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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

УДК 322(477) 
І. І. Булига, 

кандидат філософських наук, старший викладач 
(Рівненський державний гуманітарний університет) 

irina@mail.rv.ua 

РЕЛІГІЯ І ПОЛІТИКА: ПРАКТИКА ВЗАЄМОДІЇ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

У статті проаналізовано особливості відносин між релігією і політикою в сучасній Україні, адже, наприкінці  
ХХ – початку ХХІ століття простежено тенденцію посилення впливу релігійного чинника на політичне 

життя багатьох країн, посеред яких і Україна. Активне проникнення релігії у масову свідомість і відповідне 
збільшення ролі Церкви в державі не може не відображатися на політичному житті. Увагу акцентовано на 
ролі різних конфесій в політичному та духовному житті суспільства. Особливу увагу присвячено дослідженню 
особливостей взаємодії політичних сил з різними християнськими конфесіями (православною, католицькою, 

протестантською) в умовах виборчих кампаній. 

Релігія і політика є вагомими складовими буття українського етносу та у ХХІ столітті залишаються важливими 
регуляторами суспільних відносин. У сучасній Україні, як і в більшості країн, Церква відділена від держави і 
формально не бере участі в політиці. Насправді в жодній країні світу Церква, незалежно від її конфесіональної 
належності, не може бути відчужена від політики. Адже, взаємодія цих духовно-соціальних явищ обумовлена 
подібністю їх структурних елементів. Відтак, і сьогодні складна система протиріч на Близькому Сході, в Алжирі, в 
Пенджабі та інших регіонах безпосередньо пов’язана з релігійними уявленнями протидіючих сторін. Історія знає 
низку прикладів, де під релігійними гаслами здійснювалися національно-визвольні і демократичні рухи (ґандизм – 
в Індії, боротьба з расизмом в США на чолі з Мартіном Лютером Кінгом і т. д.). Тому без урахування релігійних 
чинників неможливо розібратися в соціально-політичних реаліях. 

Дослідження взаємовпливу релігії і політики займає чільне місце у філософській і політологічній літературі, 
посеред яких В. Єленський,  С. Здіорук, А. Колодний, І. Курас, В. Лешан, Л. Филипович, П. Яроцький та інші. 

Метою дослідження є аналіз співвідношення релігійних і політичних інституцій у контексті політичного 
розвитку України у період незалежності. 

Серед складників релігійного комплексу, які покликані забезпечувати умови для одноосібного чи 
колективного задоволення релігійних потреб віруючих, насамперед, взаємодіють із політикою релігійні 
інституції [1: 92]. Ця взаємодія залежить від низки факторів – особливостей цих інституцій, структури та 
механізму функціонування політичної системи, характеру політичних партій та суспільно-політичних рухів. 
Тому ця взаємодія в історичному минулому і нині є неоднозначною, але органи влади завжди змушені 
реагувати на тиск домінуючих релігійних напрямків. Відтак, присутність релігійного фактора в політичному 
процесі України визначається зростаючою тенденцією використання релігійно-церковної інфраструктури для 
досягнення певної політичної мети. Адже релігія є тим універсальним феноменом, який в умовах традиційно 
релігійного українського суспільства дуже часто прагматично використовується політиками для завоювання 
симпатії народу. 

Емпіричним підтвердженням таких міркувань є використання релігійного чинника, насамперед, під час 
виборчих компаній. Передвиборні компанії засвідчили, що практично всі сили – учасники перегонів прагнули 
розширити коло своїх виборців за рахунок воцерковленого електорату. Досвід парламентських і президентських 
виборів чітко показав конфесійне структурування українського політикуму і політичні симпатії чи антипатії 
українських церков. У виборчій поведінці електорат поступово стає все більше залежним не від політичних 
програм або платформ, а від належності виборців до великих соціальних груп, насамперед, конфесій. 

Окрім того, більшість політиків обирають традиційну схему електоральної поведінки з очевидними 
акцентами на співпраці лише з однією релігійною організацією. Відтак, позиціонування номінальної 
нейтральності до всіх релігійних організацій тенденції (європейсько-секуляризаційної) і акцентування на 
абсолютній пошані відносно всіх релігійних організацій, акцентування на повній нейтральності кандидатів у 
релігійних питаннях постають імперативом для майбутніх кандидатів-політиків. 

Реалізація принципу відокремлення церкви від держави передбачає, що релігійні організації не виконують 
державних функцій, не беруть участі у діяльності політичних партій і не надають політичним партіям 
фінансової підтримки, не висувають кандидатів до цих органів. Проте, на відміну від церковних інституцій, їх 
кадрова складова – священнослужителі й віруючі, як і будь-які громадяни, мають право на участь у всіх формах 
політичного життя. Навіть протестанти, які негативно сприймали активне залучення до політики, виявляють 
сьогодні помітний інтерес до політичної царини. Не лише рядові віруючі, а й пастирі прагнуть брати участь у 
парламентській та державній діяльності. Чимало баптистів і п’ятидесятників працюють у місцевих органах 
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влади різного рівня. Цей інтерес цілком умотивований. Він випливає з поступального розвитку українських 
протестантських церков, а також зі зміни самої релігійної ситуації. "Якщо ж ми відокремлюємо себе від 
суспільства, то не зможемо впливати на людей, не зможемо нести їм любов і прощення Христа" [2]. Цю просту 
сентенцію з лютеранського журналу загострює баптистський автор: "Для визнання Бога як рушійної сили на 
державному рівні необхідна активна участь у цьому процесі саме відроджених людей, тих, хто особисто знає 
Бога" [2]. Таким чином, універсальний стереотип протестанта як мовчазного спостерігача суспільно-
політичного життя, байдужого до інституту держави, далекого від політики, є необ’єктивним.  

Окрім того, в українському протестантизмі відбуваються складні процеси, пов’язані з визначенням чіткої 
суспільної позиції, соціально-політичних реалій сучасної держави. Соціальний масив роботи, яку проводять ранні 
й пізні протестанти, відображається в конкретній політичній діяльності. Нерідко для оформлення богослужбових 
приміщень вони використовують національні прапори і здійснюють молитви за перемогу демократії. Протестанти 
можуть бути патріотами держави, проте їх патріотизм має специфіку – уява про велику державу для них – це уява 
про демократичну, правову країну з неухильним дотриманням прав людини. По-суті всі пізні протестанти в 
Україні визнають необхідність "входження у світ". Велика кількість віруючих вважає, що вони мають брати 
участь в суспільно-політичному житті і, таким чином, приносити користь суспільству й державі. 

Саме ідеї дихотомії небесного земного, доктринального і соціального, відображені у поглядах представників 
раннього протестантизму, в подальшому були покладені в основу соціальних доктрин пізніх протестантів та 
визначили шлях їх співпраці з суспільством. Хоча зауважимо, що коло протестантських інтересів поза власне 
релігією значно вужче порівняно з історичними церквами в Україні. Дещо відмінну позицію у цьому питанні 
сповідують Свідки Єгови, які категорично відсторонюються від будь-яких громадських, політичних рухів і 
партій, хоча свої погляди на ті чи інші форми державного управління висловлюють: позитивні – на 
демократичні, негативні – на тоталітарні, диктаторські. Вони також критикують прояви клерикалізму, расизму, 
крайнього націоналізму, ксенофобії [3: 450]. 

Тому жодна конфесія не повинна мати не тільки статусу державної, а й будь-якої пріоритетності у 
правовому полі суспільства. Відтак, все більше позначається релігійний чинник на виборчій поведінці 
електорату, який поступово у своїй масі стає більш залежним не від політичних чи ідеологічних програм або 
платформ, а від належності виборців до великих соціальних груп, зокрема конфесійних.  

Використання потенціалу Церкви для здобуття переваги над опонентами у формуванні політично 
орієнтованих позицій є доволі небезпечним. Адже атмосфера взаємних звинувачень, недовіри, підозри між 
різними політичними угрупуваннями не обходить стороною і релігійні організації. Замість того, щоб займатися 
суто церковними проблемами, душпастирською роботою, утвердженням моральних цінностей у суспільстві, 
вони виступають рупорами партій і блоків. 

Як зазначає С. Здіорук, на фоні плюралізації конфесійного середовища серйозною проблемою залишається 
патронування органами влади (передусім, місцевими) певних релігійних організацій. Прихильність 
визначається або політичною доцільністю, або вкоріненістю релігійної традиції в культурно-історичний 
ландшафт того чи іншого регіону [4: 58]. Зокрема, зв'язок з місцевою владою служитиме для Української греко-
католицької церкви підґрунтям перетворення останньої в регіоні в тотальну інституцію. Незважаючи на 
перенесення її центру до Києва, УГКЦ залишається фактично галицьким феноменом. 

За досить високого рівня релігійності, в Україні немає домінуючої Церкви, що певною мірою ускладнює 
налагодження партнерських державно-церковних відносин, полегшує державі маніпулювання суб’єктами 
релігійного життя, провокує патерналістське ставлення до Церкви. Влада намагається забезпечити політичну 
підтримку з боку Церкви як впливового суспільного інституту, використати її духовний авторитет у власних 
цілях. Адже зниження рівня життя переважної більшості громадян, втрата соціальної перспективи зумовлює 
соціально-психологічні зміни – психологічну неврівноваженість, вразливість, потребу зовнішньої підтримки, 
підвищену схильність до навіювання. До того ж хід історії засвідчує, що роль духовного маніпулювання 
масовою та індивідуальною свідомістю постійно зростає. Релігія була і залишається першим, найбільш 
ефективним засобом такого впливу. Їй підвладна особиста, прихована від офіційних регламентацій сфера 
соціальних ідеалів, відтак будь-яка влада потребує її послуг. 

Саме українське суспільство перебуває у стані трансформації та політичного вибору. У масовій 
політизованій свідомості громадян фіксуються різноспрямовані (і навіть протилежні) орієнтації, прагнення і 
позиції щодо подальшого розвитку української держави й суспільства, чіткого бачення соціально-економічної 
перспективи та геополітичних пріоритетів. Немає єдності, якою має бути українська нація – етнічною чи 
політичною, а отже, якою має бути українська держава – державою титульної нації чи громадянського 
суспільства. У цій ситуації релігійні конфесії розглядаються різними суспільними групами з політичних 
позицій. Політичну оцінку отримує минуле Церков та їх стосунків. Історичні стереотипи та упередженості 
стають чинниками дійсності, а належність до певної Церкви стає ознакою політичної ідентифікації особи і 
самої церковної спільноти.  

Аналізуючи вплив релігії і церкви на політичні процеси в Україні, необхідно звернути увагу на особливості 
конфесійної гетерогенності українського суспільства. Різноманіття конфесій, що функціонують в Україні, 
ймовірно, є породженням різних світоглядів. Справедливо також стверджувати, що окремі деталі та відмінності 
світоглядів свідомо чи  несвідомо спричинилися до позиціонування окремих конфесій як різних чи відмінних, –
"інших". З точки зору наукового аналізу, поліконфесійність – це завжди проблематичність, яка породжує 
спочатку латентні, а потім і відкриті конфлікти. Оскільки вони зумовлені фундаментальними віросповідними 
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принципами, то остаточне їх розв’язання потрібно шукати на шляхах редукції віросповідних принципів 
суперників чи опонентів іновірців аж до повної їх елімінації [5: 80]. Цілком погоджуємось із думкою 
Л. Филипович, що в цілях збереження досягнутої в Україні за 19 років відносної стабільності "бажано не 
займатися духовними революціями" [6: 4]. Адже спроби когось із кимось об’єднати, надати якісь державні чи 
президентські преференції, втрутитися в природний процес постання, розвитку та самовизначення конфесій, а 
тим більше когось заборонити, завершуються невдачею.  

В умовах соціально-політичної нестабільності, роль релігії в соціумі зростає в силу того, як протидіючі 
політичні угруповання намагаються з максимальною користю для себе використовувати можливості конфесій. 
Така практика сприяє загостренню міжконфесійних протиріч, а також активізує процес залучення релігійних 
інститутів у політику. 

В релігійно-конфесійній структурі сучасної України можна виокремити декілька специфічних векторів 
відносин, найбільш вагомими серед яких виступають міжправославні. Відтак, православ’я постає найбільшою 
релігією за кількістю віруючих. Проте сьогодні ця домінуюча конфесія перебуває в стані тривалого 
ідентифікаційного конфлікту. Зміна соціальних умов дала можливість піднімати найрізноманітніші проблеми 
назовні та висловлювати своє бачення їх вирішення. При цьому важливо врахувати той аспект, що конфліктні 
колізії мають суттєвий політичний відтінок – розкол православ’я на три православні конфесії (Українська 
православна церква Московського патріархату – УПЦ МП, Українська православна церква Київського 
патріархату – УПЦ КП, Українська автокефальна православна церква – УАПЦ), спричинив крайню політизацію 
релігійного середовища, і до того ж, що є небезпечним, носить регіональний характер. 

