жіночого й чоловічого – відбулося з проголошенням
незалежності й зруйнуванням радянського режиму. Однак під впливом негативного досвіду моделі сексуальності
деформувалися: для чоловіка сексуальна роль стає засобом подолання комплексу меншовартості (в тому числі й
національної) через сексуальне підкорення, агресію щодо жіночого, для жінки – шляхом пошуку власного голосу та
опору чоловічому постколоніальному світові. В літературу приходить образ жінки-Лотри, яка промовляє "як
чоловік" (вживання лайки) та "супроти чоловіка" (аналіз свого тіла в різних обставинах: під час сексу, материнства
(найчастіше бажаного), презентації себе як українки). Найповніше цей образ реалізується у творчості О. Забужко,
героїні якої не мають власного простору: в них є втрачене тоталітарне дитинство з фемінізованим батьком;
маргіналізована юність, коли перше кохання закінчується психологічною травмою; ''неприкаяна'' зрілість, де жінка
штовхає себе на одвічний пошук "іншого" чоловіка, який подарує їй "іншого" сина. Цікаво трансформується й ідея
жіночої спільності.
Материнство в українській літературі є винятково чоловічою темою. Це стосується реального, а
неміфолізованого материнства. Архетипна мати (мудра бабуся або відьомська бабуся) постає в українській
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літературі завдяки творчості М. Матіос. Розуміючи актуальність збереження автентичного українського за умови
деструктивної гри, що затяглася в чоловічих текстах, М. Матіос обирає голос архетипної матері, що усвідомлює своє
"я" на рівні національного (вона українка – голос авторки та всіх її героїнь), на рівні реалізації сексуального (вона
пристрасна любка для чоловіка – секс із чоловіком дарує голос Солодкій Дарусі, розчакловує жіночість, звільняючи
від цнотливості Петруню Варварчук), на рівні материнства (вона мати дітей-українців, за яких ладна вмерти, –
героїня з "Вставайте, мамко"), на рівні сакрального жіночого (вона жінка, яка має "інше" знання, – стара гуцулка з
"Одкровення", Фросина з "Дванадцять службів").
У всіх іпостасях материнство героїнь М. Матіос (самої авторки) сексуальне. Письменниця артикулює мову
жіночого тіла як бажаного, доступного, визначеного чоловіком. Її героїні не бояться бути залежними, вони прагнуть
цього, не розуміючи інших варіантів існування жіночого. Ця залежність не означає відкидання фемінності: героїні
М. Матіос розуміють бажання свого тіла, відверто говорять про них. Не застосовуючи чоловічої лексики на
позначення сексуального, як це робить, наприклад, О. Забужко, вона передає фізичний рівень жіночого бажання
мовою, зануреною в давній українській жіночий простір, – мовою автентичної українки, свідомість якої або не
позначена впливом християнства, або гармонійно поєднала в собі його з поганством: "А тепер вона пересохлими,
пошерхлими губами шепче в ту чоловічу срамоту (Боже праведний!) покаянну якусь молитву, вигадуючи для неї на
ходу слова, не боячись і не встидаючись себе такої, ні свого безстидства, ні широко розплющених Дмитрикових
очей, ні його важкого зітхання та глухого схлипування над чимось своїм таємничим" [6: 25].
Отже, формуючи свій простір як такий, що затиснений між українським патріархальним та російським
імперським, жінка-інтелігентка апробує різні стратегії, вмотивовані її часом і особливостями психотипу: "гра в
архетипну українку" через імітацію / спротив чоловічим стереотипним уявленням про фемінну сутність; "жіноче
пророцтво як смерть-мовчання", коли власне тіло сприймається як в’язниця, а мовлення залишається непочутим;
"сексуальність" як потребу розуміння власної тілесності – ідею любленого тіла та як духовність – образ мудрого
міфологічного материнства.
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Юрчук Е. А. Украинские стратеги женской идентичности в колониальных и постколониальных условиях.
В статье проанализировано, что украинской литературе под воздействием колониального положения были
сформированы неадекватные реализации мужских и женских ролей, а также ситуация несознательной
оппозиционности, между полами, что представлена в разных моделях взаимодействия: "сын – мать", "отец –
дочь", "мужчина – любовница". Выявлено, что женская рецепция имперского реализуется в ряде стратегий:
"игра в архетипную украинку" (Марко Вовчок, Леся Украинка), "женское пророчество как смерть-молчание"
(Леся Украинка, Л. Костенко), "сексуальность" (О. Забужко).
Yurchuk O. O. Ukrainian Strategy of Female Identity in the Colonial and Postcolonial Conditions.
The article analyzes that in the Ukrainian literature under the influence of the colonial position the inadequate
implementation of male and female roles, and also the situation of unconscious opposition between the sexes, which has
been shown in different models of interaction: "son – mother", "father – daughter", "man – lover", have been formed. It
is revealed that the female reception of the imperial is implemented in a number of strategies "game of the archetypical
Ukrainian" (Marko Vovchok, Lesia Ukrainka), "women's prophecy as the death-silence" (Lesia Ukrainka, L. Kostenko),
"sexuality" (O. Zabuzhko).
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КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД ДО ТРАКТУВАННЯ ТЕРМІНА (НА МАТЕРІАЛІ ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ В НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ)
У статті проаналізовано з позиції когнітивістики термін у німецькій та українській мовах. Простежено
семантичний потенціал німецькомовного терміна у порівняльному аспекті. Розглянуто поняття "мова
фахового спілкування" та "термінологія". Досліджено значення фінансово-економічного терміна у професійній
комунікації. Описано рівні концепту як когнітивної одиниці. Проаналізовано терміни, завдяки яким
здійснюється пізнання економічних процесів.
На зламі ХХ–ХХІ століть лінгвістика виходить на етап інтеграції галузевих наук. Так, у психології домінує
напрям біхевіоризм, що приводить у лінгвістиці до зміни парадигми, "Kognitive Wende" (когнітивний поворот)
[1: 14]. У мовознавстві виникає когнітивно-дискурсивна парадигма, яка виходить за межі лінгвістики в
результаті інтеграції логіки, психології та комп’ютерної науки.
Новий етап у теорії еволюції терміна пов’язаний з когнітивним підходом. Значний внесок у дослідження цієї
проблеми зробили О. І. Голованова, М. Н. Володіна, В. М. Лейчик, В. Ф. Новодранова, Е. Ф. Скороходько,
Р. Арнтц, Г. Будін, М. Гундт, Л. Гоффманн, М. Шварц, П. Зандріні та інші.
Мета статті – дослідити в когнітивному та порівняльному аспектах фінансово-економічні терміни в
сучасній німецькій та українській мовах.
Ще з глибокої давнини вважалось, що людське мислення тісно пов’язане з мовою. Зокрема, когнітивний
підхід до вивчення мовних одиниць знаходимо в науковій спадщині В. Гумбольдта та О. О. Потебні. Так,
В. Гумбольдт писав: "У залежності думки і слова виявляється те, що мова є не лише засобом вираження вже
пізнаної істини, а більш того, є засобом відкриття раніше невідомої. Відмінність їх полягає не лише у звуках
та знаках, але й у самому світосприйнятті" [2: 27]. О. О. Потебня зазначає, що мова є посередником між
пізнаним і тим, що пізнається, а "сама форма існування мови є діяльністю, скерованою на пізнання світу і самої
людини, діяльністю, яка накопичує і постійно розвиває світогляд....", тобто здійснюється зв’язок людини з
навколишнім світом [3: 171].
З розвитком когнітивної науки з’явився новий підхід не тільки до вивчення мови, але й до її окремих
аспектів. Так, О. С. Кубрякова і М. Шварц зазначають, що когнітивна лінгвістика має вже третє покоління
когнітологів. М. Шварц підкреслює: "Когнітивна лінгвістика як дисципліна має великий потенціал, який на цей
час не використовують у повному обсязі" [4: 105].
За О. С. Кубряковою, "мову починають вивчати не тільки як унікальний об’єкт, але як засіб доступу до всіх
ментальних процесів, які відбуваються в голові людини, визначають його власне буття і діяльність у
суспільстві" [5: 9].
Термінологічна лексика, яка є складовою частиною будь-якої загальновживаної мови, забезпечує
взаєморозуміння між носіями спеціальних галузей наук. Термінологія і вчення про терміни пройшли два етапи
– докогнітивний та когнітивно-дискурсивний. Якщо в 30-50 роках ХХ століття об’єктом лінгвістичної науки
був сам термін, то в 70-90 роках термінологія сформувалась уже як наука, що визначила місце і функцію
терміна, створила його теоретичну базу, метамову та методологію.
Наука, використовуючи загальновживані слова, наповнює їх науковим змістом. У такий спосіб розвивається
термінологія як складова частина фахової мови. Професійна комунікація – це мовна комунікація, яка наповнена
фаховими
термінами.
Комунікація,
насамперед,
передбачає
комунікативний
менеджмент
(Кommunikationsmanagement), завдяки якому в учасників процесу спілкування здійснюється зв’язок між
центральною нервовою системою комуніканта й навколишньою дійсністю. Когнітивісти розглядають
навколишній світ як соціальну, емоційну, духовну, традиційну, ритуальну, імперативну будову.
Таким чином, професійна комунікація, на думку Л. Гоффманна – це внутрішньо й зовнішньо мотивована
мовленнєва діяльність, яка спрямована на професійні дії та когнітивні процеси, що приводять до зміни знань
фахівців [6: 2: 614].
За своїм складом мова професійної комунікації не є однорідною і складається з термінів, професіоналізмів,
професійних жаргонізмів тощо. В. Шмідт відобразив професійну лексику в такій таблиці:
Таблиця 1.
Fachwortschatz (професійна лексика)
Termini
(терміни)

Halbtermini
(професіоналізми)

standardisierte (кодифіковані)

Fachjargonismen
(жаргонізми)
nichtstandardisierte (некодифіковані)
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Учений уважає, що термін – це фахове слово, яке має свою дефініцію. Слова "standardisierte" та
"nichtstandardisierte Termini" означають уніфіковані та неуніфіковані терміни. Відповідно термін "Halbtermini" –
це фахові некодифіковані слова й вирази, а також професіоналізми. Термін "Fachjargonismen" – це експресивно
забарвлені слова та словосполучення, які відображають предмети та явища відповідної галузі знань.
Звернімо увагу на те, що термін "Terminologie" (термінологія) часто вживається як синонім до терміна
"Fachsprache" (мова професійного спілкування). Проте деякі лінгвісти все ж розрізняють терміни "Terminologiе" і
"Fachsprachе". Щодо терміну "Fachsprache", то існує ціла низка його визначень. Одне з найвідоміших належить
Л. Гоффманну: "Мова професійного спілкування – це сукупність усіх мовних засобів, які використовують в
обмеженій комунікативній сфері для взаєморозуміння комунікантів спеціальної галузі" [7: 53].
У словнику "Linguistisches Wörterbuch Lewandowski" подано таке визначення термінології: "Термінологія як
система термінів наукової, а саме фахової мови, становить основу професійної лексики. Термінологія – це
словниковий склад, специфічна лексика наукової сфери" [8: 1151]. У словнику також зазначено, що термін – це
спеціальне слово або словосполучення, що має одне значення, не залежить від контексту та може вживатися
ізольовано [8: 79-800].
Якщо основним елементом дослідження термінології є термін, то, на думку Л. Гоффманна, професійна
комунікація зосереджена на "системі знань і когнітивних процесах", які відображаються в концептах. Концепт як
когнітивний елемент є стрижневим у процесі комунікації. За теорією когнітивістики, будь-який акт комунікації
складається з концептів, які вступають у зв’язок один з одним і утворюють певну структуру в тексті.
На рівні концепту як когнітивної одиниці розрізняють три рівні: когніція, комунікація й мова. Кожен рівень
має свої основні елементи (див. таблицю 2).
Таблиця 2.
когніція
комунікація
мова
концепт
(понятійний) знак
термін
система концептів
мовленнєвий акт
речення, текст
Таблиця засвідчує, що на рівні когніції концепт є основним елементом, який у процесі комунікації
виражається понятійним знаком. Комунікація може бути реалізована завдяки різним семіотичним знакам, які в
мовленні передаються терміном. Cистема концептів на когнітивному рівні в межах комунікації відображається
мовленнєвим актом, а на рівні мови – граматично побудованим реченням або текстом.
За підрахунками Е. Ф. Скороходька, 30-40 % слів і словосполучень, які вживаються в науковому дискурсі, є
термінами. Термін вважають головним носієм поняття конкретної галузі знань і наукової дисципліни. Вчений
уважає, що науковим терміном може бути слово або усталене словосполучення, яке виражає спеціальне поняття
науки, техніки, іншої галузі людської діяльності та має дефініцію, яка розкриває ознаки цього поняття, що є
релевантними саме для цієї галузі [9].
Науковий термін є неоднорідною одиницею, тому необхідно розрізняти типи термінів, звертати увагу на їхні
системо- та текстозумовлені характеристики, які визначаються функцією терміна в системі мови та в
конкретному тексті [10: 12]. До системозумовлених характеристик терміна належать когнітивна вартість
(кількість безпосередніх та опосередкованих семантичних дериватів), інформаційна насиченість (кількість
безпосередніх та опосередкованих семантичних складників).
За нашими спостереженнями, фінансово-економічні терміни з потужним когнітивним потенціалом мають
широку сферу функціонування, відомі не лише фахівцям певної галузі, але й широкому загалу, наприклад:
(укр.) – аванс, акредитив, баланс, бартер, моніторинг, олігополія, опціон, ордер, орендар, пеня, прайс-лист;
(нім.) – die Devisen, das Kartell, die Parität, die Reklamation, die Reserve, der Transfer. Терміни з таким
потенціалом зафіксовані у словниках, і вони виражають конкретні категоріальні поняття певної галузі або
дисципліни. Такі терміни відіграють важливу роль у формуванні терміносистеми.
Фінансово-економічні терміни з незначним когнітивним потенціалом виражають вузькоспеціальні
маловживані поняття, наприклад: (укр.) – баратрія, бонд, конверсія, коносамент, консоль, сенато, жиробанк,
low-cost-авіакомпанія; (нім.) – das Agio, die Fluktuation, das Manko, das Obligo, die Rendite, der Storno, bankrott,
online-Markt, online-Wertpapierhandel, dealen, bullisch. Такі фінансово-економічні терміни є інформаційно
насиченими, проте не всі вони в українській і німецькій мовах кодифіковані. У науковому тексті зазначені
терміни мають особливий статус, оскільки передають нову, не завжди відому читачеві інформацію. Однак у
текстах такі терміни відіграють роль інформативних маркерів, головна функція яких – інформаційна.
Інформативні маркери у фахових текстах переконують, застерігають, зацікавлюють тощо. Особливо
емоційними є терміни у текстах, які стосуються біржі, реклами, страхування, оподаткування.
Історія виникнення терміна відображає результат практичної діяльності комуніканта, його досвід та процес
мислення. Термін також відтворює сферу інтелектуально-організованої соціальної дійсності, передає
інформацію про певну частину світу. За словами М. Володіної, "відображаючи спеціальне поняття, термін
стає носієм фрагменту інформації, який має свою цінність в особливій понятійній системі, і в цьому сенсі
термін відображає особливу когнітивну-інформаційну структуру, в якій акумулюється виражене в конкретній
мовній формі професійно-наукове знання накопичене людством за весь період його існування" [11: 30].
На нашу думку, фінансово-економічні терміни є продуктом когнітивної діяльності, завдяки якій носії мови і
фахівці пізнають економіку загалом. Тільки з появою когнітивістики інформаційне наповнення терміна дає
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змогу провести чітке розмежування між спеціальними і неспеціальними знаннями про предмет. Так, термін
банк (die Bank) у професійно-науковому значенні – це "кредитно-фінансова установа, що зосереджує вільні
кошти, надає їх у строкове користування у формі кредитів, стає посередником у взаємних виплатах і
розрахунках між підприємствами" [12: 93]. У розмовній мові цей термін є загальнозрозумілим і означає
"заклад, де зберігаються гроші і який видає кредити". Отже, він містить поняття, пов’язані з економікою:
кошти (das Geldmittel), кредит (der Kredit), виплати (die Auszahlungen), розрахунки (die Abrechnungen),
підприємства (die Unternehmen).
Термін ринок (der Markt) у своїй когнітивній структурі містить такі концепти: обмін (der Austausch),
господарська діяльність (die Wirtschaftstätigkeit), товар (die Ware), послуги (die Dienstleistungen), виробник (der
Hersteller), споживач (der Verbraucher). Усі вони є складниками ринкового механізму, який містить такі
концепти: попит (die Nachfrage), пропозиція (das Angebot) і ціна (der Preis). Таким чином, інформаційна
структура терміна ринок крізь призму когніції полягає в тому, що термін стосується спеціалізованої галузі
знань. Завдяки смисловій інформації, акумулюваній у термінах банк та ринок, здійснюється процес пізнання
економічних процесів.
На наш погляд, фінансово-економічний термін реалізує свою когнітивну та комунікативну функції як у
практичній, так і в науковій сферах. Він забезпечує взаєморозуміння між представниками різних галузей знань,
стимулює людину до отримання знань та набуття досвіду в галузі економіки. Практична комунікація
здійснюється на біржі (die Börse), в банках (die Bank), в страхових і консалтингових компаніях (der
Versicherungsverein und der Consultingsverein), у податковій системі (das Steuersystem), в торгівлі (der Handel), на
підприємствах народного господарства (der Betrieb) тощо. Наукова комунікація відбувається в різних галузях
економічних наук, наукових школах і напрямах.
Отже, з плином часу термінологія перетворилася на "трансдисціплінарну та міжгалузеву науку" [13: 2], а
когнітивне термінознавство займається дослідженням терміна та мови професійного спілкування.
Стверджуємо, що фінансово-економічні терміни фіксують і відображають результати професійного
мислення, досвіду, практичної та теоретичної діяльності людини. У професійній сфері терміни набувають ознак
системності, проявляють свої конститутивні властивості та виконують інші функції. Тобто, "термін – це слово
або словосполучення, яке має професійне значення, відображає і формує професійне поняття…" [14: 264].
Таким чином, можна зробити такі висновки:
1) терміни виникають у результаті взаємодії когніції та комунікації в професійному спілкуванні;
2) фінансово-економічні терміни відображають спеціальні поняття;
3) терміни як мовне вираження спеціальних понять є особливим способом репрезентації знань. Інформація,
яка зосереджена в терміні, фіксується в понятійному уявленні носія мови і вводиться в мовну свідомість;
4) когніція терміна полягає в тому, що людина отримує інформацію, яка акумулюється в терміні протягом
певного часу. Вона допомагає усвідомити соціально-історичні події, уявити процес формування терміносистем
і професійно-наукових знань загалом;
5) когнітивний підхід дає змогу зрозуміти, яким чином відбувається пізнання і сприйняття термінологічної
варіативності фахових термінів.
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Барныч И. И. Когнитивный подход к трактовке термина (на материале финансово-экономической сферы
в немецком и украинском языках).
В статье проанализирован термин из позиции когнитивистики в немецком и украинском языках. Прослежен
семантический потенциал немецкоязычного термина в сравнительном аспекте. Рассмотрены понятия "язык
профессиональной коммуникации" и "терминология". Исследуется значение финансово-экономического
термина в профессиональной коммуникации. Описаны уровни концепта как когнитивной единицы.
Проанализированы термины, благодаря которым происходит познание экономических процессов.
Barnych I. I. The Cognitive Approach to Interpreting the Term (on the Basis of the Financial-Economic Sphere in
the German and Ukrainian Languages).
The article analyzes a term from the position of сognitive approach in the German and Ukrainian languages. The
semantic potential of the German term is traced in the comparative aspect. The concepts "language for specific
purposes" and "terminology" are shown. The value of the financial-economic term in the professional communication is
researched. The levels of concept as a cognitive unit are described. The terms, according to which the recognition of
the economic process takes place, are analyzed.
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МЕТОД "ФАЛЬШИВИХ ДОКУМЕНТІВ" В НАРАТИВІ РОМАНА Е. Л. ДОКТОРОУ "МАРШ"
Статтю присвячено аналізу поетики роману "Марш" американського письменника Едгара Лоуренса Доктороу
з точки зору посмодерністських категорій. Представлено різні погляди на творчість письменника як творця
"нового" історичного минулого. Зроблено спробу визначити такі риси структури роману, як різноманітність
наративних голосів, анахронізм та абсурдизм, взаємодія вигаданих та реальних персонажів, іронічність та
метод документальної реконструкції – метод "фальшивих документів".
Література та історія традиційно мають тенденцію до взаємозбагачення. Американський історик Комер
Ванн Вудворт казав, що "<…> наша схожість з романістами насправді набагато ближча ніж з соціологами"
[1: 5: 423]. Роман та історія "<…> мають спільне походження – розповідь і конкурують між собою за
задоволення потреб історичного "розуміння" [1: 5: 423]. Німецький історик Зігфрід Крекер, навпаки,
зауважував, що сучасне митецтво "<…> радикально кинуло виклик художнім ідеалам, з яких історик отримує
натхнення" [1: 5: 423]. В сучасному літературознавстві жанр історіографічної прози також викликає жвавий
інтерес в науковців [2-4].
Творчість Едгара Лоуренса Доктороу (нар. 1931 р.) займає одне з центральних місць в сучасній
американській літературі. Відомий своїм яскравим змалюванням американського життя XIX і XX століть
(зокрема, Нью-Йорку), він вважається одним із найталановитіших, найамбітніших і найбільш шанованих
американських романістів епохи постмодернізму. Роман "Марш" (2005) Е. Л. Доктороу виражає повною мірою
його художній світогляд, акумулює минулі творчі надбання. Твір номіновано на національну книжкову премію,
національні книжкові премії критиків та ПЕН, за нього письменник отримав Фолкнерівську премію (2006).
У західній критиці творчість Е. Л. Доктороу привертала увагу таких відомих літературознавців як Наомі Якобс,
Джон Рей, Аманда Клейбау [5-7], серед вітчизняних – Т. Венедиктова, Т. Денисова, Н. Дьоміна та ін. [2-4]. Але, як у
вітчизняному, так і в зарубіжному літературознавстві особливості поетики роману Е. Л. Доктороу "Марш" є
малодослідженими. Т. Денисова акцентує увагу на соціально-критичній проблематиці романів письменника, понятті
часу в його творчості. В статті Н. Дьоміної аналізується художня сутність образу Громадянської війни як великого
автономного організму в романі "Марш", проводяться паралелі з іншими романами Е. Л. Доктороу. А. Клейбау
досліджує питання рабства і свободи в "Марші". В той час як для більш повного теоретичного осмислення розвитку
світової літератури постмодернізму і з точки зору його постмодерністського ідейно-композиційного наповнення цей
роман, безсумнівно, необхідно включити в наукову розробку.
Актуальність нашої статті зумовлена потребою проаналізувати раніше недосліджені аспекти доробку
письменника, а саме специфіку творчого методу Е. Л. Доктороу на прикладі роману "Марш". Наукова новизна
дослідження полягає в здійсненні аналізу роману "Марш" Е. Л. Доктороу з точки зору постмодерністської
структури твору. Робота також дає матеріал для теоретичних обґрунтувань стосовно закономірностей сучасного
літературного процесу. Метою статті є виявлення особливостей постмодерністської поетики роману "Марш"
Е. Л. Доктороу. Реалізація мети можлива за умови розв'язання таких завдань дослідження: 1) проаналізувати
роман "Марш" з погляду характерних рис композиції; 2) визначити сутність методу "фальшивих документів" та
його роль у романі Е. Л. Доктороу. Об'єктом дослідження є роман "Марш" Едгара Лоуренса Доктороу.
Предмет дослідження – поетика цього роману.
Е. Л. Доктороу відомий своїми реконструкціями "суб’єктивної" історії Америки. Романи Е. Л. Доктороу
мають тісні зв’язки з історією, які висвітлено в його есе "Фальшиві документи" (1977) [8]. Ця критична праця
розвіює уявлення про відмінність факту від вигадки в полотні постмодерністського тексту. Е. Л. Доктороу
вважає, що "<…> немає вигадки чи невигадки, між якими ми бачимо різницю; є тільки розповідь" [8: 163].
Наприкінці ж письменник робить такі висновки: "В нас закладена здібність створювати фальшиві документи,
які більш цінні, більш реальні, більш достовірні, ніж "правдиві" документи політиків, журналістів чи
психологів. Романісти точно знають, що світ, в якому ми живемо, має бути сформований, і що реальність
пристосовується до будь-якої конструкції, яка поміщена в неї. Цей світ створений для брехні, і ми народилися
брехунами. Але нам треба довіряти, тому що лише люди нашої професії зізнаються, що вони брешуть, і цей
факт дарує нам мантію чесності" [8: 164]. Художнє перетворення світу, відкриття нової реальності, суміш
історії та вигадки в творах Е. Л. Доктороу властиві традиціям постмодернізму.
На нашу думку, в своїх творах Е. Л. Доктороу зтирає межі між минулим і теперішнім, вигадкою та історією,
досліджуючи історичні події та епохи, які є відображенням сучасної соціальної реальності. Для цього він
використовує такі художні засоби як анахронізм, абсурдистська карикатура, невизначеність.
Характеризуючи сатиричний погляд на історію в творах Е. Л. Доктороу та присутність історичних героїв в
літературі взагалі, американська дослідниця Наомі Якобс вживає термін "літературна історія" [5: 73]. Як і
Е. Л. Доктороу, Н. Якобс трактує "літературну історію" як використання історичних персонажів символічно для
аналізу та критики глобальних проблем сьогодення. Літературні історики розуміють історію як "<…> особливу
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статику, безкінечне повторення, що є, скоріш, предметом для чорного гумору, ніж для серйозного розгляду" [5:
73]. Для цього жанру історія більше стосується теперішнього, ніж минулого, що вимагає узагальнень, комічних
описів, абсурдизму та сатиричної критики.
Форма роману "Марш" знайома читачам Е. Л. Доктороу. Там переплітаються багато окремих наративних
ліній, які мають своїх героїв та накладаються одна на одну. Головні сюжетні лінії включають історії Перл,
звільненої з рабства дівчини, яка йде в армію Шермана хлопчиком-барабанщиком і закохується в солдата
Стівена Волша; Емілі Томсон, дочки Південного судді, яка береться за добровільну роботу медсестри в армії та
знайомиться там з науковцем Редом Сарторіусом; двох комічних солдатів, Арлі і Віла, які переодягаються
протягом роману в різноманітні уніформи; і, звичайно, генерала армії Півдня Вільяма Текумсе Шермана, який
марширує через Джорджію та Кароліну.
Здебільшого розповідь у романі ведеться від третьої особи, однак, присутні і моменти наративу від першої
особи. Більш того, право розказати свою історію надається не лише головним героям, як, наприклад, Шерману
та Сарторіусу, але й другорядним, таким як генерал "Кіл" Кілпатрік та поранений солдат Албіон Сіммс. В
результаті прослідковується постмодерністична множинність наративів та широке різнобарв’я персонажів.
В історіографічному романі "Марш" події Громадянської війни стають приводом задуматися над сучасним
станом в американському суспільстві. Америка ХХІ століття відображається через призму історичних подій
ХІХ століття. В світлі військових конфліктів сьогодення Е. Л. Доктороу пише роман про Громадянську війну,
про звірства та спустошення, які вона спричинила. Письменник прагне інформувати читачів про безглуздість та
егоїстичну жорстокість, впроваджені Америкою, наполегливо наголошує брати до уваги промахи країни більш
ніж століття по тому, враховувати сучасний стан та перспективи подальшого розвитку расових відносин в
Америці. Отже, це книга про людські відносини та про культурні прогалини американців (расизм,
неоімперіалізм, всебічний джингоізм). Солдат Албіон Сіммс, пам’ять якого стерлась внаслідок травми,
стверджує: "There is no remembering. It’s always now" [9: 274] ("Немає пам’яті. Все завжди зараз") (тут і далі
пер. наш – А. К.). Відповідь Сарторіуса цілком виражає підхід Е. Л. Доктороу до історії: "My poor fellow, it’s
always now for all of us" [9: 275] ("Мій любий друже, все завжди зараз для всіх нас"). Записана історія розповідає
нам про сучасне життя, про "прямо зараз".
"Марш" Е. Л. Доктороу – колекція поглядів його персонажів в ракурсі сьогоднішнього дня. Наприклад,
прагнення Шермана завоювання однієї країни за іншою протягом маршу – символ прагнень США досягти
політичного контролю над середньо-східними державами. Медичні експерименти Сарторіуса постають як
небезпечні сучасні "ігри з Богом" – спроби клонування. В романі також зображуються сучасні расові відносини
в Америці, які мало в чому відрізняються від тих, що були після наслідків Громадянської війни. На питання
Перл про рівень її свободи Стівен Волш відповідає, що це займе трохи часу. Твердження наводить читача над
думку, що це може зайняти навіть набагато більше часу і в ХХІ столітті. Твір пронизано іронією та виразним
критицизмом поведінки американців, американського уряду та засобів масової інформації.
Вказання на історичні події, закамуфльовані під дзеркальне відображення нинішнього стану Америки,
прослідковуються на протязі всього роману: "The wretched war had destroyed not only their country but all their
presumptions of human self regard. What a scant, foolish pretense was a family, a culture, a place in history, when it
was all so easily defamed" [9: 54] ("Нещасна війна розвалила не тільки їх країну, але і всі їх припущення про
людську самоповагу. Яким же обмеженим, безглуздим удаванням була сім’я, культура, місце в історії, коли їх
обмовили так легко"); "When the war is over it will not be over... their war will never be over" [9: 234] ("Kоли їх
війна закінчиться, вона не закінчиться… їх війна ніколи не закінчиться"); "This was not war as adventure, nor war
for a solemn cause, it was war at its purest, a mindless mass rage severed from any cause, ideal, or moral principle" [9:
298] ("Це була не війна як пригода, не війна як причина, це була війна в найчистішій, бездумній масовій
жорстокості без будь-якої причини, ідеалів та моральних принципів"). Специфіка композиції "Марша" в
ідейному відношенні знаходить теоретичне обґрунтування в наступному положенні Н. Якобс: "<…> аналогія
між минулим і теперішнім повинна бути спростована для того, щоб бути пізнаною". Для цього Е. Л. Доктороу
типізує героїв: Перл – мулатка з трагічною долею, Волш – благородний аболіціоніст, Шерман – стоїчний ззовні
та вразливий, замислений всередині.
Американський науковець Джон Рей за це навіть критикував роман: "Різноманіття персонажів та подій,
потрясаюча економія, яку вимагає структура роману, звело твір до епізодів, часто до кліше" [7: 7]. В той же час
Дж. Рей порівнює метод Е. Л. Доктороу з методом Л. Толстого в романі "Війна і мир": часто в "Марші" вигадані
персонажі беруть участь у історичних сценах. Сарторіус присутній на останній зустрічі Шермана, Гранта і
Лінкольна [9: 331-333]. Протягом зустрічі, незадовго після якої Лінкольна мали вбити, його дружина почувала
себе хворобливо [10: 681], але там не було Сарторуса, щоб допомогти їй і стати новим особистим лікарем
президента [9: 333-334]. За романом, солдат Арлі, видаючи себе за фотографа Джозіана Калла, замахується на
життя Шермана. Сцена взята з життя Шермана, який часто позував відомому фотографу [11: 8]. Історичне фото
відбулося без замаху і без поранення вигаданого генерала Тіка.
До написання роману Е. Л. Доктороу ознайомився з мемуарами та листами Шермана. Багато документів в
"Марші" процитовано дослівно з законів та переписки генерала. Наприклад, телеграма-наказ Шермана брати в
полон Саванну в грудні 1864 р. як різдвяний подарунок Лінкольну. Ця телеграма представлена дослівно [9: 114;
11: 772]. Також, коли вигаданий Шерман сповіщає своїй армії про вбивство Авраама Лінкольна, Е. Л. Доктороу
повністю цитує перші чотири рядки історичного наказу № 56 [9: 349; 12: 706]. В змалюванні подій та деталей
роману враховуються і особисті погляди генерала на марш в мемуарах. Наприклад, зображується доволі
193