В умовах перехідного суспільства, де ознакою конфесійної сфери є конфліктогенність і взаємна 
нетолерантність, справа діалогу значно ускладнюється. Діалоговий процес за таких обставин стає складним і 
суперечливим. Таким чином, він виразно виявляє свою континуумну природу, генеруючи найрізноманітніші й 
важко передбачувані емпіричні ситуації. 

Упродовж останніх років позиції церков у міжправославному конфлікті не зазнали помітних змін – 
продовжується практика унеможливлення їхнього діалогу, тривають суперечки щодо набуття автокефалії. Тут 
проявляється складність релігійного феномена, суперечливість його функцій, адже з одного боку, в межах 
певного віросповідання проходить інтеграція, об’єднання індивідів, з іншого – цей феномен може виконувати 
протилежну, дезінтегруючу роль, бути джерелом виникнення міжконфесійної ненависті [1: 93]. Практика 
засвідчує, що сторони, індиферентно налаштовані одна до одної, після невдалого, перерваного або 
непродуктивного діалогу здатні змінювати терплячо-байдуже ставлення на адресно-негативне. 

Крім того, фактично православ’я відірване від сьогоднішніх реалій, Православна церква переживає гостру 
кризу, зниження впливу на суспільство, дедалі частіше зводить сферу віросповідання до традиційної 
ритуальності, що супроводжується відходом парафіян. Такі тенденції характерні і для Волині. Повністю 
розділяємо думки вчених, які вбачають причину таких тенденцій у відмові Православної церкви від ідеї 
модернізації й адаптації в умовах постіндустріального суспільства. Православна церква, яка є ортодоксальною 
за суттю і консервативною за змістом, повільно пристосовується до світу, який швидко змінюється, хоча 
претендує посісти в українському суспільстві якщо не визначальне, то бодай привілейоване становище [7: 246]. 
Під таким оглядом важливо зазначити, що якщо інші християнські конфесії швидше й сміливіше реагують на 
виклики сучасного світу, то у православ’ ї ці процеси дуже стримані та повільні. 

Чи можливе в Україні об’єднання наявних православних церков? Якщо врахувати те, що українське 
православ’я як культурно-історичний феномен далеко не тотожне православ’ю Росії, яке в Україні репрезентує 
його складова УПЦ МП, то про поєднання не може йти мова, бо ж маємо два відмінні, хоч і одноконфесійні 
релігійні феномени.  

Висновок. Інтенсивна політизація релігійної сфери, гостре розмежування в лавах священнослужителів, 
скандали та інтриги, взаємні образи і відверта боротьба за владу стали постійними явищами церковного буття в 
Україні. Подібна ситуація, принижуючи в очах вірних авторитет православного духовенства, об’єктивно 
сприяла зміцненню нових для України віросповідань. Таким чином, комплексний аналіз взаємозв’язку 
політичного й релігійного факторів дозволяє констатувати, що для сучасних українських реалій характерною є 
політизація релігії, конфесійних відносин, що активізує процес регіоналізації країни. Релігійний простір в 
Україні політизований, оскільки діяльність релігійних організацій відбувається в певному полі політичних 
інтересів. Хоча релігійні організації де-юре не проводять власної політики, все ж де-факто виступають з 
підтримкою певних політичних сил, часто виконуючи функції арбітра стосовно політичного, в тому числі 
електорального вибору. З іншого боку, це пов’язано із складним процесом пошуку Церквою свого місця в 
суспільно-політичних процесах. 

Варто зауважити, що вказані міркування не вичерпують цілком дослідження запропонованої проблеми. Так 
прискіпливого вивчення потребує вироблення виваженої стратегії та тактики взаємодії українських державних 
інституцій загалом та конкретних політичних сил зокрема з різними християнськими конфесіями у контексті 
дотримання принципів толерантності, відокремлення церкви від держави. 
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Булыга И. И. Религия и политика: практика взаимодействия в современной Украине. 

В статье анализируются особенности отношений между религией и политикой в современной Украине. 
Ведь в конце ХХ – начале XXI века замечаем тенденцию усиления влияния религиозного фактора на 

политическую жизнь многих стран, среди которых и Украина. Активное проникновение религии в массовое 
сознание и соответствующее увеличение роли Церкви в государстве не может не отражаться на 

политической жизни. Внимание акцентируется на роли различных конфессий в политической и духовной 
жизни общества. Особенное внимание посвящено изучению особенностей взаимодействия политических сил 

с разными христианскими конфессиями (православной, католической, протестантской) в условиях 
избирательных кампаний. 

Bulyga I. I. Religion and Politics: the Practice of Interaction in the Modern Ukraine. 

The paper analyzes the features of the relations between the religion and politics in the contemporary Ukraine. Indeed, 
the end of the XX – the beginning of the XXI centuries tend to notice the growing influence of the religious factor in the 

political life of many countries, among which, is Ukraine. The active penetration of religion into the social 
consciousness and a corresponding increase in the role of the Church in the State can not but reflect on politics. The 
attention is paid to the role of different faiths in the political and spiritual life of society. The emphasis is made on the 
research of the cooperation peculiarities between the political forces and various Christian confessions (Orthodox, 

Catholic and Protestant) in the conditions of the electoral campaign. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В ЕПОХУ МОДЕРНУ 

У статті, на основі соціально-філософського аналізу, розкрито трансформацію суспільних відносин епохи 
модерну, що знайшло своє відображення у поняттях "індивідуалізм" та "диференціація". Індивідуалізм 
розглянуто як встановлення "провідної" ролі особистості у структурі суспільства. Через диференціацію 

визначено відносини в усіх сферах суспільного життя: економічного, соціального, політичного. Визначено, що 
політичні інститути модерну вибудовуються на комплексі норм, які визначали способи формування і 

вирішення проблем володіння владою. 

Процес переходу від традиційного суспільства до сучасного вельми складний та охоплює зміни всіх 
основних параметрів суспільного середовища. 

Т. Лаусон і Дж. Геррод розглядають традиційне суспільство як тип соціального устрою, при якому поводження 
індивідів визначається здавна властивими даному суспільству моделями. Основні правила соціального поводження 
передаються від одного покоління до іншого і вирізняються насиченістю ритуальних дій. Зміни в такому суспільстві 
відбуваються повільно, а самому суспільству властива механічна солідарність. Хоча найчастіше традиційне 
суспільство сприймається як примітивне, воно має власну багату культуру і володіє технологічним досвідом, яким 
нерідко зневажають як старомодним, однак він прекрасно адаптований до природних умов. Д. Волошин, визначаючи 
термін "традиційне суспільство" як реальність, як цілком означене поняття, пропонує називати його "суспільство 
традицій" – це таке суспільство, в якому виділяється надособистістний суб’єкт права – народ, під яким розуміється 
сукупність традицій, які охороняє держава; в такому суспільстві поряд із універсальними правовими нормами 
існують і специфічні, відповідні традиціям кожного народу і діючі на території його постійного проживання норми. 
В контексті нашого дослідження, з погляду співвідношення сучасного і традиційного суспільств, останнє 
розглядають Е. Гіденс і О. Дугін. Е. Гіденс вважає, що традиція – спосіб інтеграції рефлексивного контролю дій і 
просторово-тимчасової організації співтовариства, засіб взаємодії з простором і часом, що забезпечує наступність 
минулого, сьогодення і майбутнього в будь-якій діяльності або досвіді. При цьому традиційним культурам властиве 
шанування минулого. Символи цінуються тому, що містять і увічнюють досвід поколінь. Згідно з Е. Гіденсом, 
найбільш відміною рисою, яка відрізняє сучасне суспільство від традиційного, є його безпрецедентний динамізм, 
який для суспільства традиції нехарактерний. О. Дугін, котрий відносить до традиційного суспільства всі типи 
суспільств (Стародавній Схід, Античність, Середньовіччя), що відрізняються від соціальних моделей Нового часу, 
головною відмінною ознакою такого суспільства визначає релігійні та міфологічні системи, які є основою усіх 
соціально-культурних і політичних інститутів [1: 75-78]. У "настроях і віруваннях, які передаються з покоління в 
покоління", природу традиційного суспільства вбачає також М. Вебер [2: 135]. 

Отже, взявши до уваги підходи до поняття "традиційне суспільство", можна виділити дві складові: традицію 
та сакральність. Традиція виступає як обмеженість, статистичність, стримування інновацій, а сакральність 
слугує своєрідною матрицею, яка утворює сутнісну основу традиційного буття. 

Водночас події, пов'язані з періодами Відродження і Реформації, поклали початок кардинальним змінам у 
суспільстві, передусім, в країнах Західної Європи, що сприяло формуванню нового співвідношення ''людина-
суспільство''. Як результат, сформувався новий тип суспільства, яке залежно від змістових факторів отримало назву 
Новий час, індустріальне суспільство, суспільство модерну, що знайшло відображення у працях К.  Маркса, 
М. Вебера, Е. Гіденса, Д. Белла, Ж.-Ф. Ліотара та інших. У нашому дослідженні ми будемо використовувати термін 
"модерн", який, за визначенням Ю. Хабермаса, несе "філософський і політичний вимір" та "ідею безконечності, 
невичерпності й необхідності прогресу" [3: 396], що безпосередньо відповідає меті нашого дослідження. 

Відповідно до словника "Соціологія: терміни, поняття, персоналії", за редакцією В. Пічі, поняття "модерн" 
визначає суспільство, яке зазнало трансформацій в результаті зміни суспільного устрою, індустріалізації, 
урбанізації, секуляризації, розвитку інститутів державності. В процесі вищезазначених змін вибудовується нова 
модель суспільства – "суспільство безперервного зростання", яке забезпечує відтворення і розвиток суспільства 
на певних засадах. З даного приводу Е. Гелнер зазначає, що якщо поступ наукового знання базується на 
припущенні, що жодний елемент не пов’язаний з іншим апріорно і що все піддається переосмисленню, то й 
економічний і технологічний поступ вимагає відповідного ставлення до людської діяльності та соціальних 
ролей. Ролі стають предметом вибору та впливу на ситуацію. Стабільність старої структури соціальних ролей 
стає несумісною з розвитком і нововведеннями. Нововведення, або становлення, означає творення нових явищ, 
межі яких не збігаються з контурами тих видів діяльності, місце яких вони заступають. Для суспільства 
модерну П. Штомпка виділяє такі характерні риси: 

1. Індивідуалізм – остаточне встановлення в суспільстві центральної ролі індивіда замість ролі племені, 
групи, нації. Передумови індивідуалізму М. Вебер вбачав у "методично-раціональній системі активної 
поведінки, яка при певних умовах, проторувала шлях "духу" сучасного капіталізму. За встановлення своєї 
"обраності" перед Богом видавалися нагороди у вигляді гарантій спасіння в усіх пуританських деномінаціях; за 
встановлення своєї "обраності" перед людьми – нагорода у вигляді соціального самоствердження в середині 
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пуританських сект… Утворення аскетичних громад і сект з їхньою радикальною відмовою від патріархальних 
пут, з їхнім тлумаченням заповіту коритися значно більше Богу, ніж людям, виступило однією із важливих 
причин передумов сучасного "індивідуалізму" [2: 234]. Людина звільняється від обов’язкових групових 
зв’язків, вибирає за своїм бажанням соціальний колектив, самостійно визначає свої дії та несе особисту 
відповідальність за власні вчинки, успіхи і невдачі. Ідеалом стає автономна особистість. Діяльна і автономна 
людина мала реалізовувати свої творчі потенції як вільна суверенна особистість, що може сама будувати свої 
відносини з іншими людьми, включатися в ті чи інші соціальні групи і корпорації. 

Упредмечення міжіндивідуальних відносин трансформує відносини індивіда і суспільства. Суспільство 
сприймається людиною не як процес "взаємодії узагальнення" з оточуючими людьми, а як складна система 
реально існуючих інституцій соціального цілого – корпорації, держави, школи тощо, з якими необхідно 
підтримувати відносини. Держава, корпорація, школа стають "персоналізованими" суб’єктами, а кожен окремий 
індивід – знеособлюваним об’єктом їхньої діяльності і соціальною функцією, підтримуючою ціле – суспільство. У 
своїй реальності вони є "речами" і в такій якості можуть виявитися "привласненими" приватними особами, які 
будуть розпоряджатися ними від імені суспільства [4: 25-26]. Успіх індивіда, зазначає М. Вебер, якщо він був 
досягнутий "благочестивим" шляхом, свідчив про "обраність" людини, піднімав престиж "секти", сприяв 
"розповсюдженню його вчення", і тому викликав "всезагальне задоволення" [2: 235]. 