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 65. Філологічні науки

особистий момент з життя Шермана, коли він замислений сидить на деревині, описуючи вид Колумбії і
чекаючи прокладення солдатами мосту до цього конфедеративного міста [9: 175]. Даний епізод взятий з
мемуарів Шермана [12: 636-637].
Історичні документи в "Марші" – погляд на війну з точки зору людських цінностей. Для привертання уваги
читачів до гуманістичних можливостей мемуарів, значно підвищується їх драматичний ефект. В переграванні
історичного діловий Шерман стає більш глибоким, чутливим героєм. Таким чином, перероблена історія та
думки історичних персонажів, участь вигаданих героїв у реальних подіях формують новий художній світ, так
званий "фальшивий документ". Вкладаючи художню правду в рамку фактів, письменник представляє різні
погляди на сучасну Америку. В іншому епізоді бачимо Шермана в процесі створення Особливого Земельного
Закону № 15 — так звані "40 акрів та мул". В романі генерал кликає свого помічника майора Морісона
(вигаданий персонаж), щоб записати закон і "<…> tidy it up for my signature" [9: 120] ("<…> привести його в
порядок для мого підпису"). Так у читача складається уявлення, що параграф вигаданої чернетки наказу,
продиктований Морісону, став, врешті, наказом на двох сторінках в мемуарах Шермана [12: 610-611]. Пізніше в
творі, Шерман вирішує похвалитися про свій успіх в Кароліні в листі військовому секретареві Едвіну Стантону.
В цій сцені Е. Л. Доктороу цитує рядок зі справжнього документа: "Let Lee hold on to Richmond... and we will
destroy his country; and then of what use is Richmond?" [9: 245; 10: 825] ("Хай Лі тримає Річмонд… і ми
зруйнуємо його країну; і тоді яка буде користь з Річмонда?").
Інколи в романі слова історичного Шермана належать розповідачу. Як наприклад, коли наратор повідомляє
про кількість звільнених рабів, які приєднались до маршу генерала Шермана: "He [Sherman] wanted nothing to
encumber the campaign. The freed slaves who had followed along since Savannah now numbered more than twentyfive thousand useless mouths" [9: 247-248] ("Він [Шерман] хотів, щоб ніщо не заважало кампанії. Кількість
звільнених рабів, які йшли за ними з Саванни, зараз налічувала більш ніж 25 тисяч безкорисних ротів"). Ці
фрази знаходимо в листі Шермана до генерала Террі 12 березня 1865 року: "I must rid my army of from 20 to
30,000 useless mouths" [10: 826] ("Я повинен звільнити мою армію від 20 до 30 тисяч безкорисних ротів").
Е. Л. Доктороу прилаштовує ділову мову Шермана під мову розповідача. І таким способом переоформлює
дискурс історичних документів. Ввійшовши до Колумбії, згідно Е. Л. Доктороу, Шерман обіцяє меру цього
міста, що його армія не затримається довго і не має наміру зашкодити городянам та їх власності. Також генерал
присягався монахині захистити жіночий монастир від руйнування [9: 176-177]. Однак, в цей момент Шерман
помічає дим від палаючої кипи хлопку неподалік. Врешті, лишаючи місто, війська конфедератів спалили і
монастир [9: 176-178]. Ця сцена пов'язана з реальними історичними подіями – пустими обіцянками Шермана
Гудвіну, меру Колумбії, та сестрі милосердя, яка була відповідальна за місцевий монастир [10: 637, 643]. Коли
армія генерала Лі здається Гранту, Шерман влаштовує зустріч з генералом конфедератів Джонстоном, щоб
обговорити його капітуляцію. Е. Л. Доктороу включає в роман епізод, де Шерман був "<…> not quite aware, in
his exhilaration, of giving more to Johnston than Grant had given to Lee" [9: 347-348] ("<…> не досить впевнений,
через схвильованість, чи він надасть Джонстону більше, ніж Грант генералу Лі"). Сам Вільям Шерман теж
відобразив ці події в своїх мемуарах – Грант наклав вето на умови договору Шермана і Джонстона. Письменник
цитує Джонстона, який каже, що продовження битви на фоні капітуляції Лі "<…> would be not war but murder"
[9: 347] ("<…> буде не війною, а вбивством"). Це ж висловлювання написав і Шерман в мемуарах [12: 705].
Проведене дослідження дозволило визначити характерні риси поетики Е. Л. Доктороу як творця нового
історичного минулого. Роман "Марш" поєднує в собі різноманітність наративних голосів, іронічність оповіді та
метод документальної реконструкції – метод "фальшивих документів", що дозволяє Е. Л. Доктороу піддати
нищівній критиці американське суспільство та можливість справжнього прогресу. Письменник радикально
руйнує принципи хронології та реалістичності, створюючи продовження минулого у теперішньому. Історія
США переплітається з літературною уявою через взаємодію вигаданих та реальних персонажів. Письменник
використовує метод ''фальшивих документів'', або документальну реконструкцію, в "Марші" і створює
художній світ, в якому змальовує нову американську історію, не минаючи і сторінок національної ганьби.
Стильова своєрідність прози Е. Л. Доктороу, змістовна глибина творів, різнобарвність та багатоплановість
персонажів можуть слугувати предметом для подальших досліджень творчості письменника.
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Кравченко А. С. Метод "фальшивых документов" в нарративе романа Э. Л. Доктороу "Марш".
Статья посвящена анализу поэтики романа "Марш" американского писателя Эдгара Лоуренса Доктороу с
точки зрения постмодернистских категорий. Представлены разные точки зрения на творчество писателя как
творца "нового" исторического прошлого. Делается попытка определить такие особенности структуры
романа, как разнообразие нарративных голосов, анахронизм, абсурдизм, взаимодействие художественных и
реальных персонажей, ирония и метод документальной реконструкции – метод "фальшивых документов".
Kravchenko A. S. The Narrative Method of the "False Document" in the Novel "The March" by E. L. Doctorow.
The article deals with peculiarities of poetics in the novel ''The March'' by the American writer
Edgar Lawrence Doctorow, viewed through the prism of postmodernism categories. The different opinions to the
creative work of the writer as the creator of the ''new'' historical past are demonstrated. The attempt is made to
determine essential characteristics of the novel structure, such as: many narrative voices, anachronism, absurdism,
interaction of fiction and historical characters, irony and documentary reconstruction. The features of realizing the
''false documents'' method in the novel are described.
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ТЕКСТ КРІЗЬ ПРИЗМУ КАТЕГОРІЇ ЗВ’ЯЗНОСТІ У ПОСТМОДЕРНІЗМІ НА МАТЕРІАЛІ
РЕАЛІЗАЦІЇ ЛІНГВІСТИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО КОМПОНЕНТУ СЛІД
У ДИСКУРСІ ЧЕРЕЗ АНАФОРИЧНИЙ ВИД ЗВ’ЯЗКУ
Тему статті присвячено одному з аспектів реалізації категорії зв’язності у постмодерністському дискурсі на
основі анафоричного зв’язку у поєднанні із лінгвістико-філософським компонентом СЛІД. Текст слугує
основним об’єктом дослідження у даній роботі. Ілюстративним матеріалом для статті слугують художні
твори українського та американського письменників-постмодерністів. Дослідження дозволяє застосовувати
нову інформацію у якості матеріалу для аналізу текстів з метою поглиблення наукових розвідок у галузі
досліджень проблем зв’язності тексту та як учбовий матеріал для студентів філологічних факультетів.
Сучасний текст поєднує у собі фактор комунікативної направленості, антропоцентричної парадигми та
виникнення нових денотативних та конототивних просторів на основі мовно-мисленнєвої діяльності людини,
створюючи, у свою чергу, певну мовну картину світу – дискурс. Текст – мовна багаторівнева одиниця із
креатологічною функцією, складна система, якій притаманна певна кількість категорій, що означає складність
та насиченість лінгвістичними компонентами.
Як зазначає З. Я. Тураєва, інтерес до вивчення тексту зумовлений прагненням пояснити мову як глобальне
явище із точки зору сучасного мовознавства, як цільний засіб комунікації, глибше вивчити зв’язки мови із
різними сторонами людської діяльності, які реалізуються через текст. Такий інтерес пояснюється прагненням
осягнути за допомогою тексту мову, живу та багатогранну, осягнути мовні закономірності, які виявляють себе
лише при функціонуванні мовних одиниць у відрізках більших, ніж речення [1].
За Жаком Деррідою, світ є текстом, а текст – єдиною можливою моделлю реальності [2]. Самосвідомість
особистості також уподібнюється "сумі текстів", що вступають у взаємодію з іншими текстами, які утворять
культуру. Світ сприймається як нескінченний, безмежний текст [3].
Як зазначає І. Р. Ільїн, вчені, що досліджували організацію текстових структур творів постмодернізму (Л. Лодж,
Д. Фоккема), виявили різноманітні способи створення ефекту умисного розповідного хаосу, фрагментованого
дискурсу стосовно сприйняття світу як розірваного, відчуженого, із відсутністю закономірності, впорядкованості та
змісту. Способи, за допомогою яких постмодерністи демонтують традиційні розповідні зв’язки всередині твору,
відкидають звичні норми його організації. Письменники-постмодерністи розширюють художній простір твору за
рахунок ''мета-тексту'', під яким розуміються усі конотації, що додаються читачем до денотативного значення слів у
тексті, тобто до ''простого текстуального змісту'' [4].
Постмодерністська свідомість, багатогранність відчуття, хаотичне сприймання довколишнього середовища
зумовлюють складність дискурсивних образів, що виникають у процесі реалізації думки. Встановивши
орієнтир, автор має розмотувати дискурсивний ланцюг у тому чи іншому напрямі, направляючи таким чином
кроки адресату, ніби креслячи йому мапу і забезпечуючи перлокутивний ефект. Але у вихорі виникаючих
образів референт ховається у численні відгалуження значень та пояснень – слідів референту. Пошук їх
забезпечує істинне розуміння.
Категорія зв’язності досліджує реалізацію зв’язків між рівнями тексту та його складовими та забезпечує
досягнення перлокутивного ефекту між двома учасниками дискурсу: ВІДПРАВНИК (ТЕКСТ, АВТОР
ТЕКСТУ) – АДРЕСАТ (ЧИТАЧ, АУДИТОРІЯ).
Категорія зв’язності відповідає за донесення інформації від адресату до адресанту та сприяє реалізації
антропоцентричного аспекту у галузі наукових розвідок в тексті.
Мета статті: виявлення та аналіз одного із варіантів реалізації категорії зв’язності у постмодерністському
дискурсі на прикладі порівняння окремих частин художніх творів письменників-постмодерністів.
Ілля Ільїн вказує, що cлід – термін постструктуралізму, що був запозичений Ж. Деррідою від французького
філософа Е. Левінаса та інтерпретований ним у працях 1967 року (''Письмо та розрізнення''). Виходячи із
положень лінгвіста Ф. де Сосюра про довільний характер знаку, тобто про невмотивованість вибору того, що
позначає та відсутності між ним та тим, що позначають, природного зв’язку, Дерріда зробив висновок, що
слово та поняття, що позначається за допомогою нього, ніколи не можуть бути одним і тим самим, оскільки те,
що позначається ніколи не є присутнім у самому знаку. Дерріда, як зазначає Ільїн, вказує, що сама можливість
поняття ''знак'' як вказівки на реальний предмет має на увазі заміщення його за допомогою знаку у тій системі
розрізнень-визначень, якою є мова сама по собі та залежить від відкладання на майбутнє саме того ''хапання''
(сприймання) свідомістю читача такого предмету чи уявлення про нього [4]. І. Ільїн вважає, що інтервал, який
розділяє знак та явище, що визначається за допомогою нього, з плином часу (разом із використанням знаку у
системі інших знаків, тобто у мові) перетворює знак у ''слід'' такого явища. У результаті слово втрачає свій
прямий зв'язок із тим, що воно позначає, із референтом або із своїм ''походженням'', із причиною, що дала
поштовх його породженню [4].
© Кротенко Л. Б., 2012
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У такому разі під час дослідження дискурсивного ланцюга, в якому варто виділити ядрове (головне) слово
або конструкцію, важливо відслідкувати саме ланцюг послідовностей, виражених за допомогою мовних засобів,
що призвели до того, чи іншого мовно-дискурсивного результату і пошук референту при цьому головна мета.
Вищезазначена інформація дозволяє зробити висновок, що відслідковування референту, вихідного чинника
формування дискурсивного образу, того чи іншого варіанту інформації є основним завданням дослідження у
даній сфері. І лінгвістико-філософський компонент Слід допомогає у цьому. Постмодерністський дискурсивний
ланцюг у такому випадку є цікавим матеріалом для дослідження, оскільки формування неочікуваних,
некласичних образів вимагає пояснення, хоча б авторові для самого себе, і пошук референту у такому випадку
чи не єдиний спосіб досягнення перлокутивного ефекту. Рух до попередніх образів, що могли слугувати
чинником формування нового, або звернення до подальшого інформативного поля є в даному випадку шляхом
вирішення поставленого питання.
Одним із засобів пошуку референту, за Андрієм Кібріком, може бути анафора. Анафора – використання
мовних виразів, які можуть бути проінтерпретовані лише із урахуванням іншого, як правило, попереднього
фрагменту тексту. Для виконання анафоричної функції використовуються займенники 3 особи, а також
вказівні, зворотні, відносні. Термін ''анафора'' застосовується також до іменних референтних груп, які можуть
бути проінтерпретовані без контексту, але не повністю [5]. Андрій Кібрік зазначає, що коли мовцю потрібно
назвати, іменувати певний референт, то він має в активі деякий репертуар мовних засобів – від
розповсюджених іменних груп до нульових виразів. Під час референціального вибору, мовець має забезпечити
можливість підтримки чи ''відслідковування'' референції, тобто гарантувати, що адресат буде в змозі встановити
тотожність зазначених референтів (у інакшому випадку мовець потерпає від ''комунікативної невдачі'') [5].
Когнітивні та квазі-когнітивні моделі анафори достатньо розповсюджені у сучасній лінгвістиці і різні автори
використовують різні понятійні системи. Андрій Кібрік зазначає, що Т. Гівон у своїй роботі про
референціальний вибір використовував поняття неперервності (доступності) топіка, і показав іконічний зв'язок
між статусом референту та об’ємом формального засобу: чим доступніший (активний) референт, тим більш
економний засіб використовується для нагадування про нього [5].
Отже, чим складніший для розуміння референт, тим більше ''зусиль'' потрібно для його пояснення,
розкриття теми.
Андрій Кібрік наголошує, що центральний тип анафори – анафора з антецедентом, який легко визначити і
між ними існує явна кореферентність. Така модель є основною за частотою у дискурсі і за місцем у системі
мови. Ось який приклад наводить у своїй статті А. Кібрік: ''Куди його не кинь, а бумеранг летить по кругу '' [5].
Враховуючи попередню практичну інформацію, головна схема-ідея Сліду має виглядати так:
СЛІД 1
СЛІД 2
СЛІД 3
ПОШУК РЕФЕРЕНТУ (його значення)
При чому сліди, реалізовані за допомогою анафоричного зв’язку, є означеннями-поясненнями, спробами
пошуку референту і фінальна ланка завершує той самий пошук. Пошук є притаманним мистецтву постмодерну,
оскільки у хаосі інформації важко адекватно і одразу вибрати потрібне будь-що, у дискурсі це – лексема, вираз і
т. д. Тривалий пошук, уточнення забезпечують вищий перлокутивний ефект, кращу взаємодію із читачем, а
отже, як найповніше реалізовують категорію зв’язності тексту.
Уся вищезазначена інформація дозволяє виділити у конкретних прикладах ті чи інші види анафоричних
аспектів реалізації категорії зв’язності та розглянути їх безпосередньо через лінгвістико-філософський
компонент Слід у постмодерністському дискурсі. Прикладом може слугувати глава під назвою Застереження з
оповідання українського письменника-постмодерніста Василя Слапчука ''Клітка для неба'' [6]:
Серафіта була незвичайною дівчиною.
–
Не відчуваю себе жінкою, – казала вона.
Коли я почув це від неї вперше, то відчув занепокоєння. Подумав, що вона нетрадиційної орієнтації. Одразу
ж підбадьорив себе: ''Моя любов поверне її у нормальне русло''.
–
У мене лише тіло жінки, – продовжувала Серафіта. – Насправді ж – у мене нема статі.
Я був переконаний, що так не буває. Зустрічаються гермафродити, а щоб людина не мала зовсім ніякої
статі – нечувано.
–
У мене свідомість ангела.
(….) Серафіта поводилася як звичайна жінка, яка виявляє свою симпатію до чоловіка (…..) . А дарма. Тоді
ще було не пізно, я ще міг відступитися і не впасти у прірву, якою виявилася Серафіта.
Варто зауважити, що виявлення анафоричного зв’язку має місце не просто у реченні, а у НФЄ – надфразовій єдності. За І. Р. Гальперіним, НФЄ – складна структурна єдність, складається більш ніж з одного
самостійного речення, має смислову цільність у контексті зв’язного мовлення і виступає як частина завершеної
комунікації [7]. Саме у НФЄ анафоричний тип зв’язку розкривається якнайповніше, оскільки одиницею такого
зв’язку є речення, а зв’язок полягає у вияві аспекту поєднання таких речень. Уся глава є НФЄ, суцільним
дискурсивним ланцюгом із центральним типом анафоричного зв’язку, оскільки наступний анафоричний вираз
вона у другому реченні можна зрозуміти лише на тій основі, що відповідний референт ''Серафіта'' є у
попередньому реченні, де Серафіта – іменна група, антецедент анафоричного займенника, що, як пояснює
А. Кібрік, відсилає до антецедента.
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Розглянемо такий дискурсивний приклад у схемі:
СЛІД ПОШУК

ПОШУК РЕФЕРЕНТА (його значення)

Референт, складний образ для головного героя
Серафіта
незвичайна

– Не відчуваю себе жінкою (семантико-когнітивне значення виразу ''та, що
не є жінкою'')
вона нетрадиційної орієнтації
(семантико-когнітивне значення виразу ''не справжня жінка'')

– У мене лише тіло жінки, продовжувала Серафіта. – Насправді ж – у мене нема статі.
(семантико-когнітивне значення виразу: ''людина без статі'').
Зустрічаються гермафродити, а щоб людина не мала зовсім ніякої статі – нечувано (семантикокогнітивне значення даного виразу – ''неприйнятно'').
– У мене свідомість ангела.
(семантико-когнітивне значення виразу: ''ангел'', ''неземне створіння'')
(...) я ще міг відступитися і не впасти у прірву, якою виявилася Серафіта.
(семантико-когнітивне значення виразу: Серафіта – ''прірва'', ''смерть для
головного героя'', ''спустошення'').
Шлях до фіналу:
Серафіта
незвичайна
несправжня жінка
гермафродит
ангел
прірва.
Серафіта виявляється для головного героя прірвою, від якої він не зміг відступитися. Вона не принесла йому
бажаного щастя. Від початкового піднесено-містичного семантико-когнітивного значення лексем автор
приходить до різкої фінальної лексеми і зупиняє пошук.
Дискурсивний ланцюг завершено означенням-лексемою ''прірва''. Пошук референту, що був виражений
засобами анафоричного зв’язку також завершено.
У главі День, коли прийшов кінець світу роману американського письменника Курта Воннегута ''Колиска
для кішки'' [8] є наступна НФЄ:
Listen:
When I was a younger man – two wives ago, 250,000 cigarettes ago, 3,000 quarts of booze ago.
When I was a much younger man, I began to collect material for a book to be called The Day the World Ended.
The book was to be factual.
The book was to be an account of what important Americans had done on the day when the first atomic bomb was
dropped on Hiroshima, Japan.
It was to be a Christian book. I was a Christian then.
I am a Bokononist now. (.....)
Розглянемо такий дискурсивний приклад у схемі:
СЛІД

ПОШУК РЕФЕРЕНТА (його значення)

Референт, складний образ для головного героя
Book
to be called The Day
the World Ended

The book was to be factual (семантико-когнітивне
значення виразу ''книга істинного змісту'')