2) Диференціація, яка найбільше проявилася, як зазначає П. Штомпка, у сфері праці, де з’являється велика 
кількість спеціалізованих, вузькопрофільних виробництв і професій, які вимагають різного рівня майстерності, 
компетентності й досвіду. В даному контексті, аналізуючи індустріальну сферу суспільства, можна визначити 
його диференціацію таким чином: 

– індустріальне підприємство у більшості випадків радикальним чином відділене від сім’ ї; 
– індустріальні підприємства вводять оригінальний спосіб розподілу праці: вони містять не лише той розподіл, 

який існував у всіх суспільствах (між різними секторами економіки, між селянами, комерсантами й ремісниками), а й 
певний тип внутрішнього розподілу на підприємстві – технологічний розподіл праці, що є однією із характерних 
ознак сучасних суспільств. У. Бек вважає, що зміни у новій структурі суспільства "ведуть не тільки до утворення 
централізованої державної влади, до концентрації капіталу, але все більше до витонченого переплетіння поділу праці 
і ринкових відносин, до мобільності. Водночас – тут ми підходимо до узагальненої моделі – ці зміни зумовлюють 
потрійну "індивідуалізацію", звільнення від історично-заданих соціальних форм і зв’язків у розумінні традиційних 
основ панування і забезпечення ("аспект звільнення"), втрату традиційної стабільності з погляду дієвості знання, віри 
й прийнятих норм ("аспект розчаклування"), ведуть до нового виду соціокультурної інтеграції ("аспект контролю і 
реінтеграції")" [5: 8-9]. Отже, вибудовуються нові відносини між індивідом та виробництвом. Підприємство, 
грошовий обіг, ринок стають соціальними інститутами в силу прагнення до зростання виробництва і споживання, до 
звільнення господарської діяльності від релігійної, цехової та сеньйоріальної регламентації. Дане прагнення 
перетворило господарські практики із специфічних занять окремих кланів або станових груп в системи 
універсальних знеособлюваних ролей "продавець – покупець", "кредитор – позичальник", "керівник – виконавець" 
тощо. Вартість – наділення того, що робиться, а відповідно і того, хто робить, соціокультурним статусом – 
проявляється у відносинах між людьми як об’єктивна характеристика продукту [4: 27-28]. Відтак, на зміну кастовій, 
становій стратифікації приходить класова. Е. Гіденс виділяє чотири відмінності класів від інших видів соціальної 
стратифікації: по-перше, класи не встановлюються законами і не опираються на релігійну традицію: належність до 
певного класу не пов’язана з успадкуванням, привілеями, підкресленими законом або звичаєм; по-друге, індивід 
певною мірою досягає свого класу, а не просто одержує його при народженні, як в інших системах соціальної 
стратифікації; по-третє, класи утворюються від різниці в економічному становищі між угрупуваннями індивідів, 
нерівності у володінні та контролі над економічними ресурсами; по-четверте, класові системи, на відміну від інших 
типів стратифікації, – системи нерівності, відносини в яких виражаються через персональні взаємини обов’язку або 
зобов’язань (''раб – господар'', ''кріпак – поміщик''), навпаки, функціонують через широкомасштабні зв’язки 
імперсонального характеру (нерівні умови праці та її оплати) [1: 293]. 

Диференціацію політичного П. Фабра вбачає у трьох факторах:  
1. Формування "автономної політики". Засновником даного процесу вважають Н. Макіавеллі, який відділив 

політику від моралі, співвідношення яких він розглядав у двох площинах. Варто зазначити, що питання впливу 
моралі і релігії на соціальне і політичне життя не було для Н. Макіавеллі проблемним. Він вважав: "Наша 
релігія передбачає вище благо у смиренності, у відреченні від життя, тоді як язичницька віра передбачає його у 
величі душі, в силі тіла і в усьому, що робить людину майбутньою. Наша релігія, якщо і бажає нам сили, то не 
на подвиги, а на терпіння" [6]. Отже, Н. Макіавеллі розглядав релігію прагматично, під кутом зору ступеня 
державних інтересів і єднання народу. Проте через призму "технології політики" релігія і мораль відходили на 
задній план, коли питання стояло про боротьбу за владу і її зміцнення. У праці "Державець" мислитель писав, 
що необхідно дотримуватися не уявної, а істинної правди, "тому, що відстань між тим, як живуть люди і як 
повинні жити, настільки значна, що той, хто заперечує дійсне заради належного, діє скоріше на шкоду, ніж на 
благо, оскільки бажаючи проповідувати добро в усіх випадках життя, він неодмінно загине, стикаючись з 
великою кількістю людей, які добра не бажають. Звідси випливає, що правитель, якщо хоче здобути владу, 
повинен засвоїти вміння відступати від добра і користуватися цим вмінням при необхідності" [7: 78]. 

У даному контексті варто зазначити і внесок Г. Гегеля у створенні теорії держави і розмежуванні її з 
громадянським суспільством. На відміну від своїх попередників, які не розмежували суспільство і державу, він 
розглядав їх як окремі утворення. Згідно з поглядами Г. Гегеля, громадянське суспільство існує не в середині 
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держави, а поза нею: "Якщо змішувати державу з громадянським суспільством і вважати її призначення для 
забезпечення і захисту власності й особистісної свободи, то інтерес окремих людей як таких не є головним 
пріоритетом, задля якого вони об’єдналися, а з цього випливає, що залежно від свого бажання можна бути, або 
не бути членом держави" [8: 279]. Завершив процес виділення політичного як окремої сфери діяльності А. Сміт, 
який у праці "Дослідження про природу і причини багатства нації" (1776) не тільки поділив, але й чітко 
визначив галузі економіки і політики.  

2. Надання політиці світського характеру. Т. Гоббс у праці "Левіафан, або матерія, форма і влада держави 
церковної і громадянської" з суто матеріалістичного погляду визначав, що "життя виступає лише рухом членів [тіла], 
початок яких знаходиться у певній основній внутрішній частині, і хіба не можемо ми мовити, що усі автомати 
(механізми, які рухаються при допомозі пружини і колес, наприклад, годинник) мають штучне життя?" [9: 6]. 
Штучно створеною, вважав мислитель, є й держава, "яка є штучною людиною, але більшою за розміром, і більш 
сильною, чим природна людина" [9: 6]. Держава як механізм знаходиться в русі, в результаті, "і з плином часу 
почесні посади [граф, маркіз, герцог тощо] були перетворені у звичайні титули" [9: 73]. На перший план Т. Гоббс 
висуває позитивні якості людини, вважаючи, що "заслуговує бути полководцем, суддею або займати будь-яку іншу 
посаду, тільки та людина, яка найбільш обдарована для виконання вказаних посад" [9: 73]. Відповідних поглядів 
дотримувалися й інші представники концепції "суспільного договору і природного права" – Г. Гроцій, Б. Спіноза, 
Дж. Локк. Завдяки даній концепції радикально змінюються погляди на джерело публічної влади, заперечується 
вплив на політичні відносини не тільки церкви, але й станової системи, що лежало в основі політичних відносин 
традиційного суспільства. При цьому відбувається проголошення "суверенітету" народу, який визнавався не тільки 
джерелом влади, а й її провідником. Англійський матеріаліст Д. Прістлі розглядав "світськість політики" через 
призму свободи, виділяючи політичну і громадянську свободу, визначаючи політичну свободу в праві членів 
держави займатися і зберігати за собою громадянські посади, або в крайньому випадку голосувати за тих, хто 
повинен виконувати ці посади. Щодо громадянської свободи, то це право на власні дії, які члени держави зберігають 
за собою і які не повинні порушувати уповноважені посадові особи. Отже, тенденція набуття політикою світського 
характеру проявилася у переході влади із спадкового привілею до делегованих народом повноважень. Відношення 
до влади, як до матеріальної практики, а не сакральної, як до ефективного управління ресурсами (прибічниками, 
грошима, засобами масової інформації тощо) сформувало прагнення до втягнення в практику боротьби за владу 
набагато більшої кількості резервів. Із розповсюдженням виборчого права на більшість народу і перетворення 
виборів у систему універсальних ролей "виборець – кандидат" держава стає суспільним інститутом, який можна 
захопити, утримувати, змінювати, але який не виникає і не існує з волі людини. Державне управління перетворилося 
із "родового ремесла сюзерена" в бюрократичний апарат. Держава деперсоніфікувалася і стала ролевою системою 
"громадянин – чиновник". Боротьба за владу з "мистецтва кланових і кабінетних інтриг" перетворюється в 
"політичне виробництво". Політичні партії в даному контексті перестають бути угрупуваннями, які формуються на 
основі родинних або інших особистісних відносин, інституціоналізуються, трансформуються в політичну 
організацію, яка виражає інтереси суспільного класу або його прошарку, захищає його інтереси і керує ним у 
досягненні певних цілей та ідеалів, вибудовуючи систему ролей "лідер – прибічник" [4: 29]. Отже, громадяни й 
народи здобувають собі місце активних учасників політичного порядку. Тобто, людство досягло такої точки 
розвитку, коли воно вже цілком відповідальне за свою еволюцію, яка передбачає вибір щодо прийняття рішень. 

Політичні інститути модерну вибудовуються на комплексі норм, які визначали способи формування і 
вирішення проблем володіння владою. Базовими елементами цього нормативного комплексу Д. Іванов визначає 
наступні: політичний курс – програма (ідеологія – лібералізм, консерватизм, комунізм тощо) дії та їх 
результати; реформа – вироблення і реалізація нового курсу; організація – постійні об’єднання людей для 
вироблення і реалізації курсу; підтримка громадськості – наявність активних прибічників курсу і позитивної 
громадської думки [4: 29]. 

По суті, в інституціональних політичних нормах, покликаних реалізовувати ідеї прогресу і свободи при 
розподілі і використанні влади, в основу був покладений раціоналізм, тобто фундаментальні основи орієнтації 
на володіння сутнісним. Центральними концептами епохи модерну стають "прогресивні методи", "прогресивні 
погляди", "свобода слова", "прогресивне людство" тощо [4: 25], які знайшли своє вираження, на думку 
Д. Ептера, в двох моделях політичного: 

1) "секулярно лібертаріанська" або консенсусна система (система узгодження), яка характеризується 
плюралістичним, диверсифікаційним розподілом влади та лідерства, прагматичними, "змагальними" партіями й 
акцентом на компроміс (США, Західна Європа та інші ліберально-демократичні держави); 

2) "священна цінність" або мобілізаційна система: характеризується політичною "релігійністю", 
персоналізованим або харизматичним лідером та однопартійною системою (комуністичні країни, країни 
"третього світу"). 

Таким чином, в результаті індивідуалізації й диференціації усіх сфер суспільного життя суспільство 
модерну сутнісно відрізняється від "онтології" традиційного суспільства. За визначенням Г. Медісона, 
"достатньо єдиного слова, щоб охарактеризувати сутність модерну від Декарта до Сартра: це слово – дуалізм. А 
результатом такого дуалізму виступає відчуження – відчуження суб’єкта від об’єкта, або психологічного від 
тілесного, а відповідно відчуження людини від природи" [10: 410]. Загальні риси суспільства модерну можна 
охарактеризувати таким чином: орієнтація на інновації; світський характер соціального життя; поступальний 
розвиток; виділена персональність, орієнтація переважно на інструментальні цінності; демократична система 
влади; наявність відкладеного запиту, тобто здатності виробляти не заради повсякденної необхідності, а заради 
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майбутнього; індустріальний характер; масова освіта; активний дієвий психологічний склад особистості; 
перевага світоглядного знання, точних наук і технологій (техногенна цивілізація); перевага універсального над 
локальним, що знайшло своє відображення у розбудові національних держав. 
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Найчук А. В. Трансформация общественных отношений в эпоху модерна. 

В статье, на основании социально-философского анализа, раскрывается трансформация общественных 
отношений эпохи модерна, что нашло свое отражение в понятиях "индивидуализм" и "дифференциация". 
Индивидуализм рассматривается как установление "ведущей" роли личности в структуре общества. Через 
дифференциацию определяются отношения во всех сферах общественной жизни: экономической, социальной, 
политической. Определено, что политические институты модерна строятся на комплексе норм, которые 

определяли способы формирования и решения проблем владения властью. 

Naichuk A. V. Transformation of the Social Relations in the Modern Epoch. 

This article is based on the socio-philosophical analysis and deals with the transformation of social relations of 
modernism era, which has been reflected in the terms of "individualism" and "differentiation". Individualism is 
distinguished as the establishment of "leading" role of the personality in the structure of society. By means of 

differentiation the relations are defined in all spheres of social life: economic, social, political. It is determined that 
political institutes of modern are built on the complex of norms that have identified the ways of formation and solving 

problems dealing with the power acquisition. 
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МЕГАПОЛІС ЯК ОСОБЛИВИЙ ТИП БУТТЯ МІСТА. ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

Статтю присвячено визначенню специфіки буття мегаполісу. В огляді досліджень мегаполісу обґрунтовано 
необхідність екзистенціального підходу до аналітики міста. Визначено сутнісні риси мегаполісу в їхній 

цілісності: масштабність, масовість, інтенсивний темпоритм, проростання в історичному часі, фрактальна 
структура ("фрактальна матрьошка"), метафізична суб’єктність, здатність бути артефактом культури, 
техногенна природа. Показано, що кожен із цих параметрів детермінує граничне буття людини мегаполісу. 