The book was to be an account of what important Americans had done on the day when the first atomic bomb was
dropped on Hiroshima, Japan (семантико-когнітивне значення виразу ''книга про бомбу'')
It was to be a Christian book.
I was a Christian then.
(семантико-когнітивне значення виразів ''християнська книга'' та ''християнин'')
Шлях до фіналу:
Книга про кінець світу
істинна книга
книга про бомбу
християнська книга, яку
писав християнин.
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Під час аналізу даного прикладу можна відмітити центральний тип анафоричного зв’язку, оскільки наступні
анафоричні вирази у вигляді іменника the book та займенника it можна зрозуміти лише на тій основі, що
відповідний референт a book to be called The Day the World Ended є у попередньому реченні. Це іменна група,
антецедент анафоричного займенника.
Пошук референту у дискурсивному ланцюзі завершено. Визначено, що книга ''День, коли настав кінець
світу'' мала бути християнською, що виражено за допомогою семантико-когнітивної групи.
Вищезазначене дослідження виявило тенденцію, коли категорія зв’язності реалізується за допомогою
виявлення референту у дискурсивному ланцюзі із залученням засобу анафоричного зв’язку. Дослідження дозволяє
застосовувати нову інформацію у якості матеріалу для аналізу текстів з метою поглиблення наукових розвідок у
галузі досліджень проблем зв’язності тексту та як учбовий матеріал для студентів філологічних факультетів.
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Кротенко Л. Б. Текст сквозь призму категории связности в Постмодернизме на материале реализации
лингвистико-философского компонента СЛЕД в дискурсе посредством анафорического типа связи.
Тема статьи посвящена одному из аспектов реализации категории связности в постмодернистском дискурсе
на основе анафорического типа связи в соединении с лингвистико-философским компонентом СЛЕД.
Художественные произведения украинского и американского писателей-постмодернистов служат
иллюстративным материалом для статьи. Исследование позволяет использовать новую информацию в
качестве материала для анализа текстов с целью углубления научных разработок в сфере исследования
проблем связности текста и как учебный материал для студентов филологических факультетов.
Krotenko L. B. The Text Studying on the Basis of the Coherence Category in the Postmodernism
on the Material of Linguistic and Philosophical Component ''Trace'' Realization in the Discourse Using the
Anaphoric Type of Cohesion.
The article is dedicated to one of the aspects of the coherence category realization in the Postmodernistic discourse on
the basis of anaphoric type of cohesion in the combination with the linguistic and philosophical component ''trace''.
Novels of the Ukrainian and American Postmodernistic writers are the illustrative material for the article. The
investigation allows using the new information as a material for texts analysis for studying the sphere of coherence in
the text, and as the teaching material for students of philology department.
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НЕВЕРБАЛЬНІ МАРКЕРИ ПОЕТИЧНОГО МОВЧАННЯ
(НА МАТЕРІАЛІ ПОЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ КОРЕЛЮЮЧИХ МОВ)
У статті розглянуто невербальні маркери поетичного мовчання у поетичному дискурсі корелюючих мов. Увагу
сфокусовано на природі мовчання, його онтології, засобах позначення силенціального ефекту та їх інтеграції у
мові-перекладу. Пунктуаційні знаки виділено як основні одиниці "графіки мовчання". До "графіки мовчання"
належать такі знаки як три крапки, тире, знак питання та оклику. Береться до уваги не базова функція знаків
(членування синтагм), а семантична, що корелює з емоційним станом мовця.
Постановка проблеми. У статті досліджуються невербальні (графічні) засоби позначення поетичних
образів мовчання. Традиційно пунктуаційна система мови вивчається в мовознавстві з функціональнограматичної точки зору. На сьогодні актуальним є зміна ракурсу аналізу, з зовнішньої до внутрішньої форми
знака, тобто до його емоційного забарвлення.
Завдання статті – продемонструвати та дослідити вживання невербальних графічних знаків англійської та
української мов у екстеріоризації поетичних образів мовчання.
Аналіз досліджень і публікацій. Особливості графічних знаків вивчаються в різних студіях
[Анохіна Т. О. 2008, Белова А. Д. 1997, Жаботинська С. А. 1997, Крючков Г. Г. 2001, Лапинська І. П. 2002,
Литовський В. Ф. 2001, Реформатський А. А. 1996]. Функції пунктуації з часом розширюються у лінгвістиці.
Зростає інтерес до осмислення нестандартного вживання графічних знаків, їх семантичного навантаження,
прагматично-комунікативної орієнтації. Еволюція графічного позначення сприяла універсалізації та
інтернаціоналізації знаків пунктуації у плані змісту та вираження [1; 2]. Ці немовні універсалії зближують та
збагачують фонди понять різних мов та слугують кращому розумінню невербальних елементів.
Актуальність дослідження зумовлена інтересами вчених до осмислення проблем комунікації та
комунікативних одиниць, з одного боку, та малодослідженістю феномену силенціального ефекту в поетичному
дискурсі, з іншого боку.
Об'єктом дослідження виступають поетичні образи мовчання, а предметом дослідження слугують
графічні маркери їх екстеорізації у мові оригіналу та перекладу.
Мета дослідження – визначити невербальні маркери силенціального ефекту у мові-оригіналу та у мові-прекладу.
Методи дослідження – дискурсивний (направлений на середовище мовця, режим та омовлення),
концептуальний та інтерпретаційний.
Викладення основного матеріалу. Мовчання як силенціальний компонент мовлення позначається
вербальними та невербальними (графічними) знаками. Графічним знакам притаманна функція екстеріоризатора
поетичних образів мовчання. Кодування та декодування семіотичного знаку відбувається завдяки вмінню
автора ''кодувати'' знаки та вмінню читача ці знаки розпізнавати [2]. Відомо, що графічні засоби можуть
екстеріоризувати емотивні аспекти та певні семантичні нюанси [3]. Так, експлікуючи силенціальний ефект,
графічні маркери сприяють не тільки синтаксичній організації, а виступають семантизованими маркерами
писемного дискурсу. Графічна форма вірша налаштовує читача на емоційність та експресивність
висловлювання, яке в усній мові передається просодичними елементами, паузами та замовчуваннями.
Невеликий за обсягом корпус графічних знаків позначений потенційною адаптивною силою, що проявляється у
феномені їх поліфункціональності, наявності семантичних та синтаксичних функцій, які реалізуються як
порізно, так і сумісно. Корелюють з силенціальним ефектом – пунктуаційні знаки.
І. А. Бодуен де Куртене наголошував на тому, що пунктуаційні знаки націлені не лише на розчленування
мовлення, "існують дві основні категорії пунктуаційних знаків". 1) Деякі з них відносяться лише до морфології
писемного мовлення, тобто до його членування на більш маленькі частини (крапка, двокрапка, кома, крапка з
комою); 2) інші – підкреслюють семасіологічний бік, вказуючи на настрій людини, що говорить [4: 145].
Граматика речення фіксується на письмі. Її просодика позначається граматикалізованими пунктуаційними
знаками. Паузальне виділення елементів тексту сприяє когерентності тексту, його смисловому потенціалу.
Сучасна лінгвістика вивчає психолінгвістичні та соціолінгвістичні паузи, що корелюють з феноменом
мовчання. Паузи передають настрій, емоції поета, допомагають розкрити характер ситуації. Не кожна
відсутність звуку є мовчанням або тишею. Релевантними є хезитативні паузи, емфатичні та емоційні [1: 7]. Для
позначення поетичного мовчання використовуються емфатичні та емоційні паузи, які є результатом
увиразнення, виділення певних складових тексту. До маркерів цих пауз належать крапка, крапка з комою,
двокрапка, тире, знак запитання, оклику, дужки та лапки.
Крапка симультанно членує та інтегрує текст, сприяє його розгортанню, привертає увагу до розділовоофорлених конструкцій, які виступають компонентами фраз [3]. Цей знак належить до універсальних
поліфункціональних знаків англійської та української графіки: він може бути графом, графемою, складовою
частиною орфограми, пунктуаційним знаком, ідеограмою та піктограмою [5]. Крапка семантизує паузу© Куліш В. С., 2012
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мовчання у випадку парцеляції, напр.: Pause. Heavy pause. [6: 16]. Такі знаки, як крапка з комою, двокрапка,
дужки та лапки не семантизують силенціальний ефект, але можуть виступати допоміжними знаками, що
підсилюють емотивність твору. До "графіки мовчання" належать такі знаки, як три крапки, тире, знак питання
та оклику. Вживання трьох крапок може вказувати на обривання тексту, скорочення його з огляду на економію
зусиль та засобів стосовно подальшої пролонгації. Поряд з просодичними цей знак набуває емотивного
значення [7]. Знак питання та знак оклику є граматикалізованими знаками в умовах діючої просодичної паузи.
В комбінації з трьома крапками або тире, а також при редуплікації ці знаки можуть імплікувати силенціальний
ефект. Тире вказує на довге мовчання перед словом, на якому фокусується увага. В англомовному художньому
дискурсі специфічним є поліфункціональне використання тире. Як унікальний засіб цей графічний знак може
бути різної довжини з огляду на тривалість мочання (вкорочене, подвійне, продовжене), поширеним є довге
тире з аплікацією силенціального ефекту.
Виходячи з того, що три крапки, тире та знаки оклику і питання – це, передусім, знаки, то їх потрібно вивчати з
позиції семіотики. В працях відомого американського логіка Ч. Пірса виокремлюється "матеріальна сторона знака"
(те, що він позначає) та "безпосередня інтерпретація знака" [8]. В результаті аналізу стає зрозумілим, що матеріальна
сторона знака – це його пряме семіотичне значення – організовувати та членувати друковане, або усне мовлення, а
під інтерпретацією розуміється – графічний знак-сигнал умовчування, тиші, роздумів, паузи.
Знаки по Пірсу можуть мати різні якості, і виходячи з цього виділяють іконічні знаки (характеризуються
своєю первинністю, "все що завгодно може служити заміною чого завгодно на основі подібності") [8: 76],
знаки-індекси (можуть характеризуватися первинністю, і включають ікону як одну із складових) та знакисимволи. Але варто зауважити, що знаки, які вказують на один і той ж об'єкт не обов'язково впливають на нього
однаково. В кожній конкретній ситуації даний знак може бути інтерпретований по-різному.
Про що ж мовчать ці знаки? Три крапки або тире, які поставив автор в любому відрізку писемного мовлення
– це, передусім, маркер силенціального ефекту. По-друге, це – знаки, які реалізуються в тексті в двох іпостасях:
як спосіб передачі думки, і як сам факт розповідання. Виходячи з цього стає зрозумілим, що "графіка мовчання"
корелює зі станом людини, яка не може вербалізувати свої думки, сказати щось з огляду на певні причини, або
ж просто для позначення внутрішнього стану тиші.
Пунктуація виступає засобом вираження просодичних контурів мовчання, позначаючи як емоції, так і
рефлекторні процеси. Феномен мовчання має за акустичний код паузу, за оптичний код – пунктуацію. Графічні
знаки, що позначають феномен мовчання, надають тексту виразності, експресивності, сприяють адекватній
передачі інформації. Питання графічної візуалізації силенціального ефекту є вартим аналізу з огляду на
недостатню когніцію графічної організації англійської пунктуаційної системи. Для англійської графіки
притаманні спільні та відмінні риси з українською пунктуаційною системою.
Виходячи з того, що лише художній дискурс, а саме поетичний, виявляє весь діапазон можливостей мови,
ми звернулися до мови англійських та американських поетів ХІХ століття, та їх перекладів. Відібраний
матеріал демонструє, що найбільш частотним в англійській поезії та в перекладах є використання трьох крапок
в ініціальній, медіальній та фінальній позиції. Що стосується тире, то цей знак в корелюючих мовах
використовується лише в медіальній та в фінальній позиції. На сторінках поетичних творів три крапки та тире
виступають як синонімічні метазнаки силенціального ефекту. Але варто зауважити, що поет-перекладач
залишає за собою право не повністю передавати "графіку мовчання". Це пов'язано, насамперед, з тим, що він
осмислює заново віршований твір, читає між строк і вносить свої власні асоціації. Різниця в позиції цих знаків
впливає на читача по-різному, і виконує функції:
1) Емфатичної паузи на початку тексту (поет акцентує увагу на першому рядку вірша). Напр.:
…The day is done, and the darkness / Falls from the wings of night / As a feather wafted downward / From an eagle
in his flight [9: 158].
В перекладі Василя Мисика, це звучить так:
Вже день відійшов – і з неба / Вечірня падає мла, / Немовби пір'я, що вітер / Висмикує з крил орла [10: 267].
Три крапки, що поставив автор на початку свого твору не передаються перекладачам, натомість він вводить
тире, але в медіальній позиції, що також експлікує мовчання. Подібні модифікації не впливають на зміст вірша,
тому що, насамперед, настрій та головна ідея збережені у корелюючому тексті трансляторі.
2) Емоційної паузи всередині тексту (заповнює час між діями, або поетичними образами). Порів.: англ. та укр.
Wha will be a traitor knave?
Хто злякався ворогів,
Wha can fill a coward's grave?
Хто від жаху затремтів,
Wha sae base as be a slave?–
Рабськи вмерти захотів –
Let him turn, and flee! [11: 56]
Може утекти [10: 356].
В даному випадку поет-перекладач передав "графіку мовчання", але в оригіналі вона пов'язана з
комбінацією тире та знаку питання, що, на нашу думку, підсилює силенціальний ефект.
3) Емоційної паузи у кінці тексту (щоб зрозуміти слова поета читач повинен домислити, зрозуміти настрій
поета). Напр.: Farewell the glen sae bushy, O! / Farewell the plain sae rushy, O! / To other lands I now must go, / To
sing my Highland Lassie, O… [11: 34].
У мові-трансляторі цей уривок графічно представлений по-іншому: В чистім полі, і в гаю / Я в серці пісні не
таю: / Сідаю й славлю від душі / Горянську дівчину мою…[10: 345].
Перекладач передав графіку поезії Роберта Бернса, що є дуже важливим для сприйняття емоційності цього твору.
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Існує цілком слушна думка, що пунктуація в художньому дискурсі – це мистецтво, в якому загальні
граматичні правила можуть не діяти, або бути ілюзорними, а надмірна граматикалізація та регламентація
взагалі небажана [3]. Графічні знаки позначені поліфункціональністю: вони виконують в тексті граматикосинтаксичну функцію та семантизують емоційність шляхом графічних позначень, які естеріоризують
"силенціальні компоненти комунікації" [2: 34]. Графічні знаки, що позначають мовчання, є вторинними
одиницями, дериватами, чим уподібнюються у своїй еволюції вербальним знакам. Не тільки еволюційні зміни,
динаміка становлення, але і значущість ситуативного навантаження споріднює вербальні та невербальні знаки,
слугує їх інтеграції у комунікативному процесі. Емоційне та естетичне навантаження художнього твору
залежить від гармонійного поєднання звукової та графічної реалізації. Семантичне навантаження пунктуації
есплікується ситуацією, психологічним станом мовця.
У ході дослідження ми дійшли до наступних висновків, що метазнаками мовчання є паузи, які
експлікуються на письмі пунктуаційними знаками: три крапки, тире, знак оклику і питання. Графічні знаки
позначення мовчання – це маркери, що відкриті до інтерпретації.
Перспективи подальших досліджень у контексті окресленої проблеми вбачаємо у подальшому
дослідженні вербальних та невербальних маркерів силенціального ефекту на матеріалах англомовного та
українського художніх дискурсів.
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Кулиш В. С. Невербальные маркеры поэтического молчания
(на материале поэтического дискурса коррелирующих языков).
В статье рассмотрены невербальные маркеры поэтического молчания на материале поэтического дискурса
коррелирующих языков. Фокусируется внимание на природе молчания, его онтологии, способах обозначения
силенциального эффекта и их интеграции в язык-перевода. Пунктуационные знаки выделяются как основные
единицы "графики молчания", к которой относят многоточие, тире, знак вопроса и восклицательный знак.
Выделяется не базовая функция знаков (членение синтагм), а семантическая, которая связана с
эмоциональным состоянием говорящего.
Kulish V. S. Non-Verbal Markers of Poetical Silence (in the Poetic Discourse of Correlated Languages).
This article deals with non-verbal markers of poetical silence in the poetic discourse of correlated languages. The
attention is paid to the nature of silence, its ontology and markers of the silent effect and its integration into the target
language. Punctuation signs are marked as main units of "graphic of silence", to which belong suspencion periods,
dash, question mark, exclamation mark. The semantic function of signs (decomposition of syntagms,) which is
connected with the speaker's emotional condition, not the basic one, is pointed out.
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АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЇ ''МОВНИХ ІГОР'' Л. ВІТГЕНШТЕЙНА
Статтю присвячено дослідженню концепції ''мовних ігор'' Л. Вітгенштейна, що є основоположною для генези
принципів прагматики мови і принципів логічної прагматики. На підставі проведеного аналізу концепції
''мовних ігор'' обґрунтовано безпосередній зв’язок цієї концепції з онтологічною концепцією ''Логікофілософського трактату''. Встановлено, що в основу поняття мовної гри покладена аналогія між
поводженням людей в іграх як таких і в різних системах реальної дії, у які вплетена мова.
Постановка проблеми. Антропологічний поворот становить одну з прикметних особливостей сучасної
постнекласичної науки, проникаючи як у природничі так і гуманітарні царини знання. Справа полягає у тому,
що вчених наших днів все більше і більше не задовольняє сучасний образ науки з його моральнісною
індиферентністю, байдужістю до соціального використання знання. Це особливо помітно у розвитку
лінгвістики, де антропоморфні чинники виступають на передній план аналізу. Водночас лінгвістичний поворот
у філософії становить осередок філософського дискурсу сучасності, а мова є ареною ідейних змагань між
філософською культурою модерну та постмодерну.
Методологія аналізу мови (природної і формальної) мала свої передумови ще в античній філософії: одним із
представників цієї методології є Аристотель. У Новий час це питання досить детально розроблялося Р. Декартом,
Д. Юмом, І. Кантом. У зв’язку з риторичним питанням І. Канта про пізнаваність світу і себе (про ''річ у собі'') в
історію західної філософії вперше впроваджується поняття відносності значення, тобто завжди повинна бути певна
точка, стосовно якої робиться висловлювання, твердження тощо. На цьому ґрунті склалися такі напрямки філософії
ХХ століття, як феноменологія, екзистенціалізм, герменевтика, структуралізм тощо. У філософії в ХХ ст. відбувся
справжній ''лінгвістичний поворот''. Оцінюючи його значення, американський філософ Річард Рорті вказує: ''Картина
античної й середньовічної філософії, що займалась речами, картина філософії з XVII по XIX ст., що займалась
ідеями, і картина сучасної філософії, що займається словами, цілком правдоподібні'' [1: 26].
Одним із найвизначніших, оригінальних та глибоких мислителів, який вплинув на розвиток мовної тематики
у філософії другої половини XX століття вважають австрійського філософа Людвіга Вітгенштейна, основними
працями якого є ''Логіко-філософський трактат'' та ''Філософські дослідження''.
Його філософська концепція раннього і пізнього періоду дала можливість для різноманітних інтерпретацій:
одні філософи вважали його неопозитивістом (М. Шлік, Дж. Остін), інші були схильні визначати його
концепцію (''Логіко-філософського трактату'') як екзистенціальну (М. Козлова) тощо.
Актуальність поставленої проблеми. Дослідження та практичні розробки у таких сучасних галузях
наукового пізнання, як логіко-семантичний аналіз, логіко-когнітивний аналіз, комп’ютерна лінгвістика,
проблеми штучного інтелекту дозволяють виділити низку концептуальних положень у філософії
Л. Вітгенштейна, які можуть розглядатися як основоположні для наведених вище наукових напрямків.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Логіко-філософський аспект мови безпосередньо пов’язаний з
концепцією ''мовних ігор'' Л. Вітгенштейна і її відбиттям у контексті філософських і логічних досліджень інших
авторів та наступників. Усі сучасні семантики (С. Кріпке, Р. Карнап, Я. Хінтікка, Р. Монтегю) так чи інакше
торкаються концепції ''мовних ігор'' Л. Вітгенштейна, насамперед, за рахунок використання категорії
''семантичної відносності'' [2: 80].
У розвиток методологічних питань теорії аналізу знакових систем певний вклад зробили російські учені:
О. Грязнов, А. Блінов, М. Козлова, З. Сокулер. В Україні проблематикою аналітичної філософії займалися
Г. Заіченко, А. Ішмуратов, К. Жоль, В. Омельянчик, Т. Кочеткова, М. Попович, І. Хоменко [3: 3].
Отже, мета дослідження полягає у детальному аналізі концепції ''мовних ігор'' Л. Вітгенштейна і розгляду її
структурних елементів.
Основні результати дослідження. Л. Вітгенштейн здійснив поворот від ''філософії свідомості'' до ''філософії
мови'', від семантики мови до її прагматики. Його філософським поглядам притаманна досить істотна еволюція.
Найбільш суттєвий вплив на подальший розвиток філософії і зокрема, філософії мови мали його пізні праці, у яких
викладена концепція ''мовних ігор'', яка є первісною версією лінгвістичного повороту у філософії.
На думку Вітгенштейна, ''здобутками філософії є відкриття якоїсь простої недоречності та гуль, що їх
набиває собі розум, наскакуючи на межі мови. Саме ці гулі дозволяють оцінити вартість їх відкриття'' [4: 3].
Однією з таких ''гуль'' і була неопозитивістська емпіристська теорія мови і більш широко емпіристські
фундаменталістські уявлення про пізнання взагалі, у розвиток яких помітний внесок зробив сам автор ''Логікофілософського трактату''.
Структурно ''Логіко-філософський трактат'' складається із семи афоризмів, що супроводжуються
розгалуженою системою пояснюючих речень. Змістовно він пропонує теорію, що вирішує основні філософські
проблеми через призму співвідношення мови і світу.
Мова і світ − центральні поняття всієї філософії Вітгенштейна. У ''Трактаті'' вони постають як ''дзеркальна''
пара: мову відображає світ, тому що логічна структура мови ідентична онтологічній структурі світу.
Світ складається з фактів, а не з об’єктів, як вважається в більшості філософських систем. Світ представляє
весь набір існуючих фактів. Факти можуть бути простими і складними.
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Об’єкти є те, що, вступаючи у взаємодію, утворює факти. Об’єкти мають логічну форму − набір
властивостей, які дозволяють їм вступати у ті або інші відносини.
У мові прості факти описуються простими реченнями. Вони, а не імена, є простими мовними одиницями.
Складним фактам відповідають складні речення. Вся мова − це повний опис всього, що є в світі, тобто всіх
фактів. Мова допускає також опис можливих фактів. Така представлена мова цілком підкоряється законам
логіки і піддається формалізації. Всі речення, що порушують закони логіки або що не відносяться до
спостережуваних фактів, вважаються Вітгенштейном безглуздими. Так, безглуздими виявляються речення
етики, естетики і метафізики.
Важливо розуміти, що Вітгенштейн зовсім не мав наміру тим самим позбавити значущості області, які його
самого хвилювали надзвичайно, але стверджував даремність у них мови. ''Про що не можна говорити, про те
варто мовчати'' − такий останній афоризм ''Трактату'' [4: 3].
Вістря критики пізнього Вітгенштейна і його відоме висловлювання ''значення – є вживання'' спрямоване
супроти неопозитивістської концепції мови. Він наголошує на тому, що існують різноманітні види мовної
діяльності, в яких слова виконують різні функції. Значення слова залежить від того, як воно функціонує у
відповідній мові. У цьому розумінні значення слова і є його вживання. Останнє залежить від певних усталених
взірців і норм. У різних мовних практиках одні і ті ж самі слова вживаються по-різному, а, отже, мають різні
значення. При цьому сукупність можливих вживань одного і того ж слова є необмеженою.
Власне тут ми і підходимо до ключового поняття філософії пізнього Вітгенштейна, а саме до поняття
''мовної гри''. У ''Філософських дослідженнях'' Л. Вітгенштейн виділяє ''імена'', які позначають ''певну річ'',
тобто мають значення, і слова, значення яких можуть бути використані у чітко визначених ''мовних іграх'', чи
''мовах''. ''Значення слова – це його вживання'', − такий висновок Л. Вітгенштейна [5: 21]. ''Типи слів'' автор
''Логіко-філософських досліджень'' трактує як типи ''імен'', морфологічна структура яких визначена вживанням.
Речення – сполучення іменувань, оформлених за правилами граматики. Одне слово також може бути реченням і
структурувати певну ''форму життя'', прикладом може бути ''еліптичне речення'', яке містить апріорну
можливість антиномії. Модифікація граматичної структури не є показником зміни глибинної структури.
Алгоритм уживання (тобто значення слова) детермінований ''аспектом бачення'' [5: 21].
Вказівні слова (''егоцентричні частки'', за Б. Расселом) Л. Вітгенштейн подає як ''імена'', наділені
універсальністю і збільшує варіативність мовних ігор.
На підставі визначення ''імені'' Л. Вітгенштейн стверджує, що ''іменування – підготовка до опису, поза грою
річ не має імені'', ''мовна гра'' може бути змодельована тільки завдячуючи імені. Це робить можливим через
актуалізацію одного із варіантів ''дескриптивного пучка'' моделювання варіантів ''мовних ігор'', які
класифікуються за різними групами ''сімейних подібностей''.
У ''Філософських дослідженнях'' Вітгенштейн пише: ''термін ''мовна гра'' має тут підкреслити, що мовлення є
частиною діяльності, способу життя'' [6]. ''Я називатиму також ''мовною грою'' сукупність мови і діяльності'', –
пише Вітгенштейн у ''Філософських дослідженнях'' [6].
Пояснюючи походження даного поняття, австрійський мислитель посилається на ті ігри, в яких дитина
навчається значенням слів. Адже, як пізніше було показано генетичною психологією, дійсно для того, щоб
оволодіти мовою дитині потрібна гра, тобто діяльність у якій відбувається використання слів згідно певним
правилам. Значення слів можна зрозуміти лише в контексті цієї діяльності. Іншими словами, мова сама по собі
є певною грою. Водночас вона складає деякий каркас, який визначає вживання слів. Саме єдність мови, її
вживання і певної діяльності, де стандарти і норми мовної поведінки невідокремлені від взірців конкретного
виду діяльності і є прикметною особливістю мовних ігор.
Близькою до гри в мові структурою Л. Вітгенштейн вважав шахи, аргументуючи своє припущення тим, що
як для шахів, так і для мови актуальними є такі поняття, як ''системність'', ''значимість'', ''правило'', а також
протиставлення зовнішнього і внутрішнього, диахронії й синхронії.
Л. Вітгенштейн порівнює різні типи вживання мови з типами партій, в результаті чого в його лінгвістичнофілософській концепції поняття гри набуває ґрунтовного значення для інтерпретації мови і трактується досить
широко. До того ж він ставить під сумнів ствердження про те, що будь-яка гра є цілком підпорядкованою і
звідусіль обмеженою правилами [7: 90], адже, на його думку, питання про саме поняття правильності слідування
правилам визначається однаковістю їх виконання іншими членами суспільства: так звана логічна необхідність є
особливим випадком психологічної необхідності. Не стільки підпорядкованість правилам, а саме різноманітність,
варіативні якості ігор загалом є підставою для проведення аналогій з лінгвістичними феноменами.
На його думку, існує безліч мовних ігор, кожна з яких є певною цілісною, замкнутою системою, має свій
сенс. І ця розмаїтість не є чимось сталим, даним раз і назавжди. Виникають нові типи мови, нові мовні ігри, а
інші застарівають і їх забувають. Усвідомте розмаїття мовних ігор, пише Вітгенштейн, на цих та інших
прикладах: давати накази і діяти згідно з ними, описувати предмет за його виглядом або розмірами,
виготовляти предмет за його описом (малюнком), розповідати про хід подій, висувати здогади про хід подій,
висувати і перевіряти гіпотезу, демонструвати наслідки досліду таблицями й діаграмами, вигадувати й читати
оповідки, прикидатися, співати у хорі, відгадувати загадки, вигадувати, розповідати жарт, розв’язувати
приклади з арифметики, перекладати з однієї мови на іншу, просити, думати, лаяти, вітати, молитися тощо [6].
Висновки. У лінгвістичній філософії під впливом ідей В. Вітгенштейна склалась теорія мовленнєвих актів
про багатоаспектність мови та її нерозривність із формами життя: взаємодія мови й життя оформляється у
вигляді регламентованих суспільних ''мовних ігор''.
Поняття мовних ігор − ключове у філософії пізнього Л. Вітгенштейна. В його основу покладено аналогію
між поведінкою людей в іграх (карти, шахи, футбол та ін.) і в різних життєвих практиках − реальних діях, в які
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вплетено мову. Ігри передбачають заздалегідь вироблені комплекси правил, що задають можливі ''ходи'' або
логіку дії. Вітгенштейн роз’яснює: поняття гри та правил пов’язані тісно, але не жорстко. Гра без правил − не
гра, при різкій, безсистемній зміні правил вона паралізує. Але гра, підпорядкована надмірно жорстким
правилам, − теж не гра: ігри немислимі без несподіваних поворотів, варіацій, творчості.
Під мовними іграми розуміються моделі роботи мови, методики аналізу її в дії. Цей новий метод аналізу
покликаний диференціювати складну картину застосувань мови, виявити, розрізнити різноманіття її
''інструментів'' та виконуваних функцій. Це передбачає розрізнення типів, рівнів, аспектів, смислових варіацій у
практиці використання природної мови в реальних умовах. А все це вимагає вміння спрощувати складне,
виявляти в ньому елементарні зразки. ''Мовні ігри'' − це більш прості способи вживання знаків, ніж ті, які ми
застосовуємо, знаки нашої надзвичайно складної повсякденної мови'', − пояснював Л. Вітгенштейн.
Перспективи подальших розвідок. Дослідження в межах філософії мови потрібні для ''допомоги'' не лише
представникам владних структур, а й усім експертам-носіям ''духовного'' і ''душевного'' знання у справах:
окреслення кола філософських причин і наслідків використання конкретної мови, включення в розробку нових
моделей комунікативної діяльності, що завжди спираються на мовні засоби створення повідомлень; створення
моделей функціонування мови в культурі, що можна буде використовувати для наступного прогнозування
процесів мовної самоідентифікації, самовідтворення і використання інших мов; нейтралізації мовних
конфліктів; встановлення факторів вдосконалення мовної політики тощо.
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Сардак О. В. Анализ концепции ''языковых игр'' Л. Витгенштейна.
Статья посвящена исследованию концепции ''языковых игр'' Л. Витгенштейна, которая является
основополагающей для становления принципов прагматики языка и принципов логической прагматики. На
основании проведенного анализа концепции ''языковых игр'' обосновано непосредственную связь этой
концепции с онтологической концепцией ''Логико-философского трактата''. Установлено, что в основу
понятия языковой игры положена аналогия между поведением людей в играх как таковых и в различных
системах реального действия, в которые вплетена речь.
Sardak O. V. The Analysis of the Concept ''Language Games'' by L. Wittgenstein.
The article is devoted to the study of the concept ''language games'' by L. Wittgenstein which is basic for the genesis of
language pragmatic principles as well as logic pragmatic principles. On the basis of the carried analysis of the concept
''language games'' the direct relationship of this concept with the ontological concept of the ''Logical Philosophical Tractate''
is grounded. It is established, that the analogy between the people's behaviour in the games and in the various systems of real
actions, in which the language is woven into, is put in the basis of the concept of a linguistic game.
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ДИСКУРСИВНІ АСПЕКТИ ПРОМОВИ НОВООБРАНОГО ПРЕЗИДЕНТА НІМЕЧЧИНИ
ЙОАХІМА ҐАУКА
У дослідженні розглянуто політичний дискурс, який на початок XXI століття став однією із ключових форм
існування мови. Виявлено, що мова та промова політика здійснюють реальний вплив на свідомість і поведінку
цільової аудиторії, впливають на результати виборів, створюють певний імідж окремого політичного діяча чи
партії. Зроблено спробу проаналізувати вербальні засоби новообраного президента Німеччини Йоахіма Ґаука у
першій промові, з якою він виступив на новій посаді одразу після складання присяги.
На початку XXI століття політичний дискурс став однією з ключових форм існування мови. Термін
''політичний дискурс'' найповніше відображає сутність політичної комунікації. Не дивно, що різні його аспекти
останніми роками привертають пильну увагу дослідників, причому як політологів, соціологів, психологів, так і
лінгвістів. Тому дослідження політичного дискурсу взагалі та вивчення будь-якого його аспекту зокрема
залишається на сьогоднішній день актуальною темою. На сучасному етапі лінгвістика переживає становлення
нової системи дисциплінарних ідей і уявлень, тобто нової парадигми, що визначається як когнітивна [1: 47].
Саме мова відіграє ключову роль у публічних виступах політичних лідерів, парламентських дебатах,
дипломатичних переговорах, газетних і журнальних аналітичних статтях політичного характеру.
Останнім часом мова досліджується в єдності з національно-культурними, соціально-психологічними та
індивідуально-особистісними чинниками. Кожна мова відображає певний спосіб сприйняття та пояснення дійсності,
притаманний лише тому народові (нації), який є її носієм. Виявленню національної специфіки мови приділяли увагу
мовознавці В. Жайворонок (1996, 2002, 2004, 2007), Ю. Караулов (2000), В. Кононенко (2001), Т. Радзієвська (2001),
О. Лисицька (2001), О. Шмельов (2002, 2004), В. Русанівський (2004), Г. Залізняк (2005), Г. Межжеріна (2006),
Т. Цив’ян (2006); зіставним аспектам функціонування – В. Кононенко (1996), М. Кочерган (2004), І. Голубовська
(2004), тощо. Теоретичною основою дослідження слугували: положення теорії тексту та лінгвістики тексту (роботи
І. Р. Гальперіна, О. А. Гончарової); положення теорії дискурсу (роботи Т. А. ван Дейка, Н. Д. Арутюнової);
положення теорії комунікації та аналізу дискурсу (роботи О. Й. Шейгал, Т. А. ван Дейка, Ю. Хабермаса,
О. С. Кубрякової); положення когнітивної лінгвістики (роботи О. В. Олександрової, Л. Л. Баранової,
О. С. Кубрякової); положення порівняльної культурології (роботи Т. А. Комової, В. В. Червоних і т.д.).
Сучасна мовознавча література називає дещо різні функції мови, але всі науковці погоджуються в тому, що
найважливішою є функція спілкування, адже спілкування людей – мовлення – це комунікативний та одночасно
соціальний акт. Тобто, мова є живою адаптивною системою, що відбиває картину світу, яка змінюється щодня;
вона є засобом формування певної картини світу в носіїв мови конкретного соціуму.
Метою даного дослідження є вивчення політичного дискурсу в німецькій лінгвокультурі.
Для досягнення поставленої мети в роботі передбачається вирішити такі завдання:
1) охарактеризувати політичне становище Німеччини останніх місяців;
2) прослідкувати механізми, за допомогою яких особистість політика проявляється в його промові;
3) виявити вербальні засоби політичної промови.
Об’єктом дослідження – є політична промова. У даній статті для аналізу була обрана перша промова
Йоахіма Ґаука, з якою він виступив на новій посаді президента Німеччини одразу після складання присяги, що
виступає предметом дослідження. Матеріалом для аналізу слугували тексти, які фіксують на письмі зміст виступу.
Політичне життя Німеччини останнім часом привертає увагу широкі кола громадськості: внаслідок
корупційного скандалу президент Крістіан Вульфф, який керував країною лише 20 місяців, 17 лютого 2012-го
року змушений був піти у відставку. Йоахiм Ґаук став компромісною фігурою, єдиним кандидатом на пост
президента від правлячої коаліції у складі блоку ХДС/ХСС та Вільної демократичної партії Німеччини, а також
від опозиції – соціал-демократів і ''зелених''. Цікавим є факт, що на президентських виборах 2010 року Ґаук,
якого підтримувала більшість населення, програв Вульффові, обраному Федеральними зборами, які
складаються з представників політичної еліти.
18 березня 2012 року 72-річний Йоахім Ґаук став 11-им президентом ФРН і найстаршим на момент обрання
на цю вищу державну посаду в Німеччині. У тих політичних обставинах лідер лівих Ґезіне Леч назвала Ґаука
''людиною з минулого, яка не знайшла шляху в майбутнє'' [2], тому що розслідування злочинів ''Штазі'' не
додали йому популярності серед Лівої партії – ідеологічної наступниці Компартії Східної Німеччини.
Філософ Петер Слотердайк [3] очікує, що новообраний президент Йоахім Ґаук з причин своєї ''пастирської
особистості'' (aufgrund seiner ''pastoralen Identität'') найближчим часом багатьом людям буде ''діяти на нерви''
(''auf die Nerven gehen''). Він висловився таким чином: ''Man kann sich gut eine katholische Reaktion vorstellen, eine
atheistische Reaktion, eine antiautoritäre Reaktion. Wir tun zwar so, als wäre uns eine moralische Autorität im höchsten
Staatsamt willkommen, aber sobald sie sich äußert, wird man sich gegen sie auflehnen'' [3]. (''Можна собі добре
уявити католицьку реакцію, атеїстичну реакцію, антиавторитарну реакцію. Хоча ми так діємо, як ніби
© Смирнова Л. Д., 2012
207

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 65. Філологічні науки

моральний авторитет був би бажаним на вищому державному посту країни, але як тільки він проявиться, проти
нього повстануть чи будуть йому протидіяти'') (тут і далі переклад наш. – Л. С.).
Але Йоахiм Ґаук користується широкою підтримкою населення. І хоча сам новообраний президент
наголошує на тому, що він буде не в змозі задовольнити всі очікування людини і президентства (''Ganz sicher
werde ich nicht alle Erwartungen an Person und Präsidentschaft erfüllen können''), опитування громадської думки
називають його фаворитом симпатій німецьких громадян, ''президентом німецьких сердець'' (''Präsident der
deutschen Herzen'') [4]. Ґаука підтримують правлячі й дві найбільші опозиційні партії, йому довіряють 80 %
громадян Німеччини, адже Ґаук хоче стати президентом усіх німців, тому він шукає відкритого діалогу з
суспільством, не уникає обговорення гострих тем, зацікавлений у тому, щоб політики й політика слугували
людям. До того ж, згідно з одним з опитувань, 79 % німців воліють бачити на посаді президента позапартійну
фігуру, не залучену до політичного життя.
Політиків і громадян Німеччини хвилює питання, яким буде новообраний президент Німеччини, наскільки
серйозно вплине на ситуацію в Німеччині обрання східного німця Йоахіма Ґаука на посаду президента ФРН, чи
зможе він виправдати надії багатьох німців, особливо зі Східної Німеччини. Спробуємо знайти відповіді на ці та інші
питання в першій промові Йоахіма Ґаука, з якою він виступив на новій посаді одразу після складання присяги.
Новий федеральний президент назвав головні пункти своєї діяльності на цій посаді. Він наголосив, що Німеччина
повинна бути країною, яка поєднує демократію та справедливість. На його переконання, соціальна держава при
цьому не повинна носити патерналістичний характер, вона має захищати й гарантувати права. В промові президента
домінують добродійство, гідність, перевага: нім. Gewissensfreiheit; Glaubensfreiheit; Meinungsfreiheit; Freiheit der
Berufswahl; Versammlungsfreiheit; Verantwortung übernehmen; politische Kultur der Kritik, des Diskurses und des
Dissenses; tiefgreifende zur Selbstverwirklichung befähigende Kraft; verantwortungsbewusste Bürger; zur Freiheit gehört
Verantwortung; Selbsttranszendenz; Ermächtigung zur Eigenverantwortung; Verantwortung für andere übernehmen; die
Freiheit ist mehr als nur Selbstverwirklichung; die Pointe der Freiheit liegt nicht bei der Selbstverwirklichung, sondern bei
der Selbstüberwindung; das Vermögen, über sich selbst hinauszugehen; sich hinzugeben; sich womöglich gar aufzuopfern;
Tradition des freiheitlichen Denkens; Respekt vor der Freiheit des anderen [5].
Легко помітити, що ключовим словом промови Йоахіма Ґаука є слово Freiheit ''свобода / воля'': ''Ich beschwöre
die Freiheit und habe Überzeugung, keine demokratische Wahl zu versäumen'' [5]. (''Я присягаю свободі та маю
переконання не нехтувати демократичними виборами''). У наступних словах президента відчуваємо важливість,
активність і оцінку: ''Freiheit erscheint als etwas, für das Menschen ihr Leben riskieren und sogar verlieren'' (''Свобода
виявляється тим, що люди ризикують своїм життям і навіть його втрачають''). Як президент, він не може думати
про світ і країну без свободи / волі та відповідальності, адже це тісно пов’язане із задоволенням i радістю:
''Vergnügen an der Freiheit''. Гаук наголосив: ''Ich werde mit all meinen Kräften und meinem Herzen Ja sagen zu der
Verantwortung, die Sie mir heute gegeben haben'' [5]. (''Я буду всіма моїми силами та серцем виправдовувати
відповідальнiсть, яку Ви дали мені сьогодні''). З одного боку, Гаук зазначив зв’язок між свободою та
справедливістю: ''Свобода є необхідною умовою справедливості'' (''Freiheit ist eine notwendige Bedingung von
Gerechtigkeit''). З іншого боку, ''прагнення до справедливості має важливе значення для збереження свободи'' (''das
Bemühen um Gerechtigkeit ist unerlässlich für das Bewahren von Freiheit''). При цьому варто зазначити здатність
президента розмірковувати: ''Freiheit ist gewiss nicht alles, aber ohne Freiheit ist alles nichts'' [5]. (''Свобода, звичайно,
– не все, але без свободи все – це ніщо''). Про розсудливість, розумність, розважність президента можна
стверджувати також через вживання дієслова etwas reflektieren ''аналізувати в думках''.
Відповідальність і свобода – це ті цінності, яким відданий Йоахiм Ґаук. Він не лише пережив, але й зробив
свій внесок у зародження й зміцнення громадянського суспільства в умовах тоталітарної держави. ''Диктатура,
яка цілковито поглинає людину'', як він сам раніше сказав, була повалена. Для нього це стало ключовою подією
в житті, адже погляди Йоахiма Ґаука формувалися під впливом непростого життя у Східній Німеччині, де
панував режим партійної диктатури. У НДР, диктатурі, яка зневажала громадянськими свободами, він боровся
за головні права громадян. Не зважаючи на вік, новообраний президент сповнений сил та енергії, про це можна
стверджувати через його промову: нім. ''Freiheit…zu gründen; sich das Geschenk verdient haben; tiefgreifende zur
Selbstverwirklichung befähigende Kraft; Freiheitsverlangen; Freiheit ergreifen; Freiheit lockt das Schöpferische in uns
hervor; zur Selbständigkeit verlocken; sich selbst etwas befehlen; über sich selbst hinauswachsen können; nach eigenen
Zielen und Werten selbst bestimmen können; den alten Dualismus zwischen innerer Freiheit und äußerer Unterordnung
hat er hinter sich gelassen'' [5]. Під дуалізмом тут мається на увазі контраст, протиставлення, пов’язане з
багатовіковим німецьким розумінням стану: з одного боку, федеральний президент подумки є вільним, однак
своє життя повинен підпорядковувати державі.
Сьогодні 72-річний Ґаук закликає жителів демократичної Німеччини відстоювати свої права й брати участь у
політичному житті країни. Він засуджує політичну апатію і вважає, що громадяни повинні активніше втручатися в
політику. На його думку, це – запорука прогресу, це робить політику більш передбачуваною й зрозумілою людям.
Гаук звернувся до народу та політиків йти до демократії не на відстані: ''Ich empfinde mein Land als Land des
Demokratie-Wunders'' (''Я відчуваю, що моя країна – це країна демократичного дива''). Зменшення довіри до
демократичних інституцій серед громадян, їхня низька виборча активність викликають занепокоєння в нового
президента: ''Wir haben alle nichts von einer Distanz zwischen Regierenden und Regierten'' (''Ми всі проти
дистанціювання між правлячими та тими, ким правлять''). ''Annäherung von Regierenden und der Bevölkerung
sollen mitwirken'', – зазначив Ґаук і закликав обидві сторони йти на зближення одне з одним. Гаслом можуть
стати слова ''Die Demokratie ist stärker als ihre Feinde'' [5]. (''Демократія сильніша, ніж її вороги'').
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У своїй промові Гаук висказав також прихильність до Європи. Саме під час кризи '' … müssen wir mehr
Europa wagen'' (''ми повинні наважитися на Європу''), – сказав глава держави. Він попросив народ і політиків
довіряти його особі та його адміністрації.
Тут варто ще раз наголосити: основні теми промови новообраного президента – демократія та
справедливість, воля, відповідальність і свобода – не заготовлені Йоахiмом Ґауком заздалегідь, спеціально для
ролі федерального президента. Ці теми домінують у його житті, це його власні переконання, які він виніс із
власного досвіду. Як пастору в НДР йому неодноразово доводилося поставати перед вибором: підкорятися
системі чи протистояти їй. ''Wir sind das Volk!'' (''Народ – це ми!'') – в цьому гаслі громадянського руху, до якого
належав і Ґаук, міститься вимога: поверніть нам наші права.
Інтеграція, фінансова криза та зовнішньополітичний курс ФРН теж турбують президента: нім. ''Probleme der
Integration, Finanzkrise, Staatsverschuldung, schwächender Euro, Schuldenberge, Rechtsradikalismus, Energiewende,
Kinderarmut, Rentenfinanzierungsloch'' [5]. Він прагне зблизити звичайних громадян і політиків. Лише в тому
випадку, якщо ті та інші зрозуміють свою відповідальність перед суспільством, можна в довгостроковій
перспективі забезпечити розвиток демократії, правової держави та громадянських свобод: нім. ''Freigeist im Amt,
kein Menschenbild soll verbindlich gemacht werden, Verantwortung für andere übernehmen, Bereitschaft zur
Selbstbegrenzung, Selbstachtung des freien Menschen, freie Handeln, Freiheitsbewusstsein, seine eigenen Gedanken
machen, freiheitliches Denken, nach eigenen Zielen und Werten selbst bestimmen können, Kraft zur Selbsttranszendenz'' [5].
Політики очікують від Йоахiма Ґаука, що він відновить довіру й повагу до посади федерального президента, які
похитнулися після відставок його попередників, адже новий уряд – це завжди нові сподівання. У свою чергу,
громадяни Німеччини сподіваються, що Ґаук захищатиме їхні інтереси: виступатиме за соціальну справедливість,
підтримку інституту родини й подальше зближення заходу й сходу Німеччини через 22 роки після об'єднання країни.
Кожен політик як мовна особистість змінюється в часі, тому її необхідно розглядати в динамічному розвитку.
Дослідження можливо продовжити, розширивши поле розглянутого матеріалу. Планується взяти тексти інших
виступів Йоахiма Ґаука, а також федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель та проаналізувати їх.
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Cмирнова Л. Д. Дискурсивные аспекты политической речи новоизбранного президента Германии
Иоахима Гаука.
В исследовании рассматривается политический дискурс, который в начале XXI века стал одной из ключевых форм
существования языка. Выявлено, что язык и речь политика оказывают реальное влияние на сознание и поведение
целевой аудитории, влияют на результаты выборов, создают определенный имидж отдельного политического
деятеля или партии. Сделана попытка проанализировать вербальные средства новоизбранного президента
Германии Иоахима Гаука в первой речи, с которой он выступил в новой должности сразу после принятия присяги.
Smyrnova L. D. Discourse Aspects of the Joachim Gauck's Political Speech,
the Newly Elected President of Germany.
The article speculates on the problems of the political discourse that has become one of the key forms of the language
existence. It is found out that the language and speech can deeply influence on the public conscience and the behaviour of the
audience, have impact on the election results, create some special image of the politician himself and the party in general. The
verbal means by Joachim Gauck, the newly elected president of Germany, used in his inaugural speech, are analyzed.
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ЛІТЕРИ ЯК НАСЛІДОК ВЗАЄМОДІЇ ЛІНГВОКУЛЬТУР РІЗНИХ НАРОДІВ:
УЗАГАЛЬНЕННЯ ДІАХРОНІЧНОГО АНАЛІЗУ
У статті розглянуто питання щодо походження глаголиці і кирилиці. Наведено відомі в науці факти, що
підтверджують більшу давність глаголиці стосовно кирилиці. Простежено процес переходу глаголичних літер
у кирилицю, частково йдеться й про їх запозичення з грецької та інших лінгвокультур, акцентовано увагу на
питанні походження української системи письма. Зауважено, що з огляду на діахронію літери також мають
внутрішню форму, виражають відповідні культурні концепти.
Актуальність дослідницького напрямку зумовлена тим, що графеми сучасного алфавіту розглядаємо як
наслідок лінгвокультурної взаємодії народів, що має давні витоки. Для цього діахронічно виокремлюємо
інформацію стосовно внутрішньої форми сучасних букв, з’ясовуємо питання, якою є їхня мотивація. В кожній
лінгвокультурі є пласт ''свого'' і ''чужого''. З часом найбільш важливе в нашому житті починаємо сприймати, як
виключно ''своє'', передусім, це стосується мови, її елементів, до яких належать і букви. Сьогодні забуто, що
вони мають давню історію і пройшли певний шлях через запозичення. Походження літер, прагматична
інформація, яку етимологічно вони містять, а також нова їх прагматика, яку мотивує сучасний комунікативний
простір, потребують вивчення.
Нещодавно в Росії вийшла монографія ''Кириллица – латиница – гражданица'' за редакцією Т. Шмельової [1], що
частково присвячена 1020 р. присутності в російській культурі кирилиці, яка прийшла з прийняттям християнства і
появою слов’янських церковних книг. Вихід цієї праці дає змогу ще раз осмислити, з одного боку, єдність писемної
традиції культур, зокрема російської, української та білоруської (адже кирилиця послугувала основою для алфавітів
мов цих народів), а з іншого, – видозміну графічної системи (алфавіту) в кожній культурі зокрема. У цій монографії
окремий розділ присвячено дослідженню значення російського письма в історії та культурі: Т. Григор’єва та
Б. Осіпов репрезентують огляд історії російського алфавіту: від давньої азбуки до сучасної; Т. Шмельова аналізує,
власне, етимологію самого слова ''алфавіт'' та особливості його функціонування у терміносистемі лінгвістики.
Зазначене монографічне дослідження стимулює й нові дослідження в Україні.
Проблемі походження старослов'янського письма приділяли увагу такі мовознавці, як М. Брайчевський [2],
В. Істрин [3], Ю. Карський [4], І. Огієнко [5], В. Чудінов [6], П. Шафарик, І. Ягич та ін.
Мета цієї наукової розвідки – простежити процес появи глаголичних літер у кирилиці, зваживши на їх
мотивацію.
Алфавіт кожної мові утворює графічну систему, що має свою історію, в якій відбуваються відповідні зміни;
він посідає певне місце в лінгвокультурі того чи того народу. Літери сучасного українського алфавіту, як
відомо, графічно схожі на грецькі та давньослов'янські (глаголичні). У процесі дослідження грецького джерела
кирилиці (появи 24 грецьких літер) мовознавці дійшли однозначного висновку: теорія походження
слов’янських букв не є однозначною, оскільки існує чимало версій, що стосуються проблеми виникнення
глаголиці. До цього часу однозначно не вирішено, яка з азбук була створена раніше – глаголиця чи кирилиця і
яку з них створили Кирило і Мефодій, що саме мотивувало її виникнення.
Славісти вважають, що у слов’ян до винаходу Кирила і Мефодія не було упорядкованої азбуки і реальним
фактам можуть відповідати такі гіпотези: а) гіпотеза про одночасне походження двох азбук (Д. Лихачов та ін.);
б) гіпотеза про більшу давність кирилиці (Й. Добровський, О. Соболевський, Ю. Карський, А. Вишнякова та
ін.), в) гіпотеза про більшу давність глаголиці (Г. Добнер, П. Шафарик та ін.). Ця гіпотеза є найменш
суперечливою та документально підтвердженою версією виникнення кирилиці [7: 3-40].
На користь того, що глаголиця давніша від кирилиці, дослідники (П. Шафарик, В. Щепкін, П. Селищев)
наводять такі факти: головні глаголичні пам’ятки пов’язані з Моравією та Паннонією, де, як відомо, почали
свою діяльність Костянтин та Мефодій, оскільки вони використовують багато моравізмів. Учені стверджують,
що мова глаголичних пам’яток більш архаїчна порівняно з кириличними пам’ятками, а це вказує на їх
безпосередній зв'язок із першими слов’янськими перекладами. Крім цього, глаголична азбука менш досконала
за своїм складом, ніж кирилична. У глаголиці є спеціальні позначення для йотованих голосних, розрізняються а
йотоване та ять. Славісти виявили, що в глаголиці цифрове значення літер відповідає порядку алфавіту, в
кирилиці ж цифрове значення мають лише знаки, запозичені з грецького письма. Крім того, серед кириличних
текстів зустрічають палімпсести, так звані рукописи, в яких затерто один текст і поверх нього написано інший.
Відомо кілька пам’яток, у яких кириличний текст написано по змитій глаголиці, проте немає жодної, в якій би
глаголичний текст було написано по кирилиці [8: 43-44].
Щодо теорії виникнення глаголиці, то М. Брайчевський стверджує, що глаголиця з'явилася не еволюційним
шляхом: її створив хтось з освічених людей як штучну систему знаків, пристосованих до фонетичного письма.
При цьому вчений стверджує, що в основу глаголиці була покладена надчорноморська ієрогліфіка, відома як
"сарматське письмо", якого поки що ніхто не спромігся розшифрувати [2: 29].
© Соболь Л. І., 2012
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Отже, глаголицю вважають давньою системою слов'янського письма, що стала основою кирилиці. Назва
цього алфавіту етимологічно пов'язана зі словом ''глаголь'', тобто ''слово''. У давнину багато трактатів було
присвячено філософії слова, його тлумаченню. Очевидно, й літери ототожнювали із словами, вони мали
відповідні смисли (концепти), що з часом стерлися.
Були спроби вивести джерела глаголиці з візантійського (В. Ягіч), коптського (П. Фортунатов) письма,
комбінації елементів грецького курсиву, уставу і орієнтальних елементів. Є два види глаголиці: кругла (старша,
або болгарська) та гранчаста (молодша, або хорватська). Учені дійшли висновку, що глаголиця була давно
замінена кирилицею під візантійським впливом і більше збереглася на заході слов'янського світу. Нею написані
найдавніші пам'ятки староболгарської мови і найдавніші слов'янські пам'ятки загалом [9: 160].
В енциклопедії української мови зазначено, що до давньої кирилиці було введено 12 спеціальних знаків на
позначення характерних звуків слов’янської системи, що було запозичено з глаголиці [10: 234].
Крім того, О. Леута слушно зауважує: якщо глаголичні літери, що не є запозичені з грецького письма (боуки,
живете, зело, ци, червь, ша, єр, єри, єрь, ять, юс малий, юс великий, шта), звільнити від петель, завитків,
деяких декоративних елементів, то за формою вони наблизяться до аналогічних літер кирилиці [8 : 39].
Серед сучасних мовознавців побутує думка, що Кирило, запозичивши літери глаголиці, змінив їх вигляд та
уподібнив до стилю написання грецьких літер. Крім того, подвійна буква оу (ук), що позначала звук (у) в
кирилиці, ймовірно, з'явилася як ''перелицювання'' глаголичної букви ''ук'', на яку вона схожа. Проте такі
глаголичні букви, як ша, шта, ци, черв, єр, єрь зазнали мінімальних зовнішніх змін. Йшлося про спрощення
написання цих букв та зручність на письмі, адже Кирило прагнув створити систему письма, що прискорила б
процес поширення християнства за допомогою зручної та простої азбуки.
І. Істрин стверджує, що три букви – ци, черв, ша були запозичені з єврейського алфавіту, але із наданням їм
більш правильної геометричної форми, що відповідала загальному графічному стилю глаголиці, а потім
кирилиці, чи навпаки. Буква ша була отримана з єврейської шин. Букви ци і червь являють собою графічну
диференціацію єврейської цаде, що в середньовіччі вимовлялася і як [ц], і як [ч]. Можливо, на форму букви
червь вплинула також грецька коппа; це підтверджується тим, що червь отримала в кирилиці те саме цифрове
значення (''дев’яносто''), яке мала в грецькому алфавіті коппа [3: 63].
Буква у, що передавалася в кирилиці через звук [оу], ймовірно, з'явилась як перелицювання глаголичної
букви ук, на яку вона схожа [7: 88].
Форма іншої кириличної букви зело була, очевидно, отримана шляхом зміни пізнього візантійського
написання грецької букви дігами. Це підтверджується графічною подібністю цих двох букв, а також тим, що
зело отримала в слов’янському письмі те саме цифрове значення (''шість''), що і дігама в грецькому письмі.
Цифрове значення букви зело визначило і місце цієї букви в кириличному алфавіті [3: 54].
Деякі букви, вочевидь, були створені шляхом лігатурного поєднання різних літер кирилиці. Поєднання це,
як правило, було пов’язане із звуковим значенням нової букви.
Буква шта побудована в кирилиці шляхом лігатурного поєднання літери ша з прилеглою до неї знизу
буквою твердо (оформлена за глаголичним знаком) [10: 741]. Така побудова букви ''шта'' відображала
специфіку її звучання в старослов’янській (болгарській) мові, в якій ця буква репрезентувала звук [шт]; про
таку побудову цієї літери свідчить і сама її назва (''шта'') [3: 57].
Буква ''єри'' (ы) являла собою поєднання ''єр'' (ъ) з літерою ''і'' за глаголичним знаком. Сьогодні ця буква
відсутня в українському алфавіті, проте залишається фактом російської азбуки.
Юси в глаголиці складалися з двох компонентів, а саме: першою складовою був знак о або є, а другою –
знак, що вказував на носову вимову цих голосних. Юси в кирилиці згубили чіткість о+н, є+н, оскільки
кириличні малий та великий юси – це поставлені боком і геометрично стилізовані глаголичні юси [7: 40].
До речі, І. Істрин, що переконливо вказує на факт виникнення глаголиці з кирилиці, звертає увагу на те, що
побудова глаголичних ''юсів'' набагато точніше відображала звукове вираження цих букв [3: 76].
Особливо цікавою і такою, що відповідає законам фонетики, була побудова кириличних букв для
слов’янських йотованих голосних. Букви ці змодельовані шляхом лігатурного поєднання літери, що позначає
відповідний голосний, з буквою і (оформлені за глаголичними знаками). Так були побудовані в кирилиці букви:
я (і + аз), є (і + єсть) [3: 58].
Походження глаголичної форми букви ять задовільного пояснення не має. Вчені вважають, що це є або
видозмінена велика буква альфа, або якісь лігатури. А кирилична буква ять схожа на хрестоподібну
глаголичну букву а [11].
Недостатньо досліджене походження тільки однієї нової букви кирилиці – ''живите''. Можливо, форма цієї
літери була отримана шляхом додавання центральної вертикальної лінії до букви ''хер'' (Є. Карський) чи
шляхом подвоєння букви ''земля'', близької до ''живете'' за звуковим характером; можливо, цим пояснюється те,
що, на відміну від інших нових букв, ''живете'' не була розміщена в кінці кириличного алфавіту, а майже поруч
із буквою ''земля'' [3: 65].
Йшлося про спрощення написання букв кириличного алфавіту та його зручність на письмі, адже Кирило
прагнув створити систему письма, що прискорила би процес поширення християнства за допомогою зручної та
простої азбуки.
Отже, в алфавіті відображено певну взаємодію лінгвокультур різних народів. Як бачимо, окрема літера та
алфавіт є значущі для конкретної мови, а букви – це не лише графічні знаки, а дещо більше, оскільки
етимологічно вони містять у собі певне прагматичне наповнення [12: 293].
Навіть сьогодні різні народи шанують ''давні'' букви: в місті Крк споруджено пам'ятник у вигляді
стилізованої літери "Аз", а на півострові Істрії є '' – дорога, обабіч якої стоять пам'ятники, присвячені
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найдавнішій слов'янській азбуці. Не пропали і ''юси'' – поляки дуже пишаються своїми носовими звуками.
Росіяни побудували пам’ятник літері Е. І. Франко писав, що ''м’який і твердий знаки дуже потрібні'', а
''кирильські букви статочніші від латинських'' [12: 293].
Перспектива цієї праці полягає в тому, що сьогодні виникла потреба репрезентувати прагматичну
інформацію, що етимологічно, з огляду на історію мови, і синхронічно, з огляду на сучасний комунікативний
простір, виражена в літерах алфавіту. Букви алфавіту можна, очевидно, описати у вигляді деякої системи
специфічних концептів.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Кириллица – латиница – гражданица : [коллективная монография] / [отв. ред. Т. В. Шмелева]. – Великий Новгород :
НовГУ имени Ярослава Мудрого, 2009. – 340 с.
2. Брайчевський М. Ю. Походження української писемності / М. Ю. Брайчевський. – Київ : ''Вища школа'', 1998. – 143 c.
3. Истрин В. А. 1100 лет славянской азбуки / В. А. Истрин. – М. : Издательство Академии наук СССР, 1963. – 179 с.
4. Карський Ю. Ф. Славянская кирилловская палеография / Е. Ф. Карський – М. : Издательство Наука, 1979. – 517 с.
5. Огієнко І. І. Історія української літературної мови / І. І. Огієнко. – К. : Наша культура і наука, 1995. – 241 с.
6. Чудинов В. А. Загадки славянской письменности / В. А. Чудинов. – М. : Издательство Вече, 2002. – 528 с.
7. Станівський М. Ф. Старослов’янська мова / М. Ф. Станівський. – Львів : Видавництво Львівського університету,
1964. – 460 с.
8. Леута О. І. Старослов’янська мова : [підручник] / О. І. Леута. – К. : Вища шк., 2001. – 225 с.
9. Гром’як Р. Т. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів. – К. : ВЦ ''Академія'', 1997. – 160 с.
10. Українська мова : Енциклопедія / [редкол. : В. М. Русанівський (співгол.), О. О. Тараненко (співгол.), М. П. Зяблюк
та ін.]. – [1-ше вид.]. – К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 2000. – 752 с.
11. Википедия [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%B7.
12. Космеда Т. А. Комунікативна компетенція Івана Франка : міжкультурні, інтерперсональні, риторичні виміри :
[монографія] / Т. А. Космеда. – Львів : ПАІС, 2006. – 328 с.