Процес урбанізації на рубежі ХХ-ХХІ століть ознаменувався стрімким нарощуванням мегаполісів. Зазвичай 
мегаполіси виводяться в особливу групу міст через діапазон соціальних функцій з урахуванням їхнього впливу, 
"домінуючої позиції в міській ієрархії планети" [1]. Саме у мегаполісах визначаються шляхи розвитку нашої 
цивілізації, тому звернення до проблематики сучасного великого міста вкрай актуальне. Також потребує 
осмислення екзистенціальне підґрунтя урбаністичного образу буття, можливість екзистенціальної діалектики 
людини від знеособленої буденності до переживання граничних ситуацій у бутті на межі та вдосконалення себе 
і світу у більш гармонійному буттєвому вимірі, про що писали філософи екзистенціального толку 
(М. Гайдеггер, С. Керкегор, Н. Хамітов, М. Шелер, К. Ясперс). 

Одним із перших учених, який зосередився на феномені мегаполісу, був британський учений П. Геддес. Ще 
у 1915 році в книзі "Еволюція міст" він запропонував поняття "світове місто" й підкреслював провідну ознаку 
міста нового типу – багатолюдність [2]. Ф. Бродель, використовуючи термін "метрополіс", відзначав 
інтернаціональний характер таких міст, широкий колообіг у них людської юрби, інформації, капіталів [3]. 
Дж. Фрідман вивів індикатори великого міста: розташування штабів ТНК, чисельність населення, наявність 
міжнародних фінансових центрів, комунікаційних вузлів, розгалужені ділові послуги. Фрідман також склав 
ієрархію "світових міст" від Лондону і Нью-Йорку до Маніли і Сеула за ступенем розвитку цих параметрів [4]. 
С. Сассен до важливих аспектів "глобального міста" додала наявність креативних видів діяльності (масові 
перформенси), розвиненість туризму та високу швидкість збору, передачі й споживання інформації. Особливу 
роль в організації "глобального міста" вчена також відводить поширенню індустрії бізнес-послуг [5]. А. Скотт 
вважав ознакою "глобального міського регіону" його здатність бути "просторовою платформою" для сусідніх 
територій [6]. П. Маркузе та Р. В. Кемпен бачили суть "глобального міста" у символічній ролі мегаполісу як 
стратегічного провідника в динаміці міст світу [7]. Потрапляючи у фокус уваги психологів, мегаполіс 
розглядається як суцільний стресоген. Й. Штадельбауер описує місто як арену боротьби за владу та розподіл 
ресурсів у сферах політики та приватної власності. Конфлікти землеволодіння, корупція, "війни" кварталів – 
фактори, які погрожують психіці міських мешканців, а інколи й їхньому життю [8: 70]. 

Проте залишається мало дослідженою екзистенціальна сутність мегаполісу, потребує відповіді питання, як 
саме людина переживає своє існування у місті, вибудовує сутність себе і міста. Отже визначимо сутність 
мегаполісу як особливого буття міста, проаналізуємо екзистенціальний аспект цього.  

Перша суттєва ознака мегаполісу – його масштабність. Протягом історії дослідження міст не раз 
висловлювалася точка зору, що оптимальна кількість населення у місті не повинна перевищувати 50 тисяч осіб. 
Ще у 1898 році Ебенізер Говард, мріючи про місто-сад, розробив проект ліквідації великих міст, плануючи, 
зокрема, зупинити неухильне розростання Лондону. Себто, надмірна величина міста здавна сприймалася як 
деструктивний фактор. Л. Мамфорд відчайдушно закликав гальмувати розростання міст. Неабияку загрозу для 
людини він вбачав саме у гігантоманії мегаполісів й відтворював у своїй риториці есхатологічні міфи на кшталт 
неминучого "падіння Риму" у великих містах: "Там, де люди збираються в смертельних кількостях, де різко 
зростають ренти, а житлові умови погіршуються, там майже автоматично оживають прецеденти римських 
будинків. Нині вони знову вертаються: арена, багатоповерхове житло, масові конкурси й виставки, футбольні 
матчі, міжнародні конкурси краси, повсюдний стриптиз у рекламі, постійне порушення почуттів сценами сексу, 
насолоди й насильства – усе це є в теперішньому римському стилі… масова колективна концентрація на 
легкоуявних ефемерностях усіх типів, виконаних з найвищою технічною зухвалістю... Ось симптоми кінця: 
притягання деморалізованої влади й мініфіксації життя" [9: 234]. 

Велике місто тримає людину на якійсь граничній межі, і, можливо, саме критична маса створює цю 
екзистенціальну напругу, додаючи навіть елемент трагізму. "Душевно сформована землею культурна людина 
опиняється полоненою своїм власним творінням – містом, вона робиться одержима містом, стає його 
породженням, його виконавчим органом і, нарешті, його жертвою", – писав О. Шпенглер [10: 92]. Йому 
бачилися міста майбутнього, жахливі за своїми розмірами: "Я уявляю – багато після 2000 року – міські масиви 
на десять-двадцять мільйонів осіб, що займають широкі ландшафти, із будівлями, поряд з якими найвеличніші з 
сучасних здадуться карликами, де будуть утілені такі ідеї у сфері засобів спілкування, які ми б сьогодні інакше 
як божевільними не назвали б" [10: 95]. Пророцькі слова мислителя майже втілилися у життя. А грецький 
урбаніст А. Доксіадіс пішов ще далі у розмислах щодо величини міста, запропонувавши поняття 
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"ойкуменополіс" як перспективу загальнопланетарного зрощення мегаполісів у єдину мегаконструкцію [11]. І в 
цьому разі життя майже підтверджує футурологічні ідеї. Сьогодні фіксують концентровані багатомільйонні 
агломерати глобальних міст (Північноамериканський, Західно-Європейський, Азійсько-Тихоокеанський) при 
лідируючій ролі Нью-Йорку, Лондона, Парижу і Токіо. 

Масштабність міста виражається і в нарощуванні технічних засобів організації міської життєдіяльності. Це 
стосується, наприклад, автомобілів на вулицях мегаполісу. Може, прийшов час говорити про особливий 
екзистенціальний тип людини – "людина за кермом". Сучасний водій як правило – людина граничного буття, він 
здатен відчувати себе як захищеним від мегаполісу стінками авто, так і беззахисним перед шляховими 
незручностями і катаклізмами. Недарма теоретик нового урбанізму Джейн Джекобс розглядаючи "великі міста руху" 
в Америці, займала непримиренну позицію щодо "пріоритету машин, а не людей, у міському будуванні" [12: 98]. 

Масовість розмаїття відображається і у світі суб’єктів міста – у натовпі. Риси натовпу, виявлені ще з часів 
Г. Лебона і З. Фрейда, такі, як зараження, прагнення руху, нівелювання інтелекту, виявляються і сьогодні. 
Настрої паніки у стихійному натовпі, захопленості у випадку натовпу-публіки, переживання гніву чи схвалення 
у політично пассіонарному натовпі "заражають" людей, роблячи їх на якийсь час єдиним живим організмом. 
Проте у такому "організмі" завжди присутня небезпека розподілу на "своїх" та "чужих", що погрожує 
протистоянням, зіткненням. Люди у натовпі замість багатства мислення і світовідчуття отримують суто 
біполярне сприйняття подій, чим часто зловживають харизматичні лідери. Якщо ж звернутися до пересічного 
вуличного натовпу мегаполісу, очевидним стане факт тотальної уніфікації людини. Чисельність і швидкість 
руху людей поволі стирають риси індивідуальності. Уніфікація може деструктивно сказатися на міських 
жителях, дехто взагалі відчуває втрату самоідентифікації, а хтось намагається щосили виділитися з натовпу за 
рахунок моди чи епатажної поведінки, тільки б відчути себе "не таким, як усі". "Великі міста є головною 
ареною тієї культури, що переростає все особисте… Тут матеріалізується така гнітюча маса кристалізованого, 
знеособленого духу, що перед ним особистість, можна сказати, зовсім неспроможна… Основа, на якій 
проступає індивідуальність великого міста, – це підвищена нервовість життя, спричинена швидкою і 
безупинною зміною зовнішніх і внутрішніх вражень", – писав Г. Зіммель [13]. 

Особливий темпоритм – наступна якісна ознака мегаполісу. Головним його показником виступає швидкість. 
Дисциплінарний простір професійної зайнятості, графіки роботи чисельних установ і транспорту, режими праці 
та відпочинку, необхідність неперервної діяльності об’єктів технологічного забезпечення створюють пульсацію 
великого міста. Апофеозом інтенсифікації темпоритму є, мабуть, служба "Швидкісний Інтернет", назва якої 
каже сама за себе. Темпоритм мегаполісу також по праву можна вважати граничною ситуацією, бо він уніфікує 
людей, вимагає бути напоготові, аби встигнути – на роботу, на зустріч, на вечерю – встигнути жити. У даному 
контексті є сенс звернутися до екзотичних ідей філософа-урбаніста та архітектора Поля Вірільо, присвячених 
критичній рефлексії на феномен швидкості. Розмірковуючи про інтервали руху і параметри простору 
мегаполісу, дослідник запропонував ураховувати "третій інтервал" (світло) і відповідно цьому намітив 
парадигму "бродології" (науки про світлову швидкість). Він ясно передчував технологічну революцію у засобах 
зв’язку, яка і здійснилася з розвитком телебачення й особливо – з появою комп’ютерів. Процеси, які 
відбуваються із найбільшою швидкістю, яка тільки відома людям, із швидкістю світла, активізують людську 
оптику і змінюють духовно-душевний стан: "людина переживає ментальне потрясіння, фундаментальне 
загублення орієнтації, руйнацію стосунків з Іншим світом і стирання ідентичності" [14: 140]. 

Проте поміркований городянин здатний знайти оазис для душі і шанс духовного розвитку. Велике місто 
містить в собі безліч артефактів, культурно-історичних пам’яток, місць для екскурсій і споглядання історичного 
часу, який боявся загубити Вірільо. Приходить на розум метафора дерева як символу "пророщення" мегаполісу 
в історичному часі, його присутності у минулому, теперішньому, майбутньому та у вічності. Дерево має 
глибинну кореневу систему, розгалужене гілля і крону, яка тягнеться вгору. Так і місто має свою історію росту, 
підтверджену архітектонікою і ландшафтом, себто, воно "корінням" заглиблене в історичний час. "Гілля" міста 
– це теперішнє сполучення архітектоніки, суб’єктів і об’єктів. "Крона" – це, можливо, висотні будівлі, 
спрямовані у небо, а ще й метафізична присутність у гіпотетичному майбутньому та у вічності. Так, координати 
часу і простору зливаються в одне ціле. 