REFERENCES (TRANSLATED &TRANSLITERATED)
1. Kirillitsa – latinitsa – grazhdanitsa [Cyrillic – Latin – Civility] : [kolektivnaia monografiia] / [otv. red. Т. V. Shmeliova]. –
Velikii Novgorod : NovGU imeni Yaroslava Mudrogo, 2009. – 340 s.
2. Braichevskyi М. Yu. Pokhodzhennia ukrains'koi pysemnosti [The Origin of the Ukrainian Written Language] /
М. Yu. Braichevskyi. – Kyiv : ''Vyshcha shkola'', 1998. – 143 s.
3. Istrin V. А. 1100 let slavianskoi azbuki [1100 Years of the Slavic Alphabet] / V. А. Istrin. – М. : Izdatel'stvo Akademii nauk
SSSR, 1963. – 179 s.
4. Karskii Yu. F. Slavianskaia kirilovskaia paleografiia [The Slavonic Cyrillic Paleography] / Yu. F. Karskii. – М. :
Izdatel'stvo Nauka, 1979. – 517 s.
5. Ogienko І. І. Istoriia ukrains'koi literaturnoi movy [The History of the Ukrainian Literary Language] / І. І. Ogienko. – К. :
Nasha kul'tura i nauka, 1995. – 241 s.
6. Chudinov V. А. Zagadki slavianskoi pismennosti [Enigmas of the Slavic Written Language] / V. А. Chudinov. – М. :
Izdatel'stvo Veche, 2002. – 528 s.
7. Stanivs'kyi М. F. Staroslovians'ka mova [Old Slavic Language] / М. F . Stanivs'kyi. – L'viv : Vydavnytstvo L'vivs'kogo
universytetu, 1964. – 460 s.
8. Leuta О. І. Staroslovians'ka mova [Old Slavic Language] : [pidruchnyk] / О. І. Leutа. – К. : Vyshchа shk., 2001. – 225 s.
9. Gromiak R. Т. Literaturoznavchyi slovnyk-dovidnyk [Literary Dictionary-Manual] / R. Т. Gromiak, Yu. І. Коvаlіv. – К. :
VTS ''Акаdemiia'', 1997. – 160 s.
10. Ukrains'ka mova [Ukrainian Language] : entsyklopediia / [redkol. : V. М. Rusanivs'kyi (spivgol.), O. O. Taranenko
(spivgol.), М. P. Ziabliuk ta іn.]. – [1-she vyd.]. – К. : Ukr. entsykl. іm. M. P. Bazhana, 2000. – 752 s.
11. Wikipedia [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%B7.
12. Коsmeda Т. А. Komunikatyvna kompetensiia Ivana Franka : mizhkul'turni, interpersonal'ni, rytorychni vymiry [The
Communicative Competence by Ivan Franko : Cross-Cultural, Interpersonal, Rhetoric Dimensions] : [monografiia] /
Т. А. Kosmedа. – Lviv : PAIS, 2006. – 328 s.

Матеріал надійшов до редакції 19.04. 2012 р.
Соболь Л. И. Литеры как следствие взаимодействия лингвокультур разных народов: обобщение
диахронического анализа.
В статье рассмотрен вопрос происхождения глаголицы и кириллицы. Приведены известные в науке факты,
подтверждающие, что глаголица более древняя, чем кириллица. Исследован процесс перехода глаголичных литер в
кириллицу, частично рассматривается их заимствование из греческой и других лингвокультур; акцентировано
внимание на вопросе происхождения украинской системы письменности. Замечено, что с позиции диахронии
литеры тоже имеют внутреннюю форму, выражают соответственные культурные концепты.
Sobol' L. I. Letters as the Result of the Interaction between Linguistic Cultures of Different Nations.
The article deals with the problem of the origin of the Glagolitic and Cyrillic alphabets. The facts which prove that the
Glagolitic alphabet is older than the Cyrillic one are provided. The process of transition of the Glagolitic letters into
the Cyrillic alphabet is analyzed. It also deals with their borrowing from Greek and other linguistic cultures; the
attention is paid to the problem of the origin of the Ukrainian writing system. It is also shown that due to the diachrony
the letters have the inner form and express certain cultural concepts.
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НАРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ТЕКСТОТВОРЕННЯ
Статтю присвячено дослідженню наративної онтології постмодерністських художніх текстів та поняття
ризоми з погляду сучасної наратології. Визначено домінантні ознаки постмодерністського ризоматичного
наративу, встановлено залежність композиційно-стилістичної специфіки повістування від наратора,
з’ясовано принципи тотожності автора та наратора, проаналізовано стилістичні особливості прояву
принципу наративної ризоми в аспекті постмодерністського текстотворення.
Постановка проблеми у загальному вигляді, її актуальність та зв’язок з науковими завданнями. Епоха
активного розвитку комп’ютерних технологій, особливо глобальної інформаційної сітки Інтернет, вносить
радикальні зміни у традиційні форми подачі та сприйняття текстової інформації. Це знаходить свій вияв і в
структурі постмодерністського наративу й обумовлює появу наративної ризоми. У постмодерністській поетиці
й досі залишається дискусійним питання про те, які саме ментальні моделі будує читач, інтерпретуючи текст.
O. Кубрякова зазначає, що текст як організована форма комунікації [1: 34], вже містить у собі певні одиниці,
засоби, сигнали тощо, достатні й необхідні для побудови на їх основі правильної й осмисленої моделі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Постмодерністський художній текст формується за принципом
наративної ризоми, специфіка якого полягає у перерваності сюжету, коли втрачається лінійний зміст, і читач
може доусвідомлювати смисл оповідання самостійно. Такий наратив дослідники ототожнюють з поняттям
ризоми, яке було введено у філософію постмодернізму в 1976 р. Ж. Дельозом та Ф. Гваттарі на противагу
поняттю ''структура'' для фіксації принципово позаструктурного та нелінійного способу організації цілісності,
що залишає відкритою можливість для іманентної автохтонної рухливості та, відповідно, реалізації її
внутрішнього креативного потенціалу самоконфігурації [2: 20].
Ризома – це специфічна форма кореневища, що не має чітко вираженого центрального підземного стебла [2: 77].
На відміну від будь-яких видів кореневої організації, ризома – не лінійний "корінь", а, радикально відмінна від
кореня рослин потенційна нескінченність, що імпліцитно містить у собі "приховане стебло" [3]. Принципова різниця
полягає в тому, що це стебло може розвиватися в будь-якому напрямку й приймати будь-які конфігурації, оскільки
ризома абсолютно нелінійна – "світ втратив свій стрижень" [4: 70]. Ризома не подібна до дерева, бо не є об’єктом
відтворення: ані зовнішнього – як дерево-корінь, ані внутрішнього – як структура-дерево [5: 74].
До складу постмодерністського ризоматичного наративу входять неоднорідні теми, різні дати та рівні.
Ризома може бути зламана в якомусь місці, може переміститися на іншу лінію [2: 71]. Зміни, злами в ризомі
виникають щоразу, коли сегментарні лінії зненацька виявляються на лініях зникнення. Ці лінії постійно
переходять одна в одну. Отже, ризома складається не з єдностей, а з вимірів, точніше – з ліній, що рухаються,
не підпорядковуючись жодній структурній моделі. Вона відмежована від самої думки про генетичну вісь як про
глибинну структуру [3].
Мета статті – визначити головні ознаки постмодерністського ризоматичного наративу та простежити
особливості прояву принципу наративної ризоми у процесі постмодерністського текстотворення.
Окреслена мета передбачає розв’язання наступних завдань: 1) розглянути поняття ризоми з погляду
сучасної наратології; 2) виявити стилістичні засоби та прийоми прояву принципу наративної ризоми у
постмодерністському текстотворенні.
Виклад основного матеріалу. Процес безпосереднього породження тексту вже давно виокремився у
самостійний вид діяльності з внутрішніми мотивами і цілями комунікативно-пізнавального плану,
що реалізуються у межах знакового спілкування [6: 108-130]. Текст як ієрархія змістово-смислових блоків
реконструює і відтворює орієнтовну фазу діяльності, яка йому передує. Отже, текст це вже не штучне
утворення, що є лише засобом передачі інформації, а дворівневий процес авторської орієнтації та її втілення.
М. Бахтін виділяв два фактори, що зумовлюють текст як висловлення: 1) "…задум (інтенція); 2) здійснення
цього задуму. Динамічні взаємовідносини цих факторів, їх конкуренція формують і визначають характер
тексту" [7: 318]. Крім того важливим є також інтерсуб’єктивний фактор, адже автор, текст та його реципієнт
локалізовані у хронотопі (просторі й часі). "Смерть автора" зумовила багатоголосся естетичних суб’єктів, з
якими авторське "я" вступає в діалогічне спілкування. У межах такого творчого хронотопу складаються
специфічні стосунки автора з персонажами художнього твору. Літературний герой постмодерністської поетики
не лише потенційно дорівнює авторові, а й сам стає суб’єктом свідомості, коли віддзеркалює не
індивідуальність, а ідею.
Проблема художнього простору, як і часу, полягає в тому, що ці категорії, поряд з наративними формами
розповіді, визначають локуси та функції суб’єкта повістування [8: 22]. При цьому необхідно звертати увагу на
темпоралізацію художнього простору, спеціалізацію часу, а також домінантне начало художнього твору.
Паралельно з процесом хронотопізації йде процес розхронотопізації, пов’язаний із функціональною позицією
суб’єкта, який роздумує про час, або простір. Характеристика суб’єкта включає два важливі моменти: 1) його
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позицію в художньому тексті, тобто просторово-часовий аспект; 2) ступінь його репрезентації (мовні засоби
вираження суб’єкта / наратора) в цьому тексті – емоційно-ідеологічний аспект. Дослідження цих моментів
сприяло формуванню окремого напряму в техніці розповіді – типології наративних форм, що спрямований на
визначення критеріїв розрізнення персоніфікованого й аукторіального наратора.
Суть суперечностей полягає в можливості чи неможливості розглядати персоніфікованого наратора як
фігуру зі своєю власною історією або як вияв наративної функції автора. Ці розбіжності приховуються в
системі опозицій: мімезис / дієгезис, особова / безособова розповідь, фікціональність / ілюзія реальності [9: 2235]. На думку Ф. Штанцеля, одним з основних критеріїв розбіжності вважають ''укорінення" (Verankerung)
позиції персоніфікованого наратора у фікціональній дійсності [10: 123]. Творення фікціонального світу
виявляється через просторово-часовий дейксис. А в повістуванні від 3-ї особи визначальною стає Іch-Origo
персонажа. Причиною появи дейксису в означеній ситуації Ф. Штанцель вважає тілесність персонажа, що
дозволяє будувати навколо нього систему близького й віддаленого дейксису. У повістуванні від 3-ї особи
відсутність тілесності не дозволяє наратору позначити автономно функціонуючу систему авторських
орієнтирів, йому доводиться сигналізувати про своє переміщення у позицію персонажа або про бажання
залишитися у невизначеній часовій і просторовій дистанції [10: 123].
Преференція форми розповіді є ключовим моментом в інтенціях автора і залежить від текстових стратегій.
Нарація від 1-ї особи слугує результатом свідомого естетичного вибору, а не знаком відвертості або сповіді.
Перевага однієї з форм розповіді (1-ї – 3-ї осіб) є важливою, оскільки від розподілу ролей залежатиме
перспектива повістування, його організація, у зв’язку з чим буде змінена позиція читача [4: 256].
У гомодієгетичному повістуванні функція займенників у 1-й особі неоднакова. Р. Барт вважає, що 1-а особа
заснована на подвоєнні (точніше було б сказати – на роздвоєнні), оскільки наратор і персонаж поєднані в одній
особі. Внутрішнє життя персонажа не тільки сприймається, але й формулюється самим персонажем, що певною
мірою спричиняє відчуття внутрішньої суперечності в його свідомості між виконуваними функціями наратора
й персонажа. Наратор і персонаж прагнуть до єдності, але так ніколи і не поєднуються. Розрив між ними Р. Барт
називає "нечистою совістю" [11: 234].
Дослідники А. Корольова, І. Фізер, В. Шмід та Ф. Штанцель наголошують на різниці між наратором і
персонажем у розповіді від 1-ї особи. А тому варто розрізняти персонажа-наратора (тип я-очевидець), що
виконує первинну функцію у розповіді, й особу-персонажа в дії (тип я-герой), що виконує вторинну функцію.
За роздвоєним я криється ще третє я – авторське, адже у гомодієгетичному типі повістування немає
всезнаючого наратора від 3-ї особи, у хронотопі якого міг би імпліцитно функціонувати автор. Збіг позицій
автора й наратора дає підстави недосвідченому читачеві робити помилкові висновки про збіг образу наратора,
його історії з біографією самого автора [9; 10; 12; 13].
Персонажі художнього твору – це можливі аспекти життя самого автора, розгортання його власних
можливостей, у зв’язку з чим він може передбачити вчинки своїх героїв. З особистим досвідом письменника
пов’язане не лише те, що було дійсно пережито, але й те, що він бажав і навіть уявляв, оскільки уява є
частиною його самого [14: 91]. Письменники можуть використовувати факти зі своєї біографії в художньому
творі, але не за ради неї самої, а для творення власної моделі світу, власного світовідчуття.
У гомодієгетичному повістуванні складно визначити, коли наратор ідентичний авторові. Підставою для
тотожності автора й наратора А. Корольова вважає відсутність у тексті соціальних характеристик останнього
[12: 67]. Різниця імен до таких свідчень не належить. Отже, пропонуємо розрізняти збіг / незбіг автора й
наратора за двома параметрами: 1) соціальним, тобто збіг / незбіг імен, професій, статі й т. ін.; 2) ідеологічним
– збіг / незбіг ідеологічних позицій, адже у деяких творах автор виражає своє бачення світу і ставлення до нього
через позицію наратора, що належить до протилежної статі. Збіг ідеологічних позицій автора й наратора
полегшує виявлення авторської свідомості у творі, навіть якщо вони полярні за соціальними параметрами.
У зв’язку з цим можна виділити головні ознаки постмодерністського наративу: 1) преференції наратива
(письма) у відношенні автор – наратор – читач; 2) відсутність статики тексту; 3) трансформація наративних
форм постмодерністського повістування.
Отож, постмодерністський наратив твориться шляхом постійної трансформації наративних форм у різні
"голоси", руйнуванням лінійності та однозначності текстової інформації, що зумовлюють ризоматичний стиль
викладу – невизначеність між порядком подій наратива та порядком їхнього ''розповідання" і, як наслідок,
знищення фабули та створення особливого типу ''нелінійного письма" [15: 84] чи "діалогу текстів" [16: 47].
Таким чином, класичний художній твір трансформується у ризоматичний.
Під принципом наративної ризоми постмодерністського текстотворення розуміємо позаструктурний,
нелінійний спосіб організації цілісності повістування, що ґрунтується на гетерогенності постмодерністського
художнього тексту, в якому є безліч "коренів" і кодів (художніх, філософських, соціологічних,
культурологічних), які переплітаючись, утворюють ризому. Безперервне творення ризоматичного абсурдного
повістування, де домінує не зміст оповідання, а його форма, спосіб розгортання тексту, зумовлюють залежність
композиційно-стилістичної специфіки повістування від автора.
Однією із характерних ознак ризоми є те, що вона може бути розірвана, надламана у будь-якому місці [16:
156], проте може поновити свій рух в тому ж напрямку, або обрати новий, переходити з однієї лінії в іншу. На
місці розриву за допомогою мовностилістичних засобів різних рівнів створюється "формування" [2: 69], що
повертає втрачений зміст і, таким чином, формує новий варіант прочитання твору.
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Зважаючи на фундаментальну властивість ризоми бути гетеронімною, тобто неоднорідною і розвиватися у
різних напрямках, коли кожна точка може бути і одночасно є зв’язаною з будь-якою іншою [2: 124], при
збереженні цілісності постмодерністського художнього тексту відбувається руйнування традиційної,
семантично центрованої текстової структури.
Отже, ризомну структуру постмодерністського художнього тексту складає сукупність не пов’язаних між
собою хаотичних фрагментів, проте у кожному з них містяться зв’язки з попередніми, хоча ці зв’язки
безструктурні, множинні, заплутані й постійно обриваються, що призводить до амбівалентності
постмодерністського письма.
Висновки. Постмодерністський наратив якнайкраще демонструє ризоматичну повістувальну манеру, де немає
ані чітко організованої послідовності подій через ієрархію наративних форм, ані їхнього послідовного часового
розгортання. Принципова відсутність категорії часу надає додаткову можливість показати безперервність буття
різних культурних епох у свідомості імпліцитного читача, на відміну від конкретного, вихованого в певній
культурній системі. Імпліцитний читач завжди відкритий для будь-якої культурної мови, а отже – для всіх
одночасно. Це свідчить про те, що постмодерністські художні тексти, особливо ті, що належать до жанрів малої
форми, за своєю онтологією наративні. У них немає такої події, яка мала б абсолютне фіксоване значення,
включаючи і те значення, що надає події сам автор наративу або наратор. Переважає те значення, що є
релевантним у певний момент, тобто у момент кожного прочитання. Безперервне творення постмодерністського
ризоматичного наративу, де домінує не зміст оповідання, а його форма, спосіб розгортання тексту, зумовлюють
залежність композиційно-стилістичної специфіки повістування від наратора. Саме за принципом наративної
ризоми твориться постмодерністський художній текст, специфіка якого полягає у перерваності сюжету, коли
лінійний зміст втрачається, і читач може доусвідомлювати смисл оповідання самостійно.
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Фидык В. И. Нарративные стратегии постмодернистского текстообразования.
Статья посвящена исследованию нарративной онтологии постмодернистских художественных текстов и
понятия ризомы с точки зрения современной нарратологии. Определяются также доминантные признаки
постмодернистского ризоматического нарратива, обозначается зависимость композиционностилистической специфики повествования от нарратора, определяются принципы тождественности автора
и нарратора, анализируются стилистические особенности проявления принципа нарративной ризомы в
аспекте постмодернистского текстообразования.
Fidyk V. I. Narrative Strategies of the Postmodern Text Formation.
The article sets out to provide the research of the narrative aspect of postmodern pieces of literature and the notion of
narrative rhizome in the aspect of the modern narratology. It determines the dominant features of the postmodern
rhizomatic narrative, determines the dependency of composition and stylistic peculiarities on storyteller’s narration. It
also singles out the identity principles of an author and a narrator, analyzes the stylistic peculiarities of the narrative
rhizome exhibition in the aspect of the postmodern text formation.
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РОЛЬ ГЕНДЕРНОГО АСПЕКТУ У СПРИЙНЯТТІ КОНЦЕПТІВ SUCCESS<>FAILURE
У статті на матеріалі експерименту проаналізовано вплив гендерного фактора на сприйняття концептів
SUCCESS<>FAILURE носіями англійської мови. Встановлено основні когнітивні ознаки, що демонструють
спільні та відмінні риси уявно-асоціативної діяльності чоловіків і жінок. Наголошено на тому, що незважаючи
на велику кількість спільних для чоловіків і жінок ядерних когнітивних ознак концептів SUCCESS<>FAILURE,
чоловічий та жіночий модуси спілкування мають значну низку специфічних ознак, що детермінуються
гендерною забарвленістю.
Антропоцентричний погляд на мову кінця XX ст. призвів до переосмислення системно-структурної наукової
парадигми гуманітарного знання та розширення лінгвістичних досліджень. Мова як абстрактна сутність, що
живе своїм власним життям і існує поза межами пізнавальної діяльності людини, перестала привертати увагу
науковців. Все більше і більше дослідників зосередились на вивченні різноманітних параметрів мовної
особистості, які отримали мовне вираження. Одним із таких параметрів став гендер.
Термін ''гендер'' прийшов у лінгвістику з антропології на початку 70-х років XX ст. Його вперше використав
Г. Рубін у статті ''Обмін жінками''. Призначення терміну ''гендер'' полягає у розмежуванні соціокультурних (gender)
та суто біологічних (sex) характеристик чоловіка та жінки як членів певної соціокультурної спільноти [1: 7].
Як відомо, гендерні характеристики відіграють значну роль при сприйнятті і оцінці предметів та явищ
навколишньої дійсності. Аналізуючи дослідження в галузі лінгвістики, важко не помітити, що при розгляді багатьох
питань дослідники нерідко звертають нашу увагу на прояви гендерної диференціації (О. Л. Бессонова,
О. С. Бондаренко, О. І. Горошко, М. С. Колесникова, А. П. Мартинюк, І. Г. Ольшанський та багато інших). Цікавими
в цьому плані є дослідження А. П. Мартинюк [1] та О. Л. Бессонової [2]. У зазначених працях простежується ідея
існування відмінних моделей мовленнєвої поведінки чоловічої та жіночої гендерної особистості. Це, як свідчать
дослідження, пояснюється гендерно-обумовленою специфікою концептуальних систем чоловіків та жінок.
Водночас ще залишається коло невирішених питань стосовно вивчення зафіксованих в мові стереотипів
фемінінності і маскулінності, проявів гендерної асиметрії тощо.
Метою нашої статті є дослідження специфіки сприйняття УСПІХУ та ПОРАЗКИ носіями англійської мови
– особами чоловічої та жіночої статті. Виконання поставленого завдання потребує залучення результатів
проведеного з носіями англійської мови асоціативного експерименту, який, як нам видається, є важливим
засобом виявлення особливостей мовної свідомості. Варто зазначити, що під мовною свідомістю зазвичай
розуміють сукупність образів, які формуються і виводяться назовні за допомогою мовних засобів: слів, вільних
і стійких словосполучень, речень, текстів, асоціативних полів. Важливу роль при цьому відіграють асоціативні
поля, адже отримані в ході експерименту асоціації дають можливість не лише апелювати до глибинного шару
людської психіки, але й допомагають осмислити на рівні підсвідомого навколишній світ, виявити приховану
систему цінностей через асоціації інформантів [3: 321].
Одне із завдань нашого дослідження полягало у визначенні впливу гендерних відмінностей на об’єктивацію
концептів SUCCESS<>FAILURE, а саме встановлення залежності між мовним наповненням досліджуваних у
роботі концептів та гендерними характеристиками англійської мовної особистості. Для виконання поставленого
завдання нами було проведено психолінгвістичний експеримент з носіями англійської мови (особами чоловічої
та жіночої статі) [4: 258-264]. В експерименті взяло участь 120 осіб (55 чоловіків та 65 жінок). У результаті
аналізу отриманих реакцій на слова-стимули success / failure ми побачили, що уявлення про УСПІХ і ПОРАЗКУ
в свідомості носіїв англійської мови (чоловіків та жінок) у багатьох аспектах збігаються. Проте виявлення
значної кількості специфічно-забарвлених когнітивних ознак демонструє відмінні риси уявно-асоціативної
діяльності чоловіків та жінок. Розглянемо найбільш показові асоціативні реакції реалізації концептів
SUCCESS<>FAILURE в свідомості носіїв англійської мови – осіб чоловічої та жіночої статі. Оскільки кожний з
концептів охоплює широке коло як спільних, так і гендерно-маркованих когнітивних ознак, для достовірнішої
верифікації даних, вважаємо за доцільне розглянути кожен з концептів окремо. Спочатку розглянемо гендерну
специфікацію концепту SUCCESS (див. рис. 1).
Згідно отриманих в результаті експерименту даних, що представлені на рис. 1 до спільних для чоловічої та
жіночої лінгвосвідомості когнітивних ознак концепту SUCCESS, можемо віднести такі ознаки: досягнення
(achievements 52 %), завершення всіх починань (completion of tasks or any accomplishments 41 %), реалізація
поставленої мети (reaching your goal 22 %), перемога (victory 15 %), хороша робота (good job 14 %), наявність
матеріальних засобів (money 14 %), процвітання (prosperity 13 %), щастя (happiness 12 %), високе соціальне
становище (high social position 12 %), слава (fame 10 %).
Незважаючи на досить значну кількість спільних для чоловічої та жіночої картин світу когнітивних ознак
концепту SUCCESS, нам вдалося виявити і ряд гендерних специфічно-забарвлених рис, які дозволяють змоделювати
особливості чоловічого та жіночого світосприйняття. Зокрема, у чоловічому модусі спілкування переважно
фігурують такі валоративи УСПІХУ, як: кар’єра (career), багатство (wealth), бездоганність (perfection), задоволення
(satisfaction), впевненість в собі (self-confidence), гарний дім (nice house), свобода (freedom). Тоді як жіночий модус
спілкування концентрується навколо таких складових УСПІХУ, як: хороша сім’я (good family), діти (children),
кохання (love), дружба (friendship), похвала (reward), здійснення мрій (realization of dreams), здоров’я (health), знання
(knowledge), незалежність (independence), повага (respect), мудріть (wisdom).
© Щербина С. М., 2012
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Рис. 1. Гендерна специфікація концепту SUCCESS.
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Таким чином, отримані нами асоціативні реакції на слово-стимул success дають можливість не лише
створити прототипові моделі УСПІХУ в уяві носіїв англійської мови, але й визначити набір гендерноспецифічних концептуальних домінант, що відіграють роль своєрідних ''аксіологічних модифікаторів''
об’єктивної дійсності. Саме вони, на наш погляд, формують портрет успішної особистості, в основі якого
лежить когнітивна операція оцінювання УСПІХУ особами чоловічої та жіночої статті. Зокрема, отримані
характеристики свідчать про те, що особи чоловічої статті вважають себе успішними за умови, що вони змогли
реалізуватись як виконавці прототипової соціально-психологічної маскулінної ролі добувача-годувальника,
який повинен бути впевненим в завтрашньому дні. На противагу їм, представниці жіночої статті, передусім,
вбачають свій успіх у сімейних цінностях. Хоча, результати дослідження показали, що для них не менш
важливим пріоритетом залишається власна самореалізація, про що свідчать такі аксіологічні орієнтири, як:
знання (knowledge), незалежність (independence), повага (respect), мудріть (wisdom).
У свою чергу, аналіз асоціативних реакцій на слово-стимул failure також дав можливість виокремити досить
значну кількість як спільних, так і відмінних для чоловічої та жіночої статті когнітивних ознак концепту
FAILURE (див. рис. 2).