Мегаполіс проростає у часі й просторі, так би мовити, на всі боки, але і "всередині" себе він має специфічну 
структуру. Для осмислення цієї унікальної структурної єдності звернемося до поняття "фрактал", яке ввів у 
науковий оберт творець математичної теорії простих ієрархічних (рекурентних) самоподібних множин 
Бенуа Мандельброт. Він позначив цим словом нерегулярні математичні форми, що мають тотожність в усіх 
масштабах. Себто, згідно фрактальній теорії, будь-яка підсистема фрактальної системи повторює конфігурацію 
усієї системи, і в межах загальної форми містить паттерн, який тиражується [15]. Фрактальна теорія була 
експлікована в урбаністику на початку ХХІ століття. В основному західноєвропейські дослідники розглядали 
місто як фрактал держави і світу, а підтвердження цьому находили у семіотичній системі мегаполісу. "Місто 
являє собою найбільш повну фрактальну демонстрацію цивілізації як єдиного цілого" [16: 48]. Зазвичай 
підтвердженням фрактальної теорії є наявність у містах топоніміки, ономастики та символіки держав або 
більших об’єднань. У будь-якому мегаполісі існують заклади з назвами "Париж" або "Європа", наприклад, кафе 
"Paris", радіо "Європа-плюс". У той же час у великих брендових мегаполісах, як правило, можна знайти їхнє ж 
відображення у мініатюрі: "Босфор-сіті" у Стамбулі, "La France en Miniature" в Парижі тощо. Дослідник 
С. Божокін наполягає на тому, що мегаполіс за своїми масштабами треба вважати мультіфракталом, бо в його 
багатомірній фрактальній матриці перетинаються геометрична, географічна, концептуальна моделі світу [17]. 
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Проте науковці ігнорують фрактальність суб’єкта та його міського помешкання. Дім, квартира – це також 
типові міські мікрофрактали, де також є свої "пішохідні зони" (коридор), площа (вітальня), закутки (кімнати 
гігієни), місця для їжі (кухня), історично значущі для родини речі і т. п. Але ще важливіше, на наш погляд, 
зрозуміти, що структура самої людини як триєдність душі-духа-тіла також проецирується на мегаполіс. Можна 
сприймати місто як метафізичну людину, метафізичний суб’єкт. "Тіло" міста складають його матеріалізовані 
об’єкти: житлові будівлі, ландшафти, окремі знакові споруди, пам’ятники тощо. Конфігурацію "тіла" міста 
утворюють вулиці, проспекти, площі, мости, ландшафти, їхня фрактальність. Образ міста з точки зору 
"тілесності" доповнюється метафорами "обличчя міста", "серце міста", "мозок міста", "легені міста", де під 
"серцем" може бути центральна площа, під "легенями" – зелені зони, під "мозком" – будівля влади, а в 
"обличчі" вбачається міський імідж. Не зайве пригадати й метафору "чрево Парижу", що максимально посилює 
ідею "організмічності" міста. Сприйняття міста за аналогією з людським організмом підтверджено історичним 
досвідом і закріплено на рівні повсякденної мови. Про інші іпостасі людини – дух і душу – багато міркували 
науковці урбаністичного толку. Дослідник Петербургу Н. П. Анциферов писав: "Місто – для вивчення найбільш 
конкретний культурно-історичний організм. Душа його легко може розкритися нам… Екскурсія повинна 
розкрити душу міста, душу, що змінюється в історичному процесі, звільнити її з матеріальної оболонки міста, у 
глибині якої вона схована, таким чином, провести процес спиритуалізації міста. Тоді з’явиться можливість 
побесідувати з душею міста, і, можливо, відчути певну подібність дружби з ним, увійти з ним в любовне 
спілкування" [18: 109]. О. Шпенглер також оперував метафорою душі в своїх розмислах про місто. "Що дійсно 
є дивом з див, так це народження душі міста. Як масова душа зовсім нового роду, остання засада якої назавжди 
залишиться для нас таємницею, вона раптово виділяється із загальної душевності культури. Прокинувшись, 
вона вибудовує собі зриме тіло", – пише мислитель [10: 92]. Філософ звертається і до поняття "обличчя міста": 
"Що, передусім, має історію, так це "обличчя" міста, "вираз" цього обличчя, а його "міміка" являє собою хіба чи 
не усю історію душі самої культури" [10: 92]. У Шпенглера ми знаходимо й емоційні ідеї щодо "духу міста": 
"Дух" є специфічно міська форма розуміючого неспання. Усе мистецтво, уся релігія і наука повільно робляться 
духовними… Вільний дух – дійсно рокове слово! – з’являється як полум’я, що пишно підлітає угору та миттєво 
згорає" [10: 95]. Підсилимо цю тезу ще одним фактом. Міста мають якусь магічну силу, що здатна притягувати 
або відштовхувати від себе. На основі цього народжується емоційно забарвлене відчуття до міста – закоханість, 
прив’язаність чи навіть ненависть. Останнє яскраво відобразив Ж. Бодрійяр у творі "Місто і ненависть". Як 
правило, ці екзистенціали суб’єктивні і залежать від біографічних асоціацій людини з конкретним містом. 
Міста часто виступають як метафізичні друзі, з якими можна увійти в діалог, закохатися, як в людину. На наш 
погляд, як і в людських міжособистісних стосунках, так і в стосунках людини й міста закоханість здатна 
перерости у свою найвищу форму – любов. Таким чином, мегаполіс презентує свою метафізичну суб’єктність 
через аналогію з вимірами людського. З урахуванням зв’язку мікро- і макровимірів фракталів міста 
напрошується образ чогось взаємозалежного і зібраного в ціле. Назвемо це "фрактальною матрьошкою", і, 
незважаючи на деяку "дитячість" образу, саме він якнайкраще втілює природу міста у "взаємовкладенні" 
окремих сутнісних феноменів. 

Оскільки у наших розмислах задіяне поняття образу міста, зупинимося на естетичних можливостях цього. 
Образ міста зазвичай присутній у людському сприйнятті у сфері уяви та рефлексії, але ще більш широко він 
відображений у мистецтві. "Місто існує, дякуючи сфері уявного, яка в ньому народжується і в нього 
повертається, тій самій сфері, яка містом живиться і яка його живить, яка ним покликана до життя і яка йому 
дає нове життя [19: 236]. Місто осягається як об’єкт естетичного сприйняття, чуттєвого осягнення реальності. 
Якщо звернутися до найбільш брендових мегаполісів, таких, як Париж, Лондон, Нью-Йорк, Петербург, у 
кожній цивілізованій людині світу прокинеться низка культуротворчих асоціацій знакового й символічного 
змісту. Мегаполіс по праву можна назвати макрокультурним артефактом. В епоху екранної культури велику 
роль має репрезентація мегаполісу в кінематографі, де місто виступає як необхідний фон розгортання подій або 
як самостійний персонаж. Список фільмів від епохи німого кіно до нашого часу, де мегаполіс є справжнім 
кіногероєм, може бути занадто довгим. Тож пригадаємо хоча б деякі шедеври світової кінематографії: "Вогні 
великого міста" Чарлі Чапліна, "Під дахами Парижу" Рене Клера, "Метрополіс" Фрітца Ланга, "Місто гріхів" 
Франка Міллера і Роберта Родрігеса, "Варшава" Даріуша Гаєвського, "Берлін. Симфонія великого міста" 
Уолтера Рутмена, "Я простую Москвою" Георгія Данелія тощо. Екзистенція людини великого міста входить у 
природну контраверзу із світовідчуттям людини землі. Фільм "Земля" Олександра Довженка у руслі 
"українського поетичного кіно", що оспівує людину як частину космічного ритму буття, певним чином, 
протистоїть урбаністичним кіносповідям, де сюжет розгортається на фоні буття "штучного", міського. 

Образ міста є також популярним героєм живопису й літератури. Так, імпресіоністи назавжди опоетизували у 
своїх картинах образи Парижу. Наприклад, паризький вокзал Сен-Лазар, Руанський собор, бульвар Капуцинок, 
набережна Сени на полотнах Клода Моне до цих пір захоплюють цінителів справжнього мистецтва. А 
скарбниця класики світової літератури, прози і поезії складається, зокрема, із творів, де велике місто фігурує як 
значущий літературний герой – у романах Ч. Діккенса, О. де Бальзака, У. Теккерея, Ф. Достоєвського, 
М. Некрасова, у віршах П. Верлена, Е. Верхарна, В. Вітмена, В. Маяковського тощо. Перший український 
урбаністичний роман "Місто" В. Підмогильного розгортає екзистенцію "вростання" людини села у міський 
всесвіт аж до почуття опанування міста. Колізія сільського і міського проходить трагічною нотою через усю 
поезію С. Єсеніна. В історії мистецтва йдеться також про особливу музику урбанізму, яка намагається виразити 
душу натовпу, тріумф техніки. Це, наприклад, вокальний цикл "Сільськогосподарські машини" Даріуса Мійо, 
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фортепіанні п’єси "Аероплан", "Автобус", "Залізна колія" Франсиса Пуленка, балет Сергія Прокоф’єва 
"Стальний скок" із симфонічним епізодом "Фабрика". А електронна як така музика взагалі вважається дітищем 
урбанізму. Виходячи з наведених екскурсів у мистецтво, можна констатувати, що мегаполіс є яскравим 
артефактом культури, що знаходить відображення майже в усіх провідних жанрах мистецтва. 

Мегаполіс породжує особливий урбаністичний спосіб життя. Він, зокрема, полягає у повній залежності від 
комунікаційних технологій – складного штучного механізму, який забезпечує життєздатність міста. Електрика, 
газопровід, водопровід, каналізація, кондиціонери для регуляції температури, пральні машини, холодильники і 
багато інших речей у главі з персональним комп’ютером складають технологічну кровоносну систему міста. 
Тож технологізм мегаполісу – ще одна очевидна риса, яка вирізняє його буття. Переживання залежності від 
техніки – окремий екзистенціал у бутті людини міста, який ще потребує докладного вивчення. А поки підіб’ємо 
загальні підсумки пошуків екзистенціальних параметрів буття мегаполісу. Вони наступні: масштабність і 
масовість, які можуть доходити до критичної межі та зумовити латентну екзистенціальну напругу, темпоритм 
мегаполісу – детермінанта екзистенціалу виживання у заданих просторово-часових рамках, проростання в 
історичному часі ("дерево мегаполісу"), метафізична суб’єктність, структура "фрактальної матрьошки", 
артефактність, техногенна природа. 

Отже, ми винайшли сутнісні риси буття мегаполісу, які роблять його особливим містом із своїми 
екзистенціальними принадами. На наш погляд, знаючи ці параметри, можна подалі заглиблюватися у природу 
людини міста і у буття самого міста, аби визначити можливі засоби оптимізації і гармонізації їхніх стосунків, 
які в ідеалі можуть стати ефективним співбуттям на благо цивілізації і культури. 
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Препотенская М. П. Мегаполис как особенный тип бытия города. Экзистенциальный аспект. 

Статья посвящена определению специфики бытия мегаполиса. В обзоре исследований мегаполиса 
обосновывается необходимость экзистенциального подхода к аналитике города. Определены сущностные 
черты мегаполиса в их целостности: масштабность и массовость, интенсивный темпоритм, прорастание в 
историческом времени, фрактальная структура ("фрактальная матрешка"), метафизическая субъектность, 
способность быть артефактом культуры, техногенная природа. Показано, что каждый из этих параметров 

детерминирует пограничное бытие человека мегаполиса. 

Prepotens'ka M. P. Metropolis as the Special Type of the City Life. The Existential Aspect. 

The article is devoted to the determination of life specificity in the metropolis. In the review of the metropolis 
researches the necessity of the existential approach is grounded to the city analytics. The metropolis essence features 
are determined in their integrity: immensity and mass character, intensive tempo rhythm, germination in the historical 
time, fractal structure ("fractal nest-doll"), metaphysical subjectivity, ability to be cultural artifact, technogenic nature. 

It is shown that each of these parameters determines the metropolis man's boundary life. 
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СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЦЕНЗУРИ ТА  

ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Статтю присвячено дослідженню суперечностей, що постають перед сучасним суспільством в процесі 
розвитку інформаційних технологій, з позицій соціальної філософії та огляду філософсько-правових проблем 

розвитку інституту інтелектуальної власності в інформаційній сфері. Також розглянуто проблему 
інформаційної цензури. Виділено тріумвірат взаємно детермінованих категорій: інформаційний обмін – 
інформаційна цензура – антиконтрафактна політика, які характеризують розвиток інформаційного 

суспільства сьогодення. 

Постановка проблеми. Актуальність досліджуваної проблематики обумовлено, з одного боку, зростаючою 
значущістю інформаційних технологій в різних сферах життя людства, а з іншого, – неоднозначністю 
суспільних оцінок впливу, який чинять сучасні комунікативні засоби на існуючий життєвий уклад. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичне осмислення деяких сутнісних, аксіологічних та соціально-
філософських аспектів динаміки розвитку інформаційних технологій знайшло своє відтворення в роботах філософів, 
соціологів, інших науковців, серед яких Д. Белл, І. Валлерстайн, М. Кастельс, Т. Стоуньєр, O. Тоффлер, А. Турен, 
Ф. Фукуяма та ін. Однак суперечливий характер розвитку інформаційних відносин (й особливо на фоні активних 
намірів певних сил в різних країнах впровадити жорстке законодавство щодо захисту інтелектуальної власності, та 
суспільні реакції на ці заходи) підсилює актуальність подальших наукових пошуків, особливо у соціально-
філософському ракурсі. 

Формулювання завдання. Метою статті є висвітлення протиріч, що виникають в сучасному інформаційному 
суспільстві, зокрема, експлікація можливих негативних моментів, що постають внаслідок стрімкого розвитку 
інформаційних технологій, й враховуючи проблеми захисту інтелектуальної власності (остання розглядається в цій 
статті в якості предмету соціально-філософської рефлексії), питання інформаційної безпеки та цензури. 

В основу методології дослідження покладено загальнонаукові та спеціальні методи (зокрема, діалектичний 
метод, системний та порівняльно-історичний підходи, тощо). 

Виклад основного матеріалу дослідження. Щодо питання важливості інформації (як однієї з онтологічних 
категорій для сучасного суспільства), то воно представляється вже достатньо дослідженим у різних аспектах, 
тому не потребує окремої уваги в межах цієї статті. Однак не менш цікавим бачиться наступне питання: яким 
чином найбільш ефективно розповсюджується інформація, та як оцінюються відповідні інформаційні 
технології різними учасниками інформаційних відносин? Та якими факторами ускладнюється зміст самих 
інформаційних відносин (як різновиду соціальних відносин)? 