Ри.с 2. Гендерна специфікація концепту FAILURE.
Зображені на рис. 2 результати асоціативного експерименту дають нам можливість виділити спільні для обох
статей когнітивні ознаки концепту FAILURE, а саме: недосягнення поставленої мети (not achieving your goals 36 %),
втрата (loss 21 %), відсутність успіху (lack of success 15 %), бідність (poverty 13 %), неспроможність закінчити почате,
через докладання недостатньої кількості зусиль (being not able to complete something because not making efforts 12 %),
програш (losing 10 %), погана робота (bad job 10 %), банкрутство (bankruptcy 10 %), самотність (being lonely 10 %),
безробіття (unemployment 9 %), даремно змарнований час (wasted time 6 %), розлучення (divorce 5 %), наркотики
(drugs 3 %), в’язниця (prison 3 %), відмова (rejection 3 %), покинута справа (giving up 2 %).
Досить цікавим, на нашу думку, є розгалужений характер гендерно-специфікованих когнітивних ознак
концепту FAILURE, який по-різному проявляє себе в чоловічому та жіночому модусах спілкування. Так, для
осіб чоловічої статі ПОРАЗКА, передусім, асоціюється з неспроможністю виконувати свої обов’язки
(nonperformance), банкрутством (bankruptcy), поганими вчинками (bad deeds), віддаленням від Бога (separation
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from God), програшем (defeat), відчуттям невідповідності чомусь (be unsuitable), спантеличенням
(embarrassment), безвихідності (feel perplexed).
Щодо осіб жіночої статі, то ПОРАЗКА для них, передусім, асоціюється з поганою сім’єю (bad family), лінню
(laziness), безнадійністю (hopelessness), розчаруванням (disappointment), депресією (depression), смутком
(sadness), відчуттям порожнечі (brokenness), панікою (panic), смертю (death).
Таким чином, співставлення асоціативних паралелей чоловічого та жіночого модусів спілкування дозволило
нам охопити ключові аспекти ціннісної складової концепту FAILURE. Зокрема, результати експерименту
показали, що в жіночому модусі спілкування переважають суб’єктивно-психологічні асоціати, що пов’язані з
емотивною оцінкою ПОРАЗКИ. Це дає підстави стверджувати, що ключове місце в ціннісній картині світу осіб
жіночої статі займають сенсорні цінності, які свідчать про перевагу емоційного начала над раціоналістичним.
Звернувшись до отриманих в ході експерименту асоціативних реакцій на слово-стимул failure, ми помітили,
що однією із найхарактерніших особливостей чоловічого мовлення є прагнення до досконалості, яке
проявляється у бажанні відповідати вимогам суспільства, здатності вміло виконувати свої обов’язки та уникати
помилок. Це свідчить про те, що на відміну від жіночого мовлення, чоловічий модус спілкування базується на
перевазі раціоналістичного начала над емоційним.
Таким чином, опис концептів SUCCESS<>FAILURE з урахуванням гендерного аспекту дозволив нам виявити
особливості когнітивного сприйняття досліджуваних концептів особами чоловічої та жіночої статі. Результати,
отримані при співставленні асоціативних полів носіїв англійської мови – чоловіків та жінок, показали, що
незважаючи на велику кількість спільних для обох статей ядерних когнітивних ознак, чоловічий та жіночий
модуси спілкування мають низку специфічно-забарвлених ознак, що детермінуються гендерною забарвленістю.
Хоча дані експерименту підтверджують наявність залежності ціннісних стереотипів англійської мовної
особистості від статевої приналежності, отримані результати не дають підстав говорити про кардинальні
відмінності сприйняття концептів SUCCESS і FAILURE особами чоловічої та жіночої статі.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо в виявленні впливу вікових та професійних детермінантів
на вербалізацію концептів SUCCESS<>FAILURE.
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Щербина С. М. Роль гендерного аспекта в восприятии концептов SUCCESS<>FAILURE.
В статье на материале эксперимента проанализировано влияние гендерного фактора на восприятие
концептов SUCCESS<>FAILURE носителями английского языка. Перечисляются основные когнитивные
признаки, которые демонстрируют общие и отличимые черты ассоциативной деятельности мужчин и
женщин. Внимание обращается на то, что несмотря на большое количество общих для мужчин и женщин
ядерных когнитивных признаков концептов SUCCESS<>FAILURE, мужской и женский модусы общения
имеют значительное количество специфических признаков, которые детерминируются гендерной окраской.
Shcherbyna S. M. The Gender Role in the Perception of Concepts SUCCESS<>FAILURE.
The article on the basis of the experiment material analyzes the influence of the gender factor on the perception of
concepts SUCCESS<>FAILURE by the English language speakers. The principle cognitive characteristics that
demonstrate common and different features of the associative activity by men and women are enumerated. The attention
is drawn on that fact that despite the great amount of common for men and women nuclear cognitive features of the
concepts SUCCESS<>FAILURE, the masculine and feminine models of communication have the considerable amount
of specific features that are determined by the gender colouring.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМБРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИГУКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ
КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ SPEECH ANALYZER ТА PRAAT
У даній статті розглянуто важливість проведення комплексних досліджень тембральних характеристик
експресивного мовлення, що представлено вигуками. Також описано особливості тембральних характеристик
вигуків мовлення американців різних вікових груп – до 20-ти років, 20-40 років, та представників середнього
віку 40-60 років відповідно за допомогою сучасних комп’ютерних програм Speech Analyzer та PRAAT.
Просодія посідає особливе місце серед мовних засобів у створенні експресії. Завдяки здатності просодичних
засобів створювати наочні образи мова глибше проникає в суть явищ. Для цієї мети просодична система має у
своєму розпорядженні одиниці, які визначають як образотворчі інтонеми (Є. А. Бризгунова). Ці інтонеми
служать для опису фізичних властивостей, явищ, предметів. Вони впливають на зорове та слухове сприйняття,
допомагаючи наочно уявити це явище або предмет. У просодії – це складний комплекс таких елементів, як
інтенсивність, мелодика, тембр, діапазонна висота. Промовляючи вигук, ми використовуємо майже весь цей
комплекс просодичних елементів, кожен з яких виконує певну функцію. Тому функції просодії різноманітні [1].
Варто зауважити, що мовні засоби вираження емоцій, в даному випадку вигуки, контролюються та
усвідомлюються під час прояву цих емоцій [2]. Сутність даного аспекту полягає в тому, що просодія вигуків
варіюється залежно від емоцій, тобто душевних переживань та почуттів співрозмовників в момент мовлення.
У зарубіжній лінгвістиці просодія розглядається як дворівневе надсегментне явище [3: 18]. Перший рівень
(вищий) складає фонологічна просодія, яка стосується надсегментних явищ інтонації, ритму, і фразового
наголосу чи синтагматичного наголосу. Абстрактні фонологічні параметри просодії мають фізичні прояви: це
контури частоти основного тону, інтенсивності та темпу вимовляння. Це компоненти другого рівня (нижчого)
просодії – фонетичного. На рівні акустичних корелятів (фізичних характеристик) інтонацію формують
мелодійні (частота коливань основного тону) та енергійні (інтенсивність) складові. Як правило, поза увагою
залишаються тембральні характеристики, тобто фізичні складові спектру кожного відрізка звучання, які
визначаються його структурою. Тембр звуку відображає складність його звучання, забарвлення, іншими
словами його якість. Водночас, тембр неможливо описати кількісно. Його, як правило, характеризують
абстрактними термінами. Наприклад, м’який, яскравий, щільний і т. д. Тембр звуку залежить від спектру звуку,
тобто від його складових. Яскравим прикладом тембру може виступати інтонація заклику, яку важко навіть
уявити тембрально нейтральною без модальних та емоційних ознак.
Віднесення тембру, тобто якості звуку, яка визначається співвідношенням його спектральних складових, до
числа компонентів інтонації нерідко викликає заперечення. Будучи одним з основних ознак звуку, тембр або
спектр, обслуговує переважно певний сегмент мовлення.
Різне тембральне забарвлення використовується в спонтанному та підготовленому мовленні як
паралінгвістичний засіб для вираження різних емоцій. Шепітне мовлення надає висловленню таємничості,
конспірації, змови. Хрипкий тембр належить до виразних характеристик емоційного мовлення. Завдяки хрипкості
чоловічі голоси звучать більш мужньо [4: 61]. Придиховість є часто маркером позитивних емоцій, здивованого
захоплення. Придиховий голос часто використовується у паралінгвістичній функції для відтворення інтимної
атмосфери [5: 135]; його часто називають ''сексуальним'' голосом, що може передавати глибокі емоції [6: 171].
Відмінності за тембром не беруть участь у передачі основних комунікативних функцій інтонації і виявляються лише
при вираженні окремих конкретних емоцій (презирства, гніву, насмішки і т. д.) і, особливо, в емоційному
забарвленні мови, віднесення якої до лінгвістичних функцій інтонації далеко небезперечно. Цепліс наводить
приблизний перелік суперсегментних тембрів, що описуються через вказівку та активізують частини мовного
апарату (тимчасові домінанти тембру): гіперлабіалізований, характерний для вираження ніжності; делабіалізований
(злість, гнів); переднеоральний (іронія, жарт); ларінгальний (біль, страждання) та інші.
О. Ф. Кривнова у статті, присвяченій розгляду фонетичних можливостей гортані, аналізує разом з
тональними (мелодичними) характеристиками і характеристики фонаційні, що визначають тип і якість звуку.
Останні є, на її думку, типовими засобами вираження емоцій у всіх мовах.
Таким чином, вивчення емоційного мовлення дає багатий матеріал для опису та класифікації тембрів і
висловлюваних ними значень, а тісний зв'язок тембральних особливостей з такими, безсумнівно, просодичними
засобами, як мелодика (регістр, діапазон, напрямок, швидкість зміни частоти основного тону), інтенсивність,
підтверджують правомірність віднесення тембру до числа компонентів просодії. Переконання у значущості
тембральних характеристик для нейтрального в емоційному відношенні мовлення ґрунтується не на
експериментальних даних, а на загальному враженні від тембральної однорідності досить специфічного
матеріалу – переважно читання ізольованих фраз. Звернення до спонтанного мовлення показує розмаїття
тембрального забарвлення і певне умовне розмежування емоційного та неемоційного наповнення в мовленні.
Таким чином, наявні дані дозволяють включити просодичний тембр до числа компонентів просодії, і треба
© Бабчук Ю. Й., 2012
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сподіватися, що подальші дослідження дозволять уточнити артикуляційні й акустичні кореляти тембральних
ознак, таких важливих для різноманітного в емоційному відношенні звучного мовлення.
Актуальність статті зумовлено необхідністю комплексних досліджень тембральних характеристик
експресивного мовлення.
Метою нашого експериментального дослідження є визначення тембральних характеристик вигуків мовлення
американців різних вікових груп – до 20-ти років, 20-40 років, та представників середнього віку 40-60 років.
Матеріалом дослідження слугувало усне спонтанне мовлення, представлене американськими художніми
фільмами, загальною тривалістю 8 годин 47 хвилин 45 секунд. Художні англомовні фільми були опрацьовані за
допомогою сучасних комп’ютерних програм Speech Analyzer та PRAAT.
При відборі матеріалу враховувались лише художні американські фільми, які містять найбільшу кількість
вигуків. Вільне (спонтанне) мовлення у фільмах залежить від різних факторів та від художнього рівня фільму.
Відомо цілий ряд вигуків, взятих із фільмів, звукове мовлення яких використовується у повсякденному житті
носіїв мови. У зв’язку із цим, можна стверджувати, що вираження емоційності у фільмах слугує символом
національно-специфічних ознак вираження тої чи іншої емоції в даному мовному середовищі. Ця позиція є
також нашою установкою для відбору фільмів. Експериментальний матеріал реалізований мовцями
(чоловіками, жінками, молодими юнаками та дівчатами, людьми похилого віку), яких об’єднують такі чинники:
1) комуніканти є представниками вищого середнього та середнього прошарку суспільства; 2) вікова група до
20-ти років, 20-40 років та 40-60 років; 3) комунікативна ситуація спонтанного (непідготовленого) мовлення.
Обмеження експерименту лише однослівними вигуками дали змогу уникнути впливу на отримані дані таких
факторів, як тривалість звучання, розташування слова у фразі чи реченні.
Що стосується такого компоненту просодії, як тембр, то нами було визначено, що тембр залежить від
додаткових тонів, які накладаються на основний. Додаткові тони виникають унаслідок того, що коливається не
тільки все пружне тіло (яке творить основний тон), а і його частини. Частини коротші, ніж усе тіло, тому вони
видають тони, вищі від основного, – обертони (нім. ober ''вищий, верхній''), але слабкіші. Наприклад, якщо
основний тон має висоту 100 Гц, то обертони матимуть висоту 200, 400, 800, 1 600 Гц і т. д. Висота деяких
обертонів досягає 10 000 Гц.
Основний тон і обертони утворюються в гортані за допомогою голосових зв'язок. Ротова порожнина відіграє
роль змінного резонатора (його форму змінюємо за допомогою язика, губів, нижньої щелепи тощо). Як
резонатори можуть виступати й носова та глоткова порожнини. Резонатор одні обертони підсилює, інші –
гасить. Так виникають голосні звуки. Щось подібне, тільки набагато складніше, відбувається й під час творення
приголосних звуків.
Отже, звуки мови відрізняються один від одного, насамперед, набором обертонів. Обертони, з яких
складається певний звук мови, називаються формантами.
Тембр є основною акустичною ознакою кожного окремого звука мови. Саме тембр несе інформацію про те,
як твориться певний звук, що його чує слухач. Тембр несе також інформацію про особливості будови
резонаторів кожної окремої людини (маються на увазі не лише глоткова, ротова й носова порожнини, а й форма
язика, випуклість піднебіння, стан зубів тощо).
Саме завдяки тембру ми впізнаємо голос людини, навіть не бачачи її. Тембр надає тій чи іншій мові
неповторного національного забарвлення.
За тембром розрізняють звучання конкретного мовлення, яке може бути світлим, темним, гострим, сухим,
легким, масивним, радісним, похмурим і т. д. Ці тембральні характеристики звуків суттєво доповнюють зміст
того чи іншого висловлювання, створюють потрібний настрій, відповідний підтекст.
Репрезентативність об’єктивної оцінки якості тембру в загальному залежить від вибору фізичних параметрів
звука. Із відомих акустичних характеристик найбільш часто для оцінки якості тембру використовується оцінка
формантної структури звучання.
Для того, щоб визначити формантну структуру звучання ми використовували спектральний аналіз.
Нами були досліджені вікові особливості тембральної характеристики кожного вигуку.
Зокрема для вигуку Oh залежність тембральних характеристик від вікових особливостей представлена у
таблиці 1.
Таблиця 1.
Залежність тембральних характеристик вигуку ''Oh'' від вікових особливостей
''Oh''
Вікові межі
Тембральні
До двадцяти
Від двадцяти до
Від сорока до
Від шістдесяти
характеристики
років і молодше
сорока років
шістдесяти років
років і старше
Max Ff
277,6
467,7
479,4
194,2
Min Ff
42,7
60,1
80,0
44,3
Форманта
5
5
5
5
З таблиці можна зробити висновок, що тембральні характеристики для вигуку ''Oh'' не залежать від
приналежності мовців до однієї чи іншої вікової групи.
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Для вигуку ''Oh'' у групі віком до двадцяти років характерна наступна спектральна картина формант:
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Рис. 1. Спектральна картина формант для вигуку ''Оh'' у групі віком до двадцяти років.
Посилення звуку відбувається у п’ятій форманті з ймовірністю 100 %. Значення частоти варіюється від 42,7
Hz до 277,6 Hz.
Для вигуку ''Oh'' у групі з віковими межами від двадцяти до сорока років характерна наступна спектральна
картина формант.
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Рис. 2. Спектральна картина формант для вигуку ''Оh'' у групі віком від двадцяти до сорока років.
Посилення звуку відбувається у п’ятій форманті з ймовірністю 63 %. Значення частоти варіюється від 60,1
Hz до 467,7 Hz.
Для вигуку ''Oh'' у групі з віковими межами від сорока до шістдесяти років характерна наступна спектральна
картина формант.
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Рис. 3. Спектральна картина формант для вигуку ''Оh'' у групі віком від сорока до шістдесяти років.
Посилення звуку відбувається у п’ятій форманті з ймовірністю 70,6 %. Значення частоти варіюється від 80,0
Hz до 479,4 Hz.
Для вигуку ''Oh'' у групі американців з віковими межами від шістдесяти років і старших характерна наступна
спектральна картина формант.
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Рис. 4. Спектральна картина формант для вигуку ''Оh'' у групі віком від шістдесяти років і старше.
Посилення звуку відбувається у п’ятій форманті з ймовірністю 84,8 %. Значення частоти варіюється від
44,3 Hz до 194,2 Hz.
Таким чином, можна зробити висновок, що в усіх групах, які поділені за віковою приналежністю, вигук ''Оh''
вимовляється рівним голосом, посилення звуку відбувається у п’ятій форманті. У групі американців до
двадцяти років з ймовірністю 100 %, у групі з віковими межами від двадцяти до сорока років з ймовірністю 63
%, у групі з віковими межами від сорока до шістдесяти років з ймовірністю 70,6 %, та з ймовірністю 84,8 %
відповідно у групі мовців старше шістдесяти років.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Наваренко І. А. Взаємодія просодичних засобів у забезпеченні цілісності тексту іспанської казки та їх вплив на її
сприйняття / І. А. Наваренко // Лінгвістика ХХІ століття : нові дослідження і перспективи. – 2009. – № 3. – С. 178–189.

223

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 65. Філологічні науки
2. Стернин И. А. Социальные факторы и публицистический дискурс / И. А. Стернин ; [под ред.
Ю. А. Сорокина, М. Р. Желтухиной] // Массовая культура на рубеже ХХ-ХХІ веков. Человек и его дискурс :
[сборник научных трудов]. – М. : ''Азбуковник'', 2003. – С. 91–108.
3. Tatham Mark. Developments in speech synthesis / Mark Tatham, Katherine Morton. –West Sussex, 2005. – 342 p.
4. Шевченко Т. И. Социальная дифференциация английского произношения / Татьяна Ивановна Шевченко. – М. :
Высш. шк., 1990. – 142 с.
5. Laver J. The Phonetic Description of Voice Quality / John Laver. – Cambridge : Cambridge University Press, 1980. – 186 p.
6. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language / David Crystal. – Cambridge : Cambridge University
press, 1997. – 499 p.
7. Little Man [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www.kinoshow.ru/films/1748.html.
8. Meet Joe Black [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www.kinofilms.com.ua/.../520_Meet_Joe_Black/html.
9. The Nutty Professor [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // victu.clan.su/...professor/2009-10-13-9330.
10. P. S. I Love You [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www. watch-free.tv/watch-PS-I-Love-You-movieonline-free-2007/html.

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1. Navarenko I. A. Vzaemodia prosodychnykh zasobiv u zabezbechenni tsilisnogo tekstu ispans'koi kazku ta ikh vplyv na ii
spryiniattia [Cooperation of Prosodic Facilities in Providing the Integral Text of the Spanish Fairy-Tale and their Influence
on it’s Perception] / I. A. Navarenko // Lingvistyka XXI st. : novi dosiagnennia i perspektyvy [Linguistics of the XXI
Century : New Achievements and Perspectives]. –2009. – № 3. – S. 178–189.
2. Sternin I. A. Sotsial'nye faktory i publitsysticheskii diskurs [Social Factors and Publicistic Discourse] / I. A. Sternin ; [pod
red. Iu. A. Sorokina, M. P. Zheltukhinoi] // Masovaia kul'tura na rubezhe XX-XXI vekov. Chelovek i ego diskurs [Mass
Culture on the Threshold of the XX-XXI Centuries] : [sb. nauchnykh trudov]. – M. : ''Azbukovnik'', 2003. – S. 91–108
3. Tatham Mark. Developments in speech synthesis / Mark Tatham, Katherine Morton. –West Sussex, 2005. – 342 p.
4. Shevchenko T. V. Sotsial'naia differentsiatsiia angliiskogo proiznosheniia [Social Differentiation of the English
Pronunciation] / T. I. Shevchenko. – M. : Vysh. shkola, 1990. –142 s.
5. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language / David Crystal. – Cambridge : Cambridge University
press, 1997. – 499 p.
6. Laver J. The Phonetic Description of Voice Quality / John Laver. – Cambridge : Cambridge University Press, 1980. – 186 p.
7. Little Man [Еlektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http: // www.kinoshow.ru/films/1748.html.
8. Meet Joe Black [Еlektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http: // www.kinofilms.com.ua/.../520_Meet_Joe_Black/html.
9. The Nutty Professor [Еlektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http: // victu.clan.su/...professor/2009-10-13-9330.
10. P. S. I Love You [Еlektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http: // www. watch-free.tv/watch-PS-I-Love-You-movie-onlinefree-2007/html.