В окресленому контексті доречно розглянути питання про особливості роботи пошукових систем, які 
функціонують в глобальній інформаційній мережі Інтернет. Найбільш логічним в такому разі буде звернення до 
особливостей функціонування найбільш універсальної з пошукових систем сьогодення – Google, яка є не просто 
засобом пошуку. Це – справжнє технологічне цунамі. Google – наче ''всесвітній пилосос'', що засмоктує цифрові дані. 
Він обробляє щодня близько 24 петабайт користувацьких даних, що дорівнює приблизно 130 мільярдам фотографій. 
Пошукова система Google займає більш ніж 60 % світового ринку пошукових послуг в Інтернеті. Щоденно вона 
реєструє близько 50 мільйонів нових пошукових запитів та індексує понад 8 мільярдів веб-сторінок. Інтерфейс 
Google містить доволі складну мову запитів, яка дозволяє обмежити область пошуку окремими доменами, мовами, 
типами файлів тощо. При цьому Google здатний знаходити інформацію на 191 мові [1]. 

Google управляє більш ніж мільйоном серверів в центрах обробки даних по всьому світові, та обробляє 
понад мільярд пошукових запитів на день. Ці запити залишають ''цифровий слід'' кожного, хто заходить на сайт. 
Якщо раніше звичайні пошукові системи сортували результати пошуку залежно від того, скільки разів шукані 
терміни згадувалися на сторінці, то пошуковий движок Google використовує математичний алгоритм, який 
відстежує кількість посилань із сайту й на сайт: чим більше посилань – тим вища позиція в рейтингу. Таким 
чином, система аналізує відносини між сайтами [2]. Ця технологія має назву ''PageRank''. Актуальність сайту в 
ній визначається кількістю й важливістю сторінок, що посилаються на цей сайт. 

Нинішню транснаціональну публічну корпорацію, яка інвестує не тільки в інтернет-пошук та рекламні 
технології, а й в т. зв. ''хмарні обчислення'' та інші інноваційні проекти і сервіси, Google було засновано в 1996 
як науково-дослідницький проект двома студентами факультету комп'ютерних наук Стенфордського 
університету в Каліфорнії – С. Бріном та Л. Пейджем. В якості приватної компанії Google було зареєстровано у 
вересні 1998. З самого початку заявленою місією компанії було ''організувати та впорядкувати всю світову 
інформацію, зробити її доступною й корисною для всіх''. По підрахунках корпорації Google, досягнення цієї 
мети може зайняти близько 300 років [3]. 

Головний сайт Google – www.google.com – нині є найбільш відвідуваним сайтом Інтернету, а численні 
безкоштовні сервіси від Google (як Gmail, Google Earth, YouTube, Blogger, Orkut, GoogleMaps тощо) входять до 
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першої сотні за рейтингом відвідуваності [4]. За версією компанії ''Brand-Finance'', Google – один із 
найпотужніших і найбільш дорогих світових брендів [5]. У 2011 році ''Google'' було визнано компанією з 
найкращою репутацією в США, що випередила за цим критерієм такі компанії, як ''Microsoft'' і ''Sony'' [6]. 
Домінуюче положення сервісів Google на віртуальному ринку закономірно призводить до критики компанії по 
питаннях ''недоторканості приватного життя'', ''авторського права'', ''інформаційної безпеки'' тощо. 

З одного боку, Google прагне перетворитися на всезнаючу організацію з метою поліпшити світ. Однак 
суспільна думка не завжди на боці корпорації. Так, коли Google розпочала сканування й переведення у 
цифровий формат мільйонів книг, автори й (особливо) видавці не стали радіти з цього приводу – вони 
прийнялися подавати позови про порушення авторських прав. Корпорація стала об'єктом радикальної критики і 
з боку друкованих ЗМІ, які обвинуватили Google в підриві їхнього рекламного бізнесу й різкому скороченні 
доходів від продажу тиражів. Коли Google почала фотографувати вулиці (з метою розвитку безкоштовного 
сервісу Google Earth), обурилися захисники недоторканності приватного життя. У сервісі YouTube, який 
безкоштовно надає Google, представники музичної й відео-індустрії вбачають серйозного конкурента, що 
підриває традиційні методи заробляння грошей. 

Отже, куди б і як би не розвивалася корпорація Google, це супроводжується повсюдною руйнацією старого 
укладу й протиріччями на цьому підґрунті. Водночас, для абсолютної більшості інтернет-користувачів (їх 
чисельність щороку зростає) вільний доступ до електронних джерел інформації є незаперечною та очевидною 
вигодою. Наприклад, далеко не всі бажаючі є матеріально спроможними відвідати найславетніші міста світу, 
однак, завдяки сервісу Google Earth люди можуть здійснити хоча б віртуальну подорож вулицями цих міст, не 
виходячи з дому. 

Втім, мабуть, корпоративний девіз ''не нашкодь'', використовуваний Google, в деяких аспектах втрачає 
актуальність, тому що стає все складніше сказати напевно, що щось не приносить шкоди в тому або іншому 
відношенні. Цікавий факт про пошук в Google: насправді, це база даних про наміри, наче неймовірна колекція 
того, про що ми думаємо в будь-який конкретний момент, й заснована на тому, що ми шукаємо або пишемо у 
своїх електронних повідомленнях. Гіпотетично це означає, що будь-хто сторонній, одержавши доступ до такої 
доволі конфіденційної інформації, матиме певну владу над нами й потенційно зможе нанести нам шкоду. 

Варто зазначити, що Інтернет стає більшим, глобальнішим та ємнішим. ''Джин настільного комп'ютера'', 
випущений на волю в мільйонах будинків і офісів по всьому світові, без перебільшення, вже змінив людство. 
Тепер Google ставить за мету створити нову технічну революцію, усунувши потребу в настільних комп'ютерах. 
Корпорація пропонує перенести якомога більшу кількість даних з персональних комп'ютерів на свої сервери, 
створюючи величезні обчислювальні потужності, що забезпечують безперервний потік даних – т. зв. ''серверні 
ферми'' (їх сьогодні на Землі близько 30, а також існують проекти у відкритому морі) [7]. 

На цьому й будується ідея т. зв. ''хмарних обчислень'' (або ж ''хмарні технології''). На думку ''гуглерів'', 
проблема в тому, що зараз всі наші дані розташовані, головним чином, на персональних комп'ютерах, які 
можуть будь-коли вийти з ладу, і тоді інформація безповоротно загубиться. Тоді чому б не покласти всі свої 
важливі дані куди-небудь ще, у надійне місце, що перебуватиме під контролем? Можна користуватися ними в 
будь-який час на будь-якому пристрої, де б ми не знаходилися. Очевидно, втілення даної ідеї веде до 
перевороту в тому, як ми спілкуємося, як ми працюємо – нарешті, до еволюції в нашому образі життя загалом. 

З іншого боку, під чиїм ще контролем перебуватиме наша персональна інформація? Мабуть, більшість з нас 
міркує: ''Це мої банківські реквізити, мій паспорт, моя страховка… Що ж трапиться із цією інформацією, опинись 
вона в руках сторонніх осіб? Адже я більше не контролюю одноосібно ці дані, вони зберігаються десь там! Але 
мені потрібно знати напевно, що ніхто не зробить із ними нічого такого, чого б я не бажав''. – Це питання 
психології, які є першою перепоною на шляху впровадження т. зв. ''хмарних технологій'' у сфері глобальної 
організації інформації. В цьому ж контексті бачиться правомірним питання: чи не відкриє такий перехід до 
''хмарних технологій'' лазівку для урядів і корпорацій, що дозволить їм таємно мати доступ до даних про нас? 
Звісно, питання це залишається відкритим. Очевидно, що для Google як гігантського накопичувача інформації 
питання довіри є ключовим з точки зору перспектив розвитку та подальшої інтеграції в суспільне буття. 

Далі розглянемо проблему інформаційної цензури. Відомо, наприклад, що в Google не квапилися з 
відкриттям офісу в Китаї. Проте в 2009 році кількість китайських інтернет-користувачів перевищила все 
населення США. Китай – це, безсумнівно, вибуховий та жаданий інформаційний ринок. Однак ситуація на 
ньому ускладнюється китайським урядом, який вимагає встановлення деяких обмежень відносно контенту. 
Щоб відкрити офіс у Китаї, компанії Google довелося погодитися із блокуванням деяких сайтів, щоб вони не 
відображалися в результатах пошуку на території КНР. Отже, саме китайський уряд вирішує, кому можна 
пройти через їхню ''велику китайську сітьову стіну''. 

Хоча китайський уряд закриває очі на кібер-піратство відносно об’єктів права інтелектуальної власності, він 
здається куди менш терпимим по відношенню до Google. Оскільки корпорація представлена офісом у Китаї, вона 
змушена координувати свою інформаційну політику на території цієї країни з китайськими законами. Виконання 
вимог китайського законодавства для Google, зокрема, означає, що якщо, перебуваючи в Китаї, хтось стане 
шукати за допомогою Google інформацію, наприклад, про події на площі Тяньаньмень 4 червня 1989 року, або 
про незалежність Тибету, або на іншу ''чутливу'' для КНР тематику, тоді результати пошуку будуть відрізнятися 
від тих, що виводяться пошуковою системою за межами Китаю. Також протягом останніх років в країні має місце 
періодичне блокування доступу до окремих статей Свободної енциклопедії Wikipedia [8], особливо до китайської 
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та англійської версій. Компанія Google веде з урядом Китаю переговори про необхідність припинення подібної 
інформаційної цензури, і про скасування пошуку з фільтрацією інформації. 

Втім, не лише китайський уряд застосовує механізми обмеження вільного інформаційного обігу. Так, після 
подій 11 вересня 2001 уряд США, взагалі не проводячи ні з ким ніяких консультацій, просто прийняв закон, 
який наділив державу більшими повноваженнями в стеженні за громадянами, а також безмежним доступом до 
''інформаційного сліду'' людей. Повноваження ці насправді досить великі: від одержання кредитної історії 
окремих людей до отримання доступу до їхньої переписки! Таким чином, в країні, що йменується ''колискою 
свободи та демократії'', порушення конституційних прав громадян виправдується ''інтересами національної 
безпеки''. При цьому самі громадяни не ставляться у звістку про подібні запити щодо них. 

У зв’язку із цим, директор Центру конфіденційності інформації (EPIC) у Вашингтоні, Марк Ротенберг, 
висловлює стурбованість, що нова цифрова інформація переноситься в ''хмари'' комп'ютерних серверних ферм: ''Я не 
говорю, що в урядів не повинно бути доступу до інформації при певних обставинах, але потрібний контроль, 
потрібні звітність та прозорість... І вся проблема в тому, що урядові буде набагато простіше таємно вести стеження, у 
той час як люди навіть не знатимуть, що хтось копається в їх особистій або діловій інформації'' [9]. 

Отже, ми бачимо, що як в західному, так і в східному цивілізованих суспільствах принцип вільного обігу 
інформації зазнає певних обмежень. Однак механізми створення таких обмежень дещо відрізняються. На Сході 
(зокрема, в Китаї) застосовується т. зв. ''інформаційна цензура''. На Заході обмежувальні механізми є дещо 
делікатнішими. Так, окрім конструкції ''інтереси національної безпеки'', в західному суспільстві для дозування 
інформаційного обміну не менш популярним є використання конструкції ''захист інтелектуальної власності''. 

Однак, повертаючись до соціокультурних аспектів діяльності нових інформаційних гігантів (на прикладі 
активності Google у США та Китаї), варто зазначити прагнення корпорації привести модель корпоративної 
культури в офісі Китаю якнайближче до тієї, котра використовується компанією Google у США і Європі. Просто 
скопіювати цю модель не представляється можливим, оскільки власне культури США та Китаю значно 
відрізняються. Насправді, мабуть ніщо не розділяє ці дві культури більше, ніж принципи використання Інтернету. 

По-перше, вік середньостатистичного користувача Мережі в Китаї – 25 років (проти 45 у США). Відповідно, 
і характер користування значно відрізняється за змістовним критерієм: китайці молодші, тому їх більше 
цікавлять розваги в Інтернеті. Показово, що навіть за оформленням китайці більше полюбляють насичені 
рекламою, яскраві сторінки, а не простий користувальницький інтерфейс. Американські й європейські 
користувачі більше уваги приділяють електронній комерції та іншим видам роботи в Інтернеті. 

По-друге, китайці тримають світове ''лідерство'' за обсягами скачування піратської Інтернет-продукції, головним 
чином, неліцензійної музики. Абсолютна більшість користувачів в Китаї вважає цю практику абсолютно 
нормальною, у той час як, наприклад, у США ситуація із ставленням до об’єктів копірайту є діаметрально 
протилежною. Оскільки Google прагне перевести в цифровий формат усе на своєму шляху, діяльність корпорації 
отримує як нових прихильників, так і нових супротивників (серед останніх – захисники копірайту). 

Як одна з найпрестижніших і найтехнологічніших компаній світу, Google одержує понад мільйон резюме на 
рік. Керівництво корпорації свого часу зрозуміло, що більшість творчих ідей народжуються в індивідуальних 
підприємців глибоко усередині компанії – найчастіше в тих, у кого є ідеї, але немає часу над ними працювати. 
Тому в Google винайшли ''концепцію 20 % часу'': передбачається, що кожний технічний співробітник компанії 
(інженер) повинен витрачати 20 % свого робочого часу на речі, які цікаві йому (а не ті, котрі роботодавець 
вважає цікавими). І компанія заохочує це. 

Взагалі Google демонструє новий образ мислення. Наприклад, компанія відмовилася від використання 
паперу – більшість заміток робляться в електронній формі, щоб можна було миттєво поділитися цими ідеями з 
іншими людьми в середовищі корпорації. Вважається, що будь-хто з ''гуглерів'' здатен зробити що-небудь 
важливе, те що змінить світ на краще. 

Google також активно співпрацює з іншими організаціями в різноманітних напрямках: від наукових 
досліджень до реклами і благодійності. Так, в 2004 Google створила некомерційну структуру ''Google 
Foundation'' зі стартовим капіталом в 1 млрд. доларів, головними напрямками діяльності якої є інформування 
суспільства по глобальних проблемах зміни клімату, бідності та охорони здоров’я, а також проектні роботи у 
сфері гібридного транспорту. В 2005 Google вела спільну роботу із Дослідницьким центром НАСА по 
створенню експериментальних проектів, пов’язаних з управлінням даними великих обсягів, нанотехнологіями, 
розподіленими обчисленнями у космічній галузі. В 2008 році Google представила проект, в якому всі бажаючі 
можуть запропонувати та спільно обрати ідеї, котрі здатні допомогти якомога більшій кількості людей (на 
момент початку голосування надійшло понад 150 тис. ідей від людей з 170 країн). На допомогу в реалізації 
обраних пропозицій Google виділяє відповідне фінансування. В лютому 2010 компанія Google офірувала 2 млн. 
доларів на підтримку Вікіпедії. Отримані інвестиції було спрямовано на вдосконалення технічної 
інфраструктури Свободної енциклопедії. Також в 2010 році Google здійснила своє перше інвестування у проект 
освоєння відновлювальних джерел енергії [10]. Іншими словами, Google позиціонує себе не тільки як 
пошуковий сервіс. Вона заробила репутацію соціально-спрямованої корпорації, крупного інвестора та 
мецената. Ця транснаціональна компанія і справді робить чимало корисного у справі глобалізації культури та 
забезпечення доступності й відкритості знань у всесвітньому масштабі. 

При цьому левову долю коштів на реалізацію зазначених вище заходів Google отримує від т. зв. 
''спрямованої реклами''. Наприклад, якщо ви користуєтеся безкоштовним поштовим агентом Gmail (Google 
Mail), і вам приходить електронний лист про катання на лижах, ви побачите тематичну рекламу – про 
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гірськолижне екіпірування. Тобто, програма сканує поштові повідомлення й видає відповідні оголошення, що 
можуть зацікавити користувача. 

Через популярність пошукової системи в англійській мові навіть з’явився неологізм to google –''гуглити''. В 
комп’ютерному сленгу цей термін використовується для позначення процесу пошуку інформації в Інтернеті за 
допомогою Google. Саме із такою дефініцією дієслово ''google'' було занесене до авторитетного Оксфордського 
словника англійської мови [11]. Згодом цей термін стали вживати по відношенню до інтернет-пошуку як 
такого. Побоюючись можливої втрати товарного знаку, нині Google не схвалює використання дієслова ''google'' 
в якості загального терміну. Так, у 2006 році Google виступив із публічною заявою про вимогу 
''використовувати слова, утворені від ''Google'', тільки коли мова йде про Google Inc. або про його сервіси'' [12]. 

Безсумнівно, Google – це незвичайна компанія. Місія Google – зібрати всю інформацію світу, і зробити її 
доступною та корисною. Фотографуючи вулиці, оцифровуючи книги, створюючи величезні сховища даних (серверні 
ферми) тощо, корпорація Google залишається технологічним феноменом. Але, на власне переконання компанії, 
''…майбутнє Google все-таки лежить у чомусь досить ненауковому: у довірі, у впевненості, що наші дані будуть 
надійно захищені від хакерів та шпигуючих урядів, що компанія не зловживе персональними даними і, зрештою, у 
вірі в те, що діяльність Google завжди відповідатиме принципові ''Не будь злом'' (англ. Don't be evil)…'' [3]. 

Природно, що у компанії Google також є конкуренти. Наприклад, Facebook – ще один феномен 
інформаційної культури – є безперечним сучасним лідером в сегменті соціальних мереж. Але це зовсім інша 
компанія, зі своїм власним обличчям. Google не став вдиратися до індустрії соціальних мереж. Можливо, 
почасти пов'язане це з тим, що ''…для інженерів з Google беззмістовні розмови із друзями не є пріоритетом. 
Куди більш важливою є інформація об’єктивного (наукового) характеру. Google цікавить інформація одразу 
всього світу. Серце компанії належить саме цій ідеї'' [3]. Facebook же далекий від холодних розважливих 
алгоритмів Google. Він базується на принципі: світ – це відносини між людьми, це безперервне встановлення 
зв'язків одних людей з іншими. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Вимоги щодо обсягу статті, на жаль, змушують обмежитися 
викладеним вище. Проте наведені матеріали дають підстави зробити деякі узагальнення, які, можливо, допоможуть 
зрозуміти характер головних суспільних протиріч у сфері інформаційних технологій. 

По-перше, представляється, що особливістю нинішньої ситуації в розвиткові т. зв. ''інформаційного 
суспільства'' є оформлення суперечливого тріумвірату взаємно детермінованих категорій: інформаційний обмін 
– інформаційна цензура – антиконтрафактна політика. Цікаво, що для різних типів сучасних (цивілізованих) 
суспільств, як на Заході, так і на Сході, актуальною є тотожна проблема: прагнення певних суб’єктів (держав, 
медіа-гігантів) до обмеження абсолютної свободи інформаційного обміну. Однак аналіз наведених у статті 
фактів дозволяє зробити висновок, що на Заході згадані суб’єкти частіш за все вдаються до інструментів 
приватноправового тиску, що в своїй сукупності об’єднуються в категорію ''антиконтрафактна політика''. На 
Сході ж більш розповсюдженими є адміністративні механізми, які загалом зводяться до категорії інформаційна 
цензура''. Незважаючи на різні (на перший погляд) характер та зміст зазначених категорій, на відмінні 
механізми реалізації тощо, їхнє застосування нерідко має однакову мету, оскільки вони дивним чином 
призводять до схожих результатів – обмеження свободи інформаційного обміну. 
По-друге, напевне, сьогодні вже не можна ігнорувати той факт, що наряду із традиційними ''гравцями'' 

(державами та медіа-гігантами), які тяжіють до монополії в інформаційній сфері та встановлюють правила для 
всіх інших суб’єктів, також існують (та активно розвиваються) іншого роду не менш потужні суб’єкти 
інформаційних правовідносин – глобальні мережеві корпорації (Google, Facebook тощо). Останні нерідко 
надають безкоштовні послуги, мають транснаціональний і транскультурний характер, та отримують 
різноманітну підтримку мільйонів так би мовити ''менших'' учасників інформаційних правовідносин (приватних 
Інтернет-користувачів та невеличких венчурних компаній). Природно, що новостворені інформаційні гіганти 
конфліктують із традиційними, та їхня боротьба знаходить своє втілення у юрисдикційній (судовій) та 
неюрисдикційній (іміджевій) формах. 

Такий стан речей загалом вписується до змісту діалектичного закону ''про єдність і боротьбу 
протилежностей'', та є необхідним моментом в процесі формування т. зв. ''суспільства знань''. Використання тих 
або інших інформаційних технологій врешті-решт визначатиме те, як ми спілкуємося, як ми думаємо – адже все 
це так багато значить у визначенні того, як і навіщо живе людство. 

Через багатоаспектність досліджуваної тематики, сучасні проблеми розвитку інформаційних технологій та 
їхній вплив на життя суспільства є цікавими та перспективними для дослідження з різних позицій, зокрема, у 
соціально-філософському та філософсько-правовому контекстах. 
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Стовпец А. В. Социально-философские аспекты развития информационных технологий в контексте 
проблем информационной цензуры и защиты интеллектуальной собственности. 

Статья посвящена исследованию противоречий, с которыми сталкивается современное общество в процессе 
развития информационных технологий, с позиций социальной философии, и рассмотрению философско-

правовых проблем развития института интеллектуальной собственности в информационной сфере. Также 
рассмотрена проблема информационной структуры. Выделен триумвират взаимно детерминированных 
категорий: информационный обмен – информационная цензура – антикотрафактная политика, которые 

характеризуют развитие информационного общества сегодня. 

Stovpets' O. V. Social-Philosophical Aspects of Informational Technologies Development in the Context of the 
Informational Censorship and Intellectual Property Protection Problems. 

The article is dedicated to the social-philosophical research of contradictions that the modern society faces in the 
progress of informational technologies from the perspective of the social philosophy, and the consideration of the 

philosophical and legal problems of the intellectual property institute development in the informational sphere. The 
issue of the informational censorship is also considered. The triumvirate of the mutually determined categories such as 
informational exchange – informational censorship – anti-counterfeit policy that characterize the informational society 

nowadays is pointed out. 
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ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ОНТОЛОГІЧНІ ПІДСТАВИ ІДЕЇ ЛЮДСЬКОЇ СТРАЖДЕННОСТІ  
У ТВОРЧОСТІ С. ФРАНКА І М. БЕРДЯЄВА 

Ідею стражденності розглянуто в контексті авторських філософських концепцій С. Франка і 
М. Бердяєва, через які з’ясовано її онтологічно-екзистенційне підґрунтя. Виявлено смисло-змістову 

відмінність щодо постановки й тлумачення ідеї стражденності між мислителями, яка ґрунтується на 
особливостях їх філософської рефлексії. Визначено низку понять, в яких конституюється ідея 

стражденності як проблема сучасної філософської антропології. Встановлено, що спільним у постановці 
ідеї стражденності в обох мислителів є узріння її онтологічно-екзистенційних підстав на тлі відмінних 
персоналістично-онтологічного (у С. Франка) та персоналістично-екзистенційного (у М. Бердяєва) 

методів філософування. 

Проблема людської стражденності є невід’ємною складовою філософського антропологічного дискурсу, 
заданою в контекстах багатьох вчень, у яких розглядаються природа внутрішнього світу людини, моральні засади 
та духовна складова людського існування, зростання його смислотворності. Поняття стражденності об’єднує 
собою напружені переживання особистості, які відбивають не стільки зовнішні прояви всілякої недосконалості 
буття, скільки оприявлюють безпосереднє життя людського духу, індивідуальний внутрішній світ людини, 
причетної до пошуків смислу власного життя та пізнання духовних засад світоустрою. Актуальність даної 
тематики зумовлена посиленням уваги до одиничної людини та обставин її існування у світі, котрі 
усвідомлюються нею як переживання граничних станів екзистенції. Відтак, метою статті є осмислення 
стражденності людського існування, його екзистенційно-онтологічних підстав і форм самовиявлення. 

Людське існування є стражденним. Ця теза послідовно розгортається в контексті релігійно-філософських 
вчень мислителів срібного віку та, попри заявлену спільність постановки філософської проблеми, набуває в 
кожного з мислителів індивідуальних рис, відмітних ознак, певного поняттєво-коаліційного оточення, й, 
відповідно, різних відтінків значень. Тема стражденності набуває ваги та значення у релігійно-філософських 
вченнях М. Бердяєва, С. Франка, В. Соловйова, В. Марцинковського, М. Федорова, В. Розанова, С. Булгакова, 
Б. Вишеславцева, Л. Шестова, І. Ільїна, М. Лосського, П. Флоренського, В. Мережковського, Г. Шпета та постає 
як антропологічний феномен, що набуває онтологічного, теологічного, етичного, екзистенційного вимірів. У 
сучасному філософському дискурсі творчість цих мислителів не втрачає актуальності з огляду на підвищену увагу 
до проблем людини та людського в ній, зокрема тих переживань, що ними означено проблему стражденності.  

З цієї точки зору особливо цікавими є праці С. Франка і М. Бердяєва, двох сучасників, чия зацікавленість 
темою людської стражденності здобула вираженості в дещо відмінних світоглядно-теоретичних концептах. 
Відтак, основною метою даної розвідки стає з’ясування особливостей світоглядно-теоретичного характеру 
щодо конституювання ідеї стражденності в творчості С. Франка і М. Бердяєва. Творчість обох мислителів 
аналізувалась багатьма сучасними вченими, котрі виявляли різноманітні аспекти та філософсько-методологічне 
підґрунтя їх вчень. Виокремлення питання людської стражденності з широкого кола проблем філософсько-
антропологічного спрямування, порушеного цими мислителями, здійснювалось дослідниками непослідовно та 
було детерміноване провідними філософськими парадигмами свого часу. Так, проблема стражденності є 
предметом розгляду в працях сучасних українських дослідників В. Г. Нестеренко, В. А. Малахова, 
М. В. Поповича, В. Г. Табачковського, Є. К. Бистрицького, М. О. Зайцева, С. Я. Українець, А. Є. Залужної, 
котрими було відмічено її онтологічний, морально-етичний, есенційно-екзистенційний, валеологічний та психо-
екзистенціальний аспекти. Однак аналіз ідеї стражденності як концепту, що дає уявлення про світовідчуття 
людини та особливості життя її духу, ще не отримав належного висвітлення в сучасній антропології. 