Матеріал надійшов до редакції 13.03. 2012 р.
Бабчук Ю. Й. Исследование тембральных характеристик междометий с помощью компьютерных
программ Speech Analyzer и PRAAT.
В даной статье раскрывается важность проведения комплексных исследований тембральных характеристик
экспрессивной речи, которая представлена междометиями. Описаны особенности тембральных
характеристик междометий речи американцев различных возрастных групп – до 20-ти лет, 20-40 лет, и
представителей среднего возраста 40-60 лет, соответственно, с помощью современных компьютерных
программ Speech Analyzer и PRAAT.
Babchuk Yu. I. Research Timbre Characteristics of Interjections by Means of Computer Programmes Speech
Analyzer and PRAAT.
This article reveals the importance of carrying out complex researches dealing with the timbre characteristics of the
emotional speech which is presented by interjections. It is described also the features of timbre characteristics of
interjections of Americans’ speech of various age groups – till 20 years, 20-40 years, that representatives of middle age
of 40-60 years, respectively, by means of the modern computer programmes Speech Analyzer and PRAAT.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОСОДИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ РАДОСТІ В АНГЛІЙСЬКІЙ СЦЕНІЧНІЙ МОВІ
(НА МАТЕРІАЛІ П’ЄСИ ЛІНН ХОУЄС ''STAGE FRIGHT'')
У статті розвинуто традиційний опис просодичного вираження радості в англійській сценічній мові та
розроблено інтонаційні портрети кожного з досліджених сценічних діалогів. Висловлено думку, що просодія є
важливим механізмом формування та передачі емоцій радості, психологічного впливу реплік сценічних діалогів.
Серед акустичних ознак, найбільш чітко диференціюючих емоцію радості в сценічних діалогах, виділено
тональний контур реплік, характер руху частоти основного тону протягом шкали висловлення. Виявлено, що
велике значення для ідентифікації типів радості мали також зміна темпу, гучності вимови.
Останнім часом особливий інтерес лінгвістів викликає вивчення мовної поведінки в лінгво-прагматичному
аспекті. Сучасний рівень розвитку мовознавства взагалі та інтонології зокрема вказує на необхідність вивчення
зв'язку картини світу і мови, способів фіксації розумового процесу, вираження емоційного змісту і прагматики
впливу усної мови на формування свідомості і фізіологічного стану людини.
Об'єктом дослідження є просодичні характеристики емотивних висловлювань в англійській сценічній мові.
Предметом є емотивні висловлювання в англійській сценічній мові, що виражають радість.
Метою дослідження є встановлення особливостей просодичної реалізації радості в звучанні сценічної мови.
Експериментальним матеріалом дослідження послужили 21 реалізація висловлювань загальною
тривалістю 6 хвилин у виконанні професійними акторами популярного у Великобританії жанру
радіоспектаклів. Для акустичного аналізу відібрано 20 акторських реплік, що виражають емоції радості.
Актуальність цього дослідження зумовлена інтересом сучасної лінгвістики до вивчення проблем звучного
тексту, а також необхідністю виявлення просодичних засобів реалізації людських емоцій з урахуванням
прагматики психологічного впливу звучних сценічних діалогів.
Поставлена мета обумовлює психолінгвістичний характер дослідження із застосуванням фонетичних
експериментальних методів і передбачає вирішення таких завдань:
– виявити особливості просодичної реалізації радості в звучному тексті;
– визначити особливості прагматики психологічного впливу радості в англійських сценічних творах.
Для вирішення вищевикладених завдань застосовано комплексний метод дослідження, що включає
теоретичний аналіз наявної літератури з проблем, що досліджуються, контекстуальний (прагматичний) i
електроакустичний аналіз матеріалу дослідження.
Наукова новизна дослідження полягає у використанні комплексного підходу до опису емоцій радості в
звучанні сценічної мови, що включає екстралінгвістичний, комунікативно-прагматичний аспекти з урахуванням
їх просодичної складової.
Аналіз вітчизняної та світової наукової літератури (Ю. А. Дубовський [1], Т. І. Шевченко [2],
Д. А. Шахбагова [3], Л. Г. Фомиченко [4], О. П. Крюкова [5], Н. Д. Свєтозарова [6], П. Фенч [7]) дає нам
підставу стверджувати, що просодія мовлення є одним з яскравих засобів прагматичного впливу на аудиторію,
відповідного конкретно певній ситуації спілкування.
Водночас актуальним залишається комплексне вивчення англійської сценічної мови в площині взаємодії
семантично-прагматичного і просодичного рівнів її будови.
Прагматика просодичного оформлення акторських реплік спрямована на створення певного емоційного
стану глядачів.
Відомо, що емоційний підйом створює оптимальні умови для виконання різних видів діяльності. На думку
Р. С. Немова, емоційне збудження грає важливу роль в подоланні консерватизму і стереотипних реакцій [8: 241].
Завдяки майстерно зіграній ролі, блискучому володінню голосом, чіткій дикції, сценічній вимові,
відповідній правилам орфоепії, актор висловлює особистісне переживання ролі. У мистецтвознавстві
майстерність володіння словом називається технікою сценічної мови і являє собою той будівельний матеріал, за
допомогою якого зміст художнього образу в п'єсі розвиває свою експресивну форму.
К. С. Станіславський писав: ''Коли артист яскраво забарвлює звуком і підкреслює інтонацією те, чим живе
всередині, він змушує мене бачити внутрішнім поглядом ті образи і картини, про які оповідають слова
промови'' [9: 2: 178].
Аналізуючи просодичний вираз радості в сценічній мови, надається можливість констатувати, що в
акторських репліках він створюється за рахунок зміни тривалості реалізації складів і варіювання темпу варіацій
висоти тону складів на певних відрізках мелодійного контуру, зміни рівня інтенсивності і термінального тону
як усього висловлювання загалом, так і окремих його частин.
Як справедливо зауважує Р. К. Потапова ''Засоби вимовляння безпосередньо пов'язані з ефектом впливу
мовного повідомлення, з так званою прагмафонетикою. Вплив такого тексту знаходиться в прямій залежності
© Велішаєва С. Е., 2012
225

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 65. Філологічні науки

від використання арсеналу засобів усіх рівнів мови, котрі формують прагматичну структуру тексту й
утворюють функціонально-семантичне поле впливу'' [10:10].
Просодія не тільки співвідноситься з тематичним рівнем тексту, а й сама визначає його тематичну
структуру, тим самим здійснюється мовленнєвий вплив і, як результат, відбувається регуляція діяльності однієї
людини іншою людиною за допомогою мови.
В умовах сприйняття усної мови значну роль відіграють індивідуальні технічні характеристики говоріння
(темп, гучність, ритм, дикція), які багато в чому визначають характер звучання.
Крім того, просодичні засоби, зокрема членування, паузація і темп мови, є факторами, які полегшують
розуміння сенсу переданого повідомлення.
Емоція радості, передана акторською грою, професійно виконаною роллю, надає життєвий тонус глядачам,
завдяки чому у них поліпшується настрій, яскравіше проявляється інтерес до життя. Радісні переживання
корисні і доброчинні для людського організму. На думку відомого американського психолога К. Ізарда, коли ми
відчуваємо радість, всі системи нашого організму функціонують легко і вільно, розум і тіло знаходяться в
розслабленому стані, і цей відносний фізіологічний спокій дозволяє нам відновити витрачену енергію [11: 155].
Емоція радості, що виникає у складі акторських реплік , відіграє важливу роль у визначенні спрямованості
поведінки і способів його реалізації. Аналізуючи фізіологію емоцій, професор Рубінштейн зазначав:
''Виникаючий в корі процес поширюється на нижче розташовані підкоркові центри і, включаючи симпатичну
нервову систему, дає початок тілесним реакціям, що захоплюють увесь організм. Органічні процеси, які таким
чином виникають, в свою чергу, надсилають аферентні сигнали, що проходять через таламус в кору.
Проникаючи до кори, вони породжують різноманітний комплекс переживань'' [12: 209].
Будь-яку емоцію можна виразити, використовуючи властивості людського голосу.
В процесі дослідження було встановлено, що інтонаційна маркірованість відрізків п'єси, яка виражає емоцію
радості, на тлі оточення досягається за рахунок певного просодичного контрасту за тональними
характеристиками, гучності і швидкості проголошення:
You've met! ॥ Great! ॥
Hello, Peter!
Hello  darling!
Anyway,। great। let's 'start!। Excellent!॥
Ми зазначили, що перед΄ядерна частина представлена рівною шкалою середнього рівня.
В ядрі інформаційного центру спостерігається високий висхідний тон середнього діапазону.
Характерним для більшості реплік, що виражають радість, є використання низхідно-висхідного
термінального тону. Низхідно-висхідний тон забезпечує маркірованість подібних реплік на тлі оточення, сприяє
формуванню спрямованості звучної сценічної мови на партнера і слухача, посилює діалогічний характер
висловлювання. Висхідний тон передає прагнення актора, як можна яскравіше передати емоцію радості,
привернути увагу аудиторії до викладених фактів і викликати у неї відповідні аналогічні емоції.
Наприклад:
The opening scene is set,।  is fantastic!॥
Brilliant scene!॥
Here comes। my  inspiration.॥
Маркерами радості є високий рівень тону в перед'ядерній частині, виділення першого наголошеного складу
синтагми з різким підвищенням гучності, виділення смислового центру середнім або високим низхідним тоном
з різким кутом падіння в ядерній частині.
I totally forgot  to tell you.॥  Roger took me on.॥
I had  a meeting with him yesterday.॥
He is। so supportive!॥
Things are  finally । falling into place.॥
Акторські репліки, які виражають радість, вимовляються з великою гучністю . Локалізація максимальної
гучності доводиться на ядерний склад, що особливо яскраво проглядається на контрасті яскраво вираженій
гучності ядерного складу і менш гучної перед'ядерної частини фрази.
Ступінь підвищення гучності залежить від сили емоційної напруженості, що характеризує відтінки радості,
ледь стримуваної радості, типового посилення гучності й темпу вимовляння.
Сценічні репліки, які виражають нестримну радість вимовляються з високою швидкістю і короткими паузами.
 They  loved it.॥ The critic from  Guardian.॥  He ' loved it!॥
 He thought ।it was  beautiful.॥
You were  electric.॥
He loved me too. ॥  The review। will be raving.॥
Аналізуючи просодичне вираження радості в п'єсі ''The Stage Fright'', представляється можливим
констатувати, що в акторських репліках воно створюється за рахунок зміни тривалості реалізації складів і
варіювання темпу, висоти тону складів на певних відрізках мелодійного контуру, зміни рівня інтенсивності, як
усього висловлювання загалом, так і окремих його частин.
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На тлі виразного оточення радість у сценічних репліках маркована високим тональним початком і середнім
тональним рівнем вимови всього висловлювання (в середньому перепад частот склав від 220 до 170 Гц),
пониженням рівня гучності (з перепадами інтенсивності від 38 до 5 дБ) і рідше інтенсивною швидкістю
виголошення. Характерним є подовження головного наголошеного складу. Середня тривалість наголошеного
складу склала 280 мс, середня тривалість складу 200 мс.
Проаналізований експериментальний матеріал дозволяє зробити висновок про те, що найбільше значення в
момент передачі радості в акторських репліках і їх прагматики психологічного впливу на глядачів мають такі
просодичні характеристики: рівний і висхідний напрям тону в перед'ядерних складах, низхідно-висхідний
термінальний тон середнього і широкого діапазону, швидка і середня швидкість, сплеск гучності, короткі паузи,
що створюють ефект розмови, неофіційності в ситуації спілкування.
Варто зазначити, що особливості просодичного вираження радості в звучному тексті, з одного боку, передає
індивідуальність актора, визначає глибину його почуття, яскраву палітру його фантазії, індивідуальність
бачення творчої реалізації ролі, органічність і цілеспрямованість його дій.
У той же час сам текст сценічного діалогу набуває яскравості, експресивності, викликає позитивні емоції у
глядачів. Таким чином, емоції радості в сценічній мові виконують експресивну, впливову і естетичну функції.
Подальші дослідження в сфері англійської сценічної мови може бути зосереджено на комунікативнопрагматичних стратегіях акторів, залежно від творчого задуму п'єси і способу розвитку емотивного слуху та
риторичної майстерності у студентів за допомогою англійської сценічної мови.
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Велишаева С. Э. Особенности просодической реализации радости в английской сценической речи
(на материали пьесы Линн Хоуэс ''Stage Fright'').
В статье развито традиционное описание просодического оформления радости, используемой в английской
сценической речи и разработаны интонационные портреты каждого из исследованных сценических диалогов.
Сделано предположение, что просодия является важным механизмом формирования и передачи эмоции
радости и психологического влияния реплик сценических диалогов. Среди акустических признаков, наиболее
чётко дифференцирующих радость в сценических диалогах, выделены тональный контур реплик, характер
движения частоты основного тона на протяжении шкалы высказывания. Выявлено, что большое значение для
идентификации типов радости имели также изменение темпа, громкости произношения.
Velishaeva S. E. Prosodic Features of Happiness Realization in English Scenic Speech
(on the Basis of the Play by Lynn Howes ''Stage Fright'').
This article develops the traditional description of prosodic processing of stage dialogues with the meaning of joy and
develops the intonational portraits of each investigated stage dialogues. It is proposed that the prosody is an important
mechanism that forms and expresses emotions of joy, the psychological influence of the stage dialogues speeches.
Among the acoustic features, differentiating the joy in the stage dialogues most, the acoustic contour of speeches, the
movement character of the main tone frequency during the speech are singled out. It is discovered that the great
meaning for the identification of joy types have tone frequency, speech intensity.
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УНІВЕРСАЛЬНІ КАТЕГОРІЇ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
Статтю присвячено аналізу основних категорій художнього тексту. Розглянуто різні підходи до вивчення
та класифікації текстових категорій. Особливу увагу приділено найголовнішим, на думку дослідника,
категоріям художнього тексту таким, як інтегративність (когезія та когерентність), дискретність
(членимість), інформативність, антропоцентричність (адресантність і адресатність), локальнотемпоральна віднесеність (континуум) та інтертекстуальність. Розглянуто також формальні засоби
вираження текстових категорій у художньому тексті.
Категорії художнього тексту є одним із найбільш досліджуваних та дискусійних питань у лінгвістиці тексту.
Вони відображають найбільш загальні та основні ознаки художнього тексту. Вивчення та дослідження
текстових категорій є актуальним, оскільки неможливо вивчати будь-який об’єкт лінгвістичного дослідження,
не назвавши та не визначивши основні його категорії. На сьогодні існують різні класифікації текстових
категорій, наприклад І. Р. Гальперін [1] розмежовує семантичні та структурні категорії (інформативність,
пресупозиція, проспекція та ретроспекція, континуум, модальність та ін.); З. Я. Тураєва [2] виділяє структурні
та змістові текстові категорії, до них вона відносить зв’язність, інтеграцію, стагнацію, образ автора, художній
простір і час (хронотоп), підтекст та ін. О. П. Воробйова вважає, що у художньому тексті наявні категорії двох
різновидностей – іманентні (характеризують текст як відносно автономне явище, без опори на інші тексти) та
реляційні, наявність яких визначається лише при співставленні тексту з іншими текстами [3: 43]. Цікавою є
класифікація категорій художнього тексту, представлена А. Ф. Папіною. Дослідниця виділяє 5 глобальних
категорій тексту: перша глобальна категорія (ГК) включає учасників комунікативного акту, подій, ситуацій;
друга ГК – події, процеси, факти; третя ГК – категорію реального та ірреального художнього часу; четверта ГК
– художній простір і п’ята ГК – оцінку [4: 92].
Проте беззаперечним та загальновизнаним є поділ усіх текстових категорій на обов’язкові чи
загальнотекстові та факультативні, тобто специфічні для певного типу тексту. Загальнотекстові категорії мають
семантико-структурний характер, оскільки вони реалізовуються як у плані змісту, так і в плані вираження
художнього тексту [5: 206].
Кожна категорія художнього тексту характеризується та визначається певними ознаками, які, в свою чергу,
варіюються залежно від типу тексту. Усі категорії тексту взаємодіють між собою та мають характер
універсалій. Вони існують у будь-якому зв’язному тексті незалежно від мови, на якій створений текст та
незалежно від типу тексту.
Питання щодо виділення основних категорій художнього тексту теж залишається відкритим, оскільки у
кожного дослідника тексту є власні критерії для виділення текстових категорій. Ми виділимо найголовніші, на
нашу думку, категорії художнього тексту такі, як інтегративність (зв’язність та цілісність), дискретність
(членимість), інформативність, антропоцентричність (адресантність і адресатність), континуум (локальнотемпоральна віднесеність), інтертекстуальність та детально розглянемо їх.
Категорія інтегративності пов’язана з такими конструктивними ознаками тексту, як зв’язність (когезія) та
цілісність (когерентність). Ці категорії по суті виражають структурну і змістовну сутність тексту. Цілісність
тексту забезпечує інтеграцію всіх структурно-змістових і смислових рівнів, яка сприймається як єдність. Вона
забезпечується набором таких факторів, як комунікативна інтенція автора, тематична єдність тексту, образ
автора у тексті, різними видами висунення та набором стилістичних прийомів, що взаємодіють у межах одного
тексту і нарешті композиційно-жанровою єдністю [5: 208].
Формальні засоби вираження інтегративності тексту є засобами його зв’язності. Внутрішньотекстові зв’язки
можуть реалізовуватися у двох напрямах: анафорично, тобто при співвіднесенні з попереднім фрагментом тексту і
катафорично, тобто при співвіднесенні з наступними фрагментами тексту. Зв’язність тексту може забезпечуватися
завдяки елементам тексту, які вказують на його смислову неповність; сюди ми можемо віднести сполучники,
займенники, прислівники і т. д., а також завдяки різного роду повторам та тема-рематичним поділом речень та
абзаців. До засобів зв’язності також відносять стилістичні прийоми різних рівнів, комунікативну співвіднесеність
компонентів тексту та композиційно-структурні особливості текста загалом.
У сучасній лінгвістиці тексту виокремлюють різні класифікації зв’язності. Зокрема, виділяють експліцитну
та імпліцитну зв’язність; залежно від місця розташування сигналів зв’язку в компонентах тексту існує
лівостороння та правостороння зв’язність, що відповідно вказує на анафоричність та катафоричність зв’язків
[6]. За структурою виділяють такі типи зв’язності, як радіальна та лінійна, послідовна та перервана, контактна
та дистантна [7: 2]. Дослідники, зокрема Т. А. ван Дейк, часто виокремлюють локальну та глобальну зв’язність
тексту. Локальна зв’язність – це зв’язність лінійних послідовностей; вона визначається міжфразовими
синтаксичними зв’язками (лексичними повторами, сполучниками і т. д.). Глобальна зв’язність це те, що
забезпечує єдність тексту як смислового цілого, вона проявляється через ключові слова, які тематично та
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концептуально об’єднують текст в єдине ціле. Звідси випливає, що глобальна зв’язність призводить до
змістовної цілісності тексту.
Т. А. ван Дейк вважає, що локальна та глобальна зв’язність тексту характеризує один із видів семантичних
зв’язків між реченнями в тексті. Глобальна зв’язність була сформульована в термінах макроструктур, що
відображають загальний смисл і тематичну структуру тексту [8: 72]. Текст вважається семантично зв’язаним
лише тоді, коли він описує можливу послідовність подій, фактів, ситуацій. Таким чином, семантична зв’язність
залежить від наших знань та суджень про те, що є можливим у цьому світі.
Членимість тексту чи в іншій термінології дискретність є надзвичайно важливою для його аналізу, тому що
системність та структурованість художнього тексту визначає можливість його формального (архітектонічного) та
змістовного (композиційного) членування. Художній тест ділиться на частини, глави, параграфи, абзаци, які
розробляють свої локальні мікротеми та мають деяку автосемантію, проте співвідносяться з цілим текстом, тому
можна стверджувати, що категорія членимості тексту нерозривно пов’язана з категоріями цілісності та зв’язності.
Членимість та зв’язність тексту виступають як дві сторони одного цілого. З одного боку, текст розгортається
лінійно, його сюжетні лінії переплітаються та активно взаємодіють, тобто, як пише В. А. Кухаренко [9], текст
розрихлюється. Але, з іншого боку, усі відрізки тексту виконують єдину функцію: вони підкорюються єдиній
макротемі, що об’єднує увесь текст.
Текстова категорія інформативності, на думку І. Р. Гальперіна, є обов’язковою ознакою кожного тексту. Вона
може проявлятися в різних формах від нульової, коли зміст тексту знову повторюється, до концептуальної, яка
пронизує наскрізь увесь текст [1: 29]. Концептуальна інформація є вербально невираженою і сприймається читачем
по-різному. У художніх текстах такий вид інформації несе, передусім, естетико-пізнавальну функцію. Тлумачення
тексту читачем є процесом розкриванням його концептуальної інформації, це бажання подолати його поверхневу
структуру та виявити глибинний смисл, тобто концептуальну інформацію.
З категорією інформативності тісно пов’язана концептуальність, яку дослідники часто вважають окремою
категорію художнього тексту чи виділяють в підкатегорію категорії інформативності. Концептуальність, на
думку деяких учених, є першою та однією із найважливіших категорій художнього тексту. Зокрема,
І. Р. Гальперін вважає, що концептуальність загострює увагу на понятті нового, що поступово розкривається у
змісті тексту, а В. А. Кухаренко вважає концептуальність основоположною категорією художнього тексту, тому
що все, що вводиться в текст та функціонує в ньому, в тому числі усі засоби актуалізації та усі текстові
категорії, усе це формує концепт художнього твору [1; 9].
Антропоцентричність є різноплановою та багатошаровою текстовою категорією через розщеплення
адресанта й адресата в дискурсивному просторі. Будь-який текст, і художній в тому числі, створюється
людиною для людини, тобто будь-який текст має свого адресанта та адресата. Незалежно від теми,
проблематики, що описується у художньому творі, людина, суб’єкт, що описує чи зображується у певному
творі, завжди є його центральною постаттю. Це створює абсолютну антропоцентричність художнього твору.
Розглядаючи адресанта, як одного із антропоцентрів тексту у системі автор – текст – читач, можна
стверджувати про його розщеплення у творі, зокрема на автора, автора-оповідача, ліричного героя та героя
рольової лірики. Адресант також може бути колективним, невідомим, неактуальним та узагальненим [10: 511512]. На разі проблема вивчення адресанта поєднується із вивченням особистості автора та його біографії.
Адресатність або установка на читача є однією із найважливіших текстових категорій, оскільки кожен текст
адресований певній групі читачів. Автор тексту повинен обов’язково враховувати фактор адресата чи
особливості його сприйняття та розуміння у процесі породження тексту [5: 224]. Зокрема, Ю. М. Лотман
вважав, що взаємовідносини тексту та аудиторії або ж читачів характеризуються взаємною активністю: текст
намагається уподібнити аудиторію собі, нав’язати їй свою систему кодів, аудиторія відповідає тим самим.
Текст неначе включає в себе образ ''своєї'' ідеальної аудиторії, аудиторія – ''свого'' тексту [11: 203]. Більше того,
дослідник також вказує на те, що завдяки ''загальній пам’яті'' для автора та читачів, можна віднайти в тексті
прихований ''образ аудиторії'' і подібно тому, як ми реконструюємо у ньому позиції автора, ми віднаходимо у
тексті образ ідеального читача, ідеального адресата.
Зважаючи на багатомірність художньої комунікації, О. П. Воробйова розрізняє кілька типів адресата: 1)
реальний (емпіричний) читач; 2) передбачуваний читач, уявлення про якого містить у собі гіпотетичну модель
ідеального адресата; 3) текстовий читач, однією із реалізацій якого є образ читача, що інтегрує у собі образ
ідеального та образ фіктивного читача [12: 138].
Художній текст є не лише адресованим певній групі читачів, він розгортається у певному часі та просторі.
Ця локально-темпоральна віднесеність притаманна будь-якому тексту, її визначає така текстова категорія, як
категорія континууму. Континуум – це певна послідовність фактів, подій, що локалізуються у часі та просторі.
Зазвичай він побудований на порушенні реальної послідовності подій, причому просторовий континуум у
художньому тексті є більш точним, ніж часовий та більш самостійним [1; 9]. Континуум надає можливість
читачу творчо сприймати текст: нерідко йому доводиться домислювати деякі факти, шукати причиннонаслідкові зв’язки та встановлювати перервані часом та простором відношення між частинами тексту. До
категорії континуума можна віднести категорії прогресії, стагнації [2] та хронотопу. Стагнація це уповільнення
руху сюжетної дії за допомогою ліричних відступів або повернення у минуле; прогресія є безперервним
перебігом подій у часовому-просторовому континуумі тексту. Категорія хронотопу реалізовується через тісну
локально-темпоральну єдність. Виявами хронотопу є проспекція – перенесення подій в тексті у майбутній час
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та простір, та ретроспекція – повернення до минулих подій у часі та просторі тексту. Без проспекції та
ретроспекції, на думку В. А. Кухаренко [9], не обходиться жоден художній текст.
Інтертекстуальність належить до сукупності тих семи текстових категорій, які, як визначили ще
Р. де Богранд та В. Дреслер [13], відрізняють текст від не-тексту. Категорія інтертекстуальності трактується як
діалогічний зв’язок тексту з попередніми текстами (рекурсивний) та з подальшим текстотворенням
(прокурсивний). Інтертекстуальність також пов’язується з установкою на більш глибоке розуміння тексту та
визначається багатомірними зв’язками з іншими текстами [10: 515]. Виявами інтертекстуальності у тексті є
цитати, алюзії, що створюють численні асоціації за рахунок натяку на події, факти, персонажів інших текстів;
ремінісценції, мандрівні сюжети, запозичення тощо. Інтертекстуальність має парадигматичну природу та
залучає текст до континууму світової культури. У семантичному плані інтертекстуальність це здатність тексту
формувати свій особистий смисл за допомогою посилань на інші тексти. В культурологічному плані
інтертекстуальність можна співвіднести з поняттям культурної традиції – семіотичної пам’яті культури [14: 34].
Отже, завершуючи розгляд найважливіших, на нашу думку, категорій художнього тексту, варто зазначити,
що усі текстові категорії, хоч і розглядаються поаспектно, але активно взаємодіють між собою та тісно
переплітаються у тканині тексту; їх можна співставити з окремими ''нитками'' тексту. Основою для
універсальних категорій тексту є його цілісність (план змісту) та зв’язність (план виразу), що репрезентують
текст відповідно у вертикальній та горизонтальній площині.
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Давидюк Ю. Б. Универсальные категории художественного текста.
Статья посвящена анализу основных категорий художественного текста. Рассмотрены различные подходы к
изучению и классификации текстовых категорий. Особое внимание уделено самым главным, по мнению
исследователя, категориям художественного текста таким, как интегративность (когезия и
когерентность), дискретность (членимость), информативность, антропоцентричность (адресантность и
адресатность), локально-темпоральная соотнесённость (континуум) и интертекстуальность. Рассмотрены
также формальные способы выражения текстовых категорий в художественном тексте.
Davydiuk Yu. B. Universal Categories of the Literary Text.
The article analyzes the main categories of literary text. Different approaches to the study and classification of text
categories are considered. The attention is paid to the most important, in the author's point of view, categories of the
literary text, such as integrity (сohesion and coherence), discreteness (dividedness), information value,
anthropocentricity (addresser and addressee), category of space and literary time (continuum) and intertextuality. The
formal ways of the text categories expression in the literary text are considered.
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ВІЗІЇ АПОКАЛІПСИСУ В РОМАНІ О. УЛЬЯНЕНКА "СТАЛІНКА"
У статті здійснено спробу поетикального аналізу першого роману О. Ульяненка "Сталінка" з метою
виявлення та характеристики апокаліптичних візій, що ними сповнено художній простір тексту на сюжетнокомпозиційному, образному, ідейно-філософському рівнях. Окреслено історичні передумови та актуальні
суспільні реалії, що стали підґрунтям глобальної морально-етичної кризи і, як наслідок, поштовхом для
формування кінцесвітніх настроїв і пророцтв, які й покладено в основу ідейного змісту твору.
"О. Ульяненко – непересічна постать в сучасній українській літературі, твори якого не лише стали
предметом наукової зацікавленості та завоювали читацьку прихильність, але й зазнали заборон, що на сьогодні
є рідкісним явищем. "Між католицизмом і порнографізмом, між публіцистикою і прозою – мабуть, так на
сьогодні можна узагальнити літературознавчі коментування письменницького набутку О. Ульяненка, а проте
вага в національній культурі його як майстра слова й мислителя досі залишається не виписаною, незважаючи на
два десятки виданих творів, звання Шевченківського лауреата" [1: 38], – так коментує наявні наукові розвідки,
присвячені творчому доробку письменника, дослідниця Г. Білик.
Метою нашого дослідження є літературно-критичний аналіз ранньої прози О. Ульяненка, зокрема першого
роману "Сталінка" (1994), за котрий автор отримав Малу Шевченківську премію, та характеристика
апокаліптичних візій, що, на нашу думку, наявні в творі й становлять його ідейно-філософське підґрунтя.
Змістове тло роману "Сталінка" умовно можна поділити надвоє, визначивши окремі виміри, в котрих
розгортаються події: земний і духовний. Як зауважує Н. Зборовська, " <…> з одного боку, твір про соціальне
дно, злочинців, суспільних покидьків та босоту 80-х рр., з іншого – релігійний твір, покладений на матрицю
біблійного міфу про ніневійського пророка Йону" [2: 166]. Біблійні мотиви стають засобом створення
містичних настроїв, глибинним підґрунтям ідейного змісту та аксіологічного підтексту роману.
Подієву основу твору складають дві сюжетні лінії: перша – історія моральної деградації та зрештою повного
виродження роду Піскурів-Піскарьових; друга – опис життя пацієнта психлікарні, безпритульної та "наділеної
Духом" людини – Лорда-Йони.
Основне місце подій у романі – київський район Сталінка, де свого часу мешкав О. Ульяненко. Л. Масенко
підкреслює, що заголовок твору маркує не лише географічну назву, " <…> а прочитується як містичний
художній символ на позначення цілої історичної епохи" [3: 147]. Сталінщина як доба "культу вождя",
граничного деспотизму влади, нівеляції моральних пріоритетів, цінності особистості породжує новий тип
владної людини: її світовідчуття ґрунтується на сталінських догмах, наслідуванні вождя в поведінці та вчинках
(звідки й хвороблива підозрілість, жорстоке свавілля, бажання підкорити своїй волі будь-якою ціною й жити за
принципом "хто не з нами, той проти нас"). Втіленням вірного слуги культу особи стає патріарх родини
Піскурів, гріхопадіння котрого – перше серед низки жорстоких злочинів, скоєних членами цього роду.
Щоправда, в "Сталінці" зло не залишається непокараним (на відміну від багатьох злочинів окресленої
історичної епохи), навпаки, містичне передчуття наближення глобальної розплати (Божої кари) стає
невідворотним, формує апокаліптичний настрій роману.
Ще за діда-сталініста, енкаведиста в минулому і вбивці в душі, котрий займав не останнє місце серед
наділених владою, родина Піскарьових мешкала у висотці з гранітними колонами й загалом жила в достатку,
аж до того часу, поки гостре слово старого Піскуря, вихоплене в хвилини чергового алкогольного протесту
проти "ненависного кукурудзяника" Хрущова кмітливим товаришем по чарці Ванею, не призвело до його
звільнення. Жорстокість і навіть кровожерливість, непереборне відчуття права власноручно вирішувати
людські долі (прищеплене роками відданого служіння режимові Сталіна) щоденно гнітить, ятрить дідове
самолюбство: "…але дід якось принишк, підупав, ходив, як у воду опущений" [4: 23]. Зрештою внутрішній
"звір" виривається назовні: дарма молилася в порожній куток маленька та ошатна Піскуриха, "що увесь час
говорила про Кінець Світу", акт "відновлення справедливості" здійснено: "Іван скочується високими східцями,
скривавлений, так і дзюрить із нього. Тягне щось потихеньку, покривавлений, по підлозі, підібгавши ноги,
голос бовтається у горлянці, а позаду Піскаренко розтягується могутнім, сповненим справедливості басом" [4:
24]. Згодом дід помирає і родина переїжджає на ріг Володимирської і Прорізної.
В образі старого Піскуря Ульяненко втілює виразні риси фанатичного послідовника культу Сталіна, портрет
якого для діда – ікона, а слово і приклад – релігія. Деспотизм, жорстокість, нехтування людськими свободами і
презирливе ставлення до життя інших деформують світоглядні засади героя, остаточно витісняють з його
свідомості будь-яку мораль, етику, духовність. Зауважимо, що образ Піскуря був типовим для сталінських
часів. Л. Масенко говорить: "Антисуспільне спрямування ідеології більшовиків і нехтування
загальноприйнятими морально-етичними нормами привабили до їхніх лав, крім романтичних ідеалістів, що
вірили у проголошувану світлу мету, специфічний людський тип з патологічно перерозвиненою жадобою до
влади і психічно ущербний тип насильника і вбивці" [3: 149].
© Кірячок М. В., 2012
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Жахливий злочин старого Піскуря залишає відбиток на долях наступних поколінь Піскарьових.
Михайло Піскарьов, що мав би зайняти місце голови родини, не маючи ні сили духу, ні батькового авторитету,
топить горе у пляшці, не гребуючи при цьому компанією легкодоступних жінок. Задоволення від тілесних утіх
триває недовго: розпусний спосіб життя руйнує тіло, алкоголь нищить розум героя і зрештою призводить до
того, що втрачений Дух заступає страх, відчуття наближення кінця, жахливі галюцинації та безмежну
самотність, які поступово підштовхують Михайла до божевілля: "Ніби хробак залазить у алкогольну свідомість
Михайла, невидимий родовий біс переслідує його лютим ревищем діда, голосами вождів народу, страхіттям і
гріхами історичного роду. Жахіття роздирають його свідомість зсередини, доводять містичну причетність до
всього злодіяного" [2: 167]. Перебуваючи на межі здорового глузду, герой відчуває свою нікчемність і
непотрібність, та допомоги шукати ніде. Після того, як дружина влаштовується на роботу "на віно і водку",
примара домашнього вогнища зникає: єдиною відповіддю на заклики Михайла про допомогу стає "Піть,
сволочь, треба мєньше" [4: 31] і скляний погляд очей Марії. Свою смерть герой зустрічає на ліжку психлікарні
– переляканий і самотній. Опис похорону вражає язичницькою тваринною байдужістю до людської душі, що
упокоїлася. Так, поховальний ритуал та поминки в квартирі покійного перетворюються на содомічний бенкет:
"<…> попереду стіл із білою цариною, якому, видавалося, не буде кінця і краю, ряди пляшок на ньому,
червонопикі фізії батькових товаришів, а швидше, одноденних Маріїних коханців;… коли прийшов полудень і
треба було виносити труну, оббиту червоним і чорним, то половина з тих, що пили за упокій, порозповзалися
дряблям у кріслах, хтось тицяв невірну дружину свою писком у "імпортне" олів’є, а осторонь, заголивши до
пупа спідницю, нач. караула чвавив на дивані сусідку покійника Піскарьова. Марія дивилася на те зле, й не
тому, що оскверняли прах чоловіка, а тому що їй самій давно приглянувся той сусід…" [4: 37]. Так попрощався
з батьком Горік, молодший син Михайла, ватажок однієї з розбійних бригад Сталінки, котрому судилося
завершити шлях моральної деградації та фізичного виродження роду Піскурів-Піскарьових.
Атмосфера тілесного гниття, смороду, тління плоті присутня на кожній сторінці тексту, поступово
нагнітається й стає апокаліптичним символом наближення неминучої Божої кари. Н. Зборовська відзначає: "У
символічних візіях і містичних картинах "Сталінка" розгортає кінцевий сюжет загибелі "язичницької"
божевільної епохи" [2: 166]. Гнітюче велике місто – містичне, холодне, сповнене хворобами, насильством,
безчинством – холодить нутро, підсилює страх наближення страждань і смерті, що майже фізично відчувають
герої роману (наприклад, у момент смерті батька Горік відчув металевий присмак у роті, раптовий поштовх у
спину, липкий морок пройшов крізь його тіло і змусив мерщій бігти додому). В цьому місті кожен сам за себе:
бореться за виживання, тваринно, озлоблено, задля шансу на існування, без надії на повноцінне життя: "<…>
цими дворами, спертий дух яких перебивався терпкою анашею й не вистояним кислим запахом браги, по
продутих колючими східними вітрами схованках-хазах, прошитих звуками старих лампових магнітофонів,
звідки, захлинаючись, лунав протяжно "блантяк", – приходилося змужніння Горіка Піскарьова" [4: 51]. Це чітко
розуміє Горік, котрий за свою звірячу хватку й отримані в сутичках поранення отримав прізвиська Вовк і Клик.
Він вправний ватажок, йому не притаманні сумнів і страх кровопролиття (мабуть, даються взнаки традиції
сімейного виховання). І лише іноді автор нагадує про те, що перед читачем 16-річний хлопець, у котрого вже
зараз за спиною кривавий слід убивств, а попереду тільки порожнеча. Картина кінця світу постає в своїй
страхітливій простоті – відсторонившись від подієвої лінії та осягнувши створений О. Ульяненком вимір
загалом бачимо, що кожен герой "Сталінки" вже мертвий, порожній всередині, живцем похований під
уламками агонізуючого суспільства: "Всі герої "темного" світу Ульяненка пройняті страшним відчаєм,
онтологічним жахом перед "подувом могили" – кінечною несмисловістю життя" [2: 168].
Зображуючи суспільне дно, автор йде далі проблем Сталінки як окремо взятого криміналізованого району,
акцентуючи увагу на загальнолюдських проблемах кризи моралі, втрати духовності, внутрішньої гармонії та
цілісності, нехтування заповідями Божими. Так, на противагу біблійній праведниці Марії письменник творить
образ Марії Піскурихи, котра є "вираженням матері божевільного світу" [2: 167], в якому саме поняття
материнства таке ж нелюдське й огидне, як і сімейні стосунки. Марія не відбулася ні як дружина, ні як мати,
віддавши більшу частину свого існування алкоголю й розпусті. Кінець життя героїні стає логічним
завершенням її гріховного шляху, своєрідним розрахунком "за заслуги". Марія переживала страшні фізичні
муки і, роздираючи гнійні сифілітичні рани, перед смертю гарячково шукала в конаючій свідомості далекі
спогади, безтямно тинялася містом, згадувала дітей, плутала дати народження Горіка та старшого
недоумкуватого Сьо-Сьо, аж поки життя її не обірвалося на бруківці біля пивниці, так само безглуздо й брудно,
як і події, якими воно було сповнене. Як слушно зауважує Н. Тендітна, "проза О. Ульяненка сповнена
містифікацій, які маскують суб’єктивний потяг до смерті і до всього мертвого <…>. Смерть у прозі
О. Ульяненка позбавлена високої поетики трагізму і героїзму, вона носить маргінальний характер, відбувається
у маргінальному просторі <…>, що вказує на постмодерністське висвітлення художньої танатології" [5: 7].
Окремо уваги заслуговує образ старої Піскурихи, яка вирізняється з-поміж низки колоритних образів роману,
постає "білою вороною" та існує дещо відокремлено від інших членів сім’ї. Реакцією старої на божевілля світу
стає молитва. Баба завжди молиться у глухий порожній кут (де мали б традиційно розміщуватись ікони),
прохаючи у Бога порятунку. З часом тексти молитов забувалися, але Піскуриха вигадувала нові, видаючи їх за
церковні, й так само несамовито і безнадійно зверталася для Всевишнього. Для неї молитва – це не лише ритуал, а
й прадавня національна традиція, що стала частиною духовної суті жінки. Тому й сприймається стара Піскуриха
як постать з минулого, що вже не повернеться. Вона не може існувати в сучасному світі, де споконвічні моральні
орієнтири стають рудиментами. Як пише Л. Масенко, "приреченість Піскурихи, а в широкому дискурсі –
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приреченість патріархального українського села символізує її смерть від руки рідного онука, дегенерата Сьо-Сьо,
що викликає виразні літературні асоціації з відомим твором М. Хвильового. Образ Сьо-Сьо <…> уособлює
повний розрив спадкоємного зв’язку поколінь, виродження і втрату пам’яті" [3: 151].
Горік – останній з роду Піскарьових, народився цілком здоровою дитиною і життя його могло б скластися
щасливо, аби не умови, в які потрапляє хлопець, тільки-но зробивши перші кроки у житті. Дитинство Горіка
минало серед смороду та бруду вулиць, дворових бійок, участь і перемога в яких визначала права і свободи
кожного юнака Сталінки. Наділений геном виродження й спустошення ще від діда, вихований вулицею герой
утілює темний бік життя: спустошення і занепад особистості. Позбавлений батьківської любові, Горік
знаходить себе у злочинному світі безкінечних війн між дворовими бригадами, одну з яких він очолює.
Скоївши перше вбивство, він не відчуває провини, навпаки, для юнака це вища міра самоствердження, а також
доказ істинної сили для інших представників "суспільного дна" (ситуація подібна до завоювання території у
світі звірів, де один з самців має вбити суперника).
Прикладом і навіть учителем для Горіка стає Нікандрич, старий урка, котрий підпорядкував собі увесь
район. На думку Б. Пастуха, "характер урки, його типаж відтворено унікально правдиво. Починаючи від
дрібниць (побуту), закінчуючи злодійською ідеологією. Це останній урка, який сидів ще за Сталіна, зберігав
стару злодійську традицію "нікого і нічого не мати" [6]. Розповідь про кримінального "авторитета" починається
з опису його похорону. Ховали Нікандрича з почестями, в оксамитовій труні, як людину непересічну й видатну:
"Понесло Нікандрича десятеро коренів у твідових піджачках, спікаючись, поскулюючи пісні, задираючи догори
обличчя з натягнутою шкірою кольору пергаментного паперу…повз десятки зелених воріт і притихлі, з
коробками голуб’ятень двори, де Нікандрич брав вуркаганські побори й де не одна вдова заламала перед
портретом свого годувальця руки, бо суділки Нікандрич правив швидко й жорстоко, але справедливо;
подейкували, що порятуватися від його праведної руки – то річ марна" [4: 53]. Нікандрич був не лише хазяїном
Сталінки, але й мав владу вершити долі, "караючою" рукою прирікати на смерть. "Як показує О. Ульяненко в
"Сталінці", сталінщина – це божевільне суспільство, в якому найвищий щабель владної структури посів
безкарний злочинець, а вся морально здорова більшість соціуму опинилась в кошмарі тотальної незахищеності
від свавілля кримінального дна" [3: 150]. Найстрашніше те, що для дворової босоти, він – убивця, ґвалтівник,
збоченець-педофіл – стає моральним наставником, втіленням верховної сили й справедливості. Тому
страхітливі злочини, гріхопадіння та блуд стають логічним наслідком діяльності урки-вождя, котрий у
кривавому насильницькому світі виконує роль божества. Горік, який став наступником старого, ще за його
життя відчував до Нікандрича майже дитинну прив’язаність і повагу, тому його щиро дивує неприхована
ненависть матері Марії до місцевого ватажка, що, однак, не впливала на його власну позицію. Згодом
дізнаємося, що саме Нікандрич стає причиною смерті Марії, заразивши її (і багатьох хлопчиків району)
сифілісом. Реакцію міліції на ці злочини важко назвати адекватною, адже представники виконавчої влади –
маріонетки в руках злочинців: "Нікандрич розтинав сукнар або чифір, а Сироватко задом до дверей: "Ну, я тебе
предупредив", – витягував із себе майор, переляк сіпався в очах…І так ні з чим плентав назад" [4: 55].
Щоправда, у "Сталінці" О. Ульяненко засуджує не окремо взятого героя, а морально вироджене суспільство
загалом, й пророкує його загибель, підтверджуючи це тим, що кожен із персонажів роману зрештою відчує на
собі силу Божої кари.
Духовну опозицію до образу Горіка втілює Лорд-Йона – головний герой другої сюжетної лінії роману.
Психіатрична лікарня, пацієнтом якої є Лорд на початку твору, мало чим відрізняється від зображеного
письменником реального світу: моральна деградація й розпуста усіх її мешканців перетворюють медичний заклад на
вмістилище людських пороків найвищої концентрації. У цьому психопатологічному середовищі Лорд постає
пильним спостерігачем, дещо відстороненим від щоденної какофонії хворого світу. Бажання вийти за межі
неприродного для нього середовища підштовхує героя до втечі, на яку він зважується разом з товаришем Лопатою.
Обидва образи виражають ідею розплати за гріхи. Спільник Лорда – Лопата – опиняється в психлікарні
через убивство власної дружини. Мешканець сусідньої палати Бронька розповідає Лордові історію його роду,
який ще за часів приходу більшовиків до влади занапастили батько Лопати та дід Єресько, взявши великого
гріха на душу: "<…> залізли на церкву, б’ють сокирою, а батюшка заюшеними губами говорять, молитви
липнуть до губів… Юшку батюшка обтирають, баби кричать не своїм гласом <…> тут червоним зайнялося,
кругом церкви зайнялося, дзвін у-у-у поламав крилос, упав, покотився <…> і хрест птахом полетів над селом,
упав за селом, бо Єреська шмаг по хресту, шмаг, і хрест полетів і упав…" [4: 10]. Вражає не лише завзяття, з
яким знищували "опіум народу", але й нечувана зухвалість та неповага до Бога, що традиційно не притаманна
українському селянину. Так, батько Лопати, вистеливши іконами свинарник, сміється з богобоязких сусідів:
"Покарав мене Бог, га?" Цей та подібні непоодинокі вчинки засвідчили прихід нової епохи – сталінщини – часу
втрати ментальності, національної й духовної ідентичності. А за гріхи батьків довелося відповідати дітям. Ось і
Лопата годинами розповідає Лорду про своїх дітей та дружину, яких безтямно любив, але темний бік душі
чоловіка все ж виявив себе й у нападі ревнощів герой жорстоко вбиває свою кохану. Тож зерна гріховності,
закладені за сталінських часів, безупинно дають пагони морального занепаду, розривають анемічне тіло
бездуховного суспільства.
Конаючи від тяжких ран, отриманих після втечі, Лопата приймає свою смерть як покарання за гріхи свого
роду, тому відмовляється від допомоги Лорда: "Тому що людина – гріх, гріх у ній, Лорде…і гріх виходить із неї
<…> людина прах…і хто Бога не любить, той і до людей…" [4: 15]. Смерть товариша стає переломним
235