Тема людської стражденності є предметом особливої уваги в працях С. Франка і М. Бердяєва, невід’ємною 
часткою їх релігійно-філософського світогляду й авторських вчень. Ідея стражденності присутня в багатьох 
працях С. Франка і М. Бердяєва й актуалізується в багатоманітності своїх форм і проявів. Її розвій і 
консолідація основуються на поняттях трагізму, страждання, страху, жаху, боротьби, конфлікту, провини, туги, 
відчаю, самотності, сумніву тощо. І хоча ці поняття перебувають в одному смисловому ряду стосовно теми 
стражденності, втім, володіють різною силою аргументації, а тому встановлення міри їх причетності до ідеї 
стражденності, а також з’ясування відмінностей між їх смисло-змістовим навантаженням та специфіки їх 
застосування у творчості мислителів – є важливим завданням даної розвідки. 

Увесь філософський розмисл С. Франка має глибоке онтологічне підґрунтя. Тому ідея стражденності 
осмислюється переважно онтологічно, у тісному співвідношенні з буттям та входить в контекст його вчення 
про реальність, що є частиною цілісного вчення про надраціональну всеєдність та Боголюдськість, в полі 
філософського розмислу над проблемами смислу людського буття, трагізму та гармонії в людському бутті, віри 
та невір'я, зла і гріха в людській природі. 

Головний зміст уявлення про стражденність людського існування зосереджено в С. Франка в поняттях зла і 
страждання, котрі увиразнюють собою осібну лінію міркувань філософа в праці ''Незбагненне'', 
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послуговуючись меті обґрунтування проблеми теодицеї (тобто основності й походження зла), вирішення якої 
мислитель вбачає у єдино можливій формі: трансраціональної основи її раціональної нерозрішимості [1: 783], 
реалізуючи тим самим власний філософський метод, котрий дослідник Г. Є. Аляєв визначає як ''поєднання 
феноменології людського буття з трансцендентальною логікою всеєдності'' [2: 310]. Варто зазначити, що 
постановка проблеми страждання в цій праці засилена саме на проблемі теодицеї, адже ''якщо страждання 
немає ніякого смислу, – вважає мислитель, – то все наше буття все ж залишається безсенсовним, навіть 
незважаючи на самоочевидність його божественної першооснови'' [1: 783]. Таким чином, страждання вводиться 
в феноменологію С. Франка й позначає собою, передусім, характеристику буття: ''сліпу, темну, важку 
фактичність'' [1: 783]; достеменну, хоча і тягісну, реальність [1: 784]. Реальність, за Франком, є глибиною 
життєвого досвіду, ''живим знанням'', сферою трансраціонального, в якій страждання посідає органічне місце. 
''Страждання є рід реальності, свідомої того, що його не повинно бути і прагнучої перемогти або подолати себе'' 
[1: 784], – підкреслює мислитель, демонструючи антиномічність даної онтологічної ситуації. Будучи 
співвідносним зі злом, страждання розділяє з ним його ''безпідставність і неосмисленість'', та тим не менше 
зосереджує в собі певний ''позитивний зміст'', осягнення якого можливе, в термінології С. Л. Франка, 
трансраціональним шляхом, що цілком узгоджується з його основним положенням про всеєдність: єдність 
Творця і творіння. ''Саме абсолютна досконалість Бога мислима – або, вірніше, відчутна – лише в формі 
повноти всеохоплюючої, – і тим самим охоплюючої і протилежності'' [1: 787], – пише Франк, наводячи щоразу 
вишуканіші аргументи на доказ своєї основної ідеї, розуміння якої є, на думку дослідника, нічим іншим як 
''осяганням незбагненності'' [3: 181]. 

Між тим, у філософській системі С. Франка має велике значення суб’єктивне індивідуальне осмислення 
тотальності страждання, що здійснюється людиною як духовною істотою, одиницею буття та має на меті 
добровільне прийняття страждання як засобу, що є одночасно і способом пізнання Бога як трансцендентної 
реальності. Таким чином, позитивність страждання передбачає його перетерплювання; ''душі, що вже 
відкрилась вглиб, воно є важкий підйом до небесного блаженства – диво причастя невимовному і несповідному 
таїнству божественного життя'' [1: 787]. 

Іншим важливим поняттям, що ним представлено ідею стражденності у С. Франка, є трагізм. Це поняття 
набуває категоричного звучання й зустрічається в пізніх роботах мислителя ''З нами Бог'' та ''Реальність і 
людина. Метафізика людського буття'', в яких воно позначає собою співучасть людини і Бога в процесі 
сотворення і одухотворення світу. При цьому помітно, що трагізм є категорією вищого метафізичного ґатунку, 
якій підпорядковані поняття страждання, болю, турботи, самотності, розчарування, горя, мук сумління, відчаю, 
смерті. Категорія трагізму позначає собою не стільки зовнішні по відношенню до людини обставини буття, 
скільки відображає характеристики її життя внутрішнього, екзистенційного: ''Людське життя сповнене трагізму, 
що безпосередньо витікає з самотності людського духа серед чужого і ворожого їй сліпого природного світу 
(включаючи і світ її власних пристрастей)'', – відзначає мислитель в праці ''Реальність і людина'' [4: 432]. 
Розрізняючи метафізичний та емпіричний плани буття, С. Франк експлікує трагізм як свідомість 
недосконалості емпіричного буття, в якому все підкорене категорії часу. У цій праці трагізм становища 
людської особистості у світі може бути цілком узгодженим з релігійною установкою, яка вміщає в собі смисл та 
примирення двох планів буття: емпіричного та метафізичного. При цьому буття залишається в розумінні 
мислителя гармонійною всеєдністю, що має своєю першоосновою абсолютний Дух, абсолютну Святиню. 

В рамках принципу антиномістичного монодуалізму С. Франк виводить нову антиномію – трагічно-
творчого боріння й гармонійно-блаженного спокою. Ця антиномія промовисто вказує на наявність духовної 
сутності в людині: ''…сам трагізм є шляхом до тієї досконалості, в якій дух вперше чітко відкриває свою істоту 
як визначену зв’язком з Богом і в цьому набуває спокою'' [4: 433]. Поєднання в людині трагізму і гармонії, 
''драматичної творчої активності з непорушним блаженним спокоєм останньої глибини її душі'' і визначає її як 
образ Божий. У антиномії трагізму й гармонії буття ідея всеєдності здобуває кульмінації. Страждання, що їм 
відводиться роль очищення людської душі й спасіння, є лише частиною величного й трагічного процесу 
світового розвитку, що іменується творчістю, як один з аспектів буття і сутності Бога, котра ще триває і 
водночас вже завершена в повноті всього – в Божій святості і гармонії. 

Ідея стражденності в окреслених підходах набуває екзистенційно-онтологічного статусу та розкривається у 
філософській рефлексії С. Франка в наступних аспектах, положеннях, елементах вчень : 

– У контексті цілісної теорії Всеєдності. Філософське обґрунтування С. Франком ідеї стражденності 
випливає з його світоглядної позиції щодо укоріненості всього буття в Бозі. Звідси, прийняття трагізму буття й 
перетерплювання страждань розуміється як позитивна необхідність, головним змістом якої є реалізація 
божественного одкровення: повернення всього творіння до Бога. Страждання, біль, мука, відчай, зло, провина – 
той смисловий ряд понять, що представляє ідею стражденності у раннього С. Франка, котрі мисляться ним як 
тріщини, що загрожують цілісності всеєдності. 

– Крізь призму об’ємної смисло-буттєвої проблематики. Страждання виявляється по своїй сутності антиномічним: з 
одного боку, воно є свідченням рокової безсенсовитості світового буття, а з іншого – допускає можливість шукати 
смисл, волає про нього, залишаючи відкритим і основне питання філософії – про сенс життя людини. 

– У контексті богословської проблеми теодицеї, проблеми походження зла. Страждання в світлі теодицеї 
співвідноситься або з добром, благом, або зі злом. Франк вирішив для себе проблему теодицеї у формі 
трансраціональної основи її раціональної нерозрішимості, вибудовуючи над містичним досвідом нову 
металогічну сходину завдяки постулюванню інтуїтивного підґрунтя логічної думки. 
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– Через проблему достовірної реальності, у зміст якої невід’ємно входять страждання. У самому собі 
страждання містить прагнення здолати себе, тому воно експлікується Франком як ''рух повернення до 
реальності''. Питання справжньої (достотньої) реальності розуміється ним як благо. Саме у стражданні С. Франк 
вбачає достотну реальність, якщо воно націлене на подолання самого себе. 

– Крізь антиномію трагізму і спокою гармонії. Розвій ідеї стражденності базується на понятті трагізму, що 
полягає в розумінні, усвідомленні онтологічних обставин власного буття та низки понять, що віддзеркалюють 
внутрішній зміст переживання людиною трагізму: страждання, болю, турботи, самотності, розчарування, горя, 
мук сумління, відчаю, смерті. 

– Через проблему дуальності в людському єстві: наявності природного та божественного, тілесного й 
духовного начал. Вбачання в людському єстві подвійності, двоїстості є однією із підстав усвідомлення 
трагічного, за означенням, людського існування. 

У філософському спадку М. Бердяєва ідея стражденності також візуалізується в онтологічно-екзистенційній 
площині. Варто зазначити, що цьому мислителю притаманне відчуття стражденності, котре відображає його 
ставлення до оточуючого світу, історичних подій та їх учасників та виявляє в собі глибінь екзистенційного 
внутрішньо-рефлексивного виміру, що є маніфестацією психо-емоційних переживань автора та виразом оцінно-
когнітивного розмислу про себе: ''Я завжди був нічийною людиною, був лише своєю власною людиною, людиною 
своєї ідеї, свого покликання, свого пошуку істини'' [5: 300] тощо. М. Бердяєв надзвичайно гостро усвідомлював 
проблему стражденності. На його думку, у свідомості сучасної епохи проблема людської стражденності, 
маніфестована трагізмом і стражданням, досягла свого апогею. Ця проблема особисто переживалась філософом. 
За висловами дослідників, ''він сам відчував трагічну важкість буття всією своєю істотою'' та ''розумів, що людське 
буття несе в собі філософію трагічного існування'' [6: 161]. Катастрофічність російської історії (і, як відомо, 
української також) зумовила розвій стражденного світовідчуття цього філософа. Саме звідси його почуття 
трагізму світової історії й, як наслідок, інтерес до історіософської проблематики, в межах якої ним ставились 
питання смислу історії й метаісторії [7: 5]. ''Я пережив світ, весь світовий і історичний процес, всі події мого часу 
як частину мого мікрокосмосу, як мій духовний шлях'', – писав М. Бердяєв у ''Самопізнанні'' [5: 260], будучи 
цілком свідомий екзистенціального змісту свого духовного досвіду. 

У ставленні мислителя до світу тема стражденності актуалізується у поняттях конфлікту, боротьби, 
трагізму. Ці поняття призначені відображати те критичне напруження, що виникає при усвідомленні ''безодні 
між мною і трансцендентним'' [5: 303]. Наслідком цього усвідомлення є переживання свого ''Я'' як місця 
перехрещення двох світів. Звідси калейдоскоп стражденного переживання на межі двох світів: світу ''цього'' 
(несправжнього) й світу ''іншого'' (реального, справжнього), якому і належить глибина ''я'' [5: 284]. Стражденне 
відчуття зароджується у М. Бердяєва саме по відношенню до світу ''цього'', з яким мислитель пов’язує свою 
відразу до ''життя'' як ґвалтівної і потворної повсякденності'' [5: 287], що викликало в ньому негативні почуття 
нудьги, страху, адже ''страх і нудьга спрямовані не на вищий, а на нижчий світ'' [5: 303]. ''Життя в цьому світі 
уражене глибоким трагізмом'' [5: 293], – зазначає мислитель, тому з ним не пов’язане його прагнення до 
безкінечного, вічного й досконалого. Спроба реалізації цих духовних ескалацій в цьому світі уявляється 
мислителю лише формою й символом, екстеріоризацією, а спосіб життя в ньому є пристосувальництвом. 
Світові ''цьому'' М. Бердяєв протиставляє світ ''інший'', що розкривається в його персональному особистісному 
вимірі. Говорячи його словами, екстаз життя і творчості, екстаз розриву і повстання належать світу, що не 
стільки протилежний дійсності, скільки принципово ''інший'', адже він позбавлений будь-яких суперечностей. 

Ідея стражденності має онтологічне підґрунтя. Цю обставину чітко усвідомлював М. Бердяєв, намагаючись 
не лише зрозуміти смисл страждання, болю