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 65. Філологічні науки

моментом в житті Лорда: "Іменуючи себе по-новому – Йоною – він зачинає новий сюжет, рухаючись до
нечестивого міста, назустріч – Горіку" [2: 169].
Ім’я Йона, котре свідомо обирає герой після втечі, можемо сприймати як алюзію, що відсилає читача до
Старого Заповіту, а саме до розповіді про пророка Йону, посланого Богом в здичавілу від гріха Ніневію задля її
порятунку. Справжнім випробуванням для чоловіка стає необхідність змінити себе й віднайти в душі сили для
доброти й прощення, віри в те, що будь-яке гріхопадіння можна спокутувати щирим покаянням. Подібний шлях
духовного зцілення повинен подолати і герой роману О. Ульяненка, що й "приводить його у фіналі роману до
Лаврських печер – до того підземелля великого міста, що символізує повернення до витоків, до історичної
пам’яті, до життєдайних світлоносних джерел, які дадуть сили для прийдешнього остаточного звільнення й
морального очищення від гріховного божевілля" [3: 152]. Йона – людина, загублена між минулим і майбутнім,
знаходить себе у вірі й завдяки цьому здобуває омріяну духовну цілісність.
Отже, в основу ідейно-філософської концепції роману покладена символічна боротьба християнства й
поганства [2], або ж атеїзму [7], в результаті якої, за О. Ульяненком, вироджена епоха зазнає остаточного
знищення й пророки Господні виведуть темний люд до світла християнської надії.
На думку Р. Харчук [7], сюжетом "Сталінки" є подієвість душі, де Йона уособлює світлу сторону, а Горік –
темну. Так, світогляд останнього з Піскурів ґрунтується на бандитських "понятіях", законах суспільного дна,
далеких від Божих заповідей. Герой не відчуває любові до близьких: родина не має для Горіка жодної ваги, стає
рудиментарним явищем у світі, де людина людині вовк; дружба перетворюється на тимчасовий "договір про
ненапад", що кожної миті може бути порушений (саме через зраду товариша всю банду Горіка знищують люди
Султана); головною метою в житті стає втеча від страху насильницької розправи, заради чого герой здатен піти
на будь-який злочин, а отже, намагаючись знайти порятунок, ще глибше поринає в смертельну трясовину.
Мабуть, єдиним світлим моментом в житті Горіка було несміливе кохання до юної Нілки, що збурювала в
його серці незвичні й неприродні для хлопця емоції. Але в солодкі мрії про кохану починають проникати
страшні криваві марення, Горік передчуває небезпеку, інтуїтивно відчуває таємничий зв’язок між Нілкою та
його ворогами – мусульманами Султаном та Месаїбом. Зрештою любов виявляється оманою, а тендітна
дівчина, донька шанованих батьків, яка щовечора розчісувала волосся біля відчиненого вікна і так сильно
хвилювала душу молодого Піскарьова, – повією й зрадницею, позбавленою моральних принципів. Таким
чином, автор ще раз переконує читача в тому, що у виродженому суспільстві немає місця чистоті, любові,
ніжності, адже ці почуття йдуть від душі (від Бога). Для Горіка, як і для світу, який він уособлює, існує єдиний
можливий шлях порятунку – покаяння, без якого апокаліпсис стане невідворотним.
Натомість Лорд-Йона знаходить в собі сили триматися "світлої сторони" життя. Знесилений і самотній, герой
потрапляє в полон до справжніх нелюдів, котрі тримають чоловіків у неволі та до смерті закатовують їх тяжкими
роботами. І Йона знову тікає, але тепер ним керує не егоїстичне бажання бути якнайдалі від нудотного смороду
психлікарні, а щире прагнення допомогти знедоленим, запалити в душах каторжників вогонь боротьби і надії. У
"Сталінці" в образі Йони бачимо людину-борця, що приймає свій гріх й добровільно віддає життя на його спокуту.
Спостерігаючи занепад навколишнього світу, герой вірить в те, що такі, як він мають достатньо віри, щоб
побудувати на його уламках нове – краще суспільство. Таким чином, втілюючи ідею одвічної боротьби добра і зла,
автор протиставляє шлях духовного поступу моральній деградації, яка веде суспільство до апокаліптичної прірви.
Отже, у романі "Сталінка" зображено пік апокаліптичної руйнації, спричиненої глобальною втратою
духовності, морально-етичним виродженням суспільства, закономірним наслідком якого стає деградація
соціальної спільноти до рівня звіриної зграї. Так, основою світу "Сталінки"стають: злочинність, вбивства та
фізичні знущання, сексуальні збочення, фізичні й психічні хвороби, страх смерті, байдужість до ближнього,
відчуття приреченості та ін.
Першопричиною, своєрідним каталізатором реакції суспільного розпаду у тексті роману є історична
спадщина радянських часів, а саме деструктивні принципи періоду "сталінщини", що, на жаль, залишили
негативний відбиток у свідомості та внесли корективи до парадигми світосприйняття українця як за часів
правління "вождя народів", так і на початку 90-х років ХХ ст. Як наслідок, ментальні травми, отримані
українством протягом минулого століття (збіднення духовної сфери існування, культивація зрадництва,
недовіри між членами суспільства і навіть однієї родини, заперечення цінності людської індивідуальності),
провокують людей, далеких від часів тиранії Сталіна, стати на шлях нехтування заповідями Божими, котрим
десятки років тому йшли їхні предки.
Р. Харчук зауважує: "В романі "Сталінка", попри гіперболізацію гріха, вдається показати, що реальність
містична, бо в ній присутній промисел Божий. Здається, після кожної колізії письменник констатує: вигадати
подібний поворот міг лише Господь, інших доказів Його присутності розумній людині годі й шукати" [7: 94].
Щоправда, на відміну від жителів біблійної Ніневії, герої роману приречені на загибель, адже, на думку
дослідниці, в інтерпретації Ульяненка Господь не є всепрощаючим і завжди карає грішників [7].
Тож "Сталінка" – це талановито створений страхітливий світ, позбавлений віри у Бога, що йде до своєї
загибелі, автор якого постає перед читачем "в образі зневіреного аскета-пророка, котрий зневажив життя,
пізнавши людину, її природу як суспільний гріх" [2: 171]. Апокаліптичні візії сповнюють художнє тло роману,
виявляючи себе на різних його рівнях (сюжетно-композиційному, образному, ідейному). Тому передчуття
занепаду морально виродженого суспільства присутнє й у гнітючих урбаністичних пейзажах, й у тому "стилі"
життя, який обрали для себе мешканці Сталінки, і в душах героїв твору. І змінити цей світ, мабуть, не під силу
навіть найзапеклішому праведнику.
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Матеріал надійшов до редакції 04.04. 2012 р.
Кирячок М. В. Видения апокалипсиса в романе О. Ульяненко "Сталинка".
В статье предпринята попытка поэтикального анализа первого романа О. Ульяненко "Сталинка" с целью
выявления и характеристики апокалиптических видений, которыми наполнено художественное пространство
текста на сюжетно-композиционном, образном, идейно-философском уровнях. Определены исторические
предпосылки и актуальные общественные реалии, которые стали основой глобального моральнонравственного кризиса и, как следствие, толчком для формирования апокалиптических настроений и
пророчеств, ставших идейной основой романа.
Kiriachok M. V. Apocalyptic Visions of the Apocalypse in the Novel "Stalinka" by O. Ulianenko.
The article analyzes the first novel "Stalinka" by O. Ulianenko in order to identify and characterize the apocalyptic
visions, which are found in the text on the plot-compositional, figurative, ideological and philosophical levels. The
historical background and current social realities are determined, which have become the basis for the global moral
and ethical crisis, and as a result have contributed to the formation of the apocalyptic sentiments and prophecies, that
have been put in the ideological basis of the novel.
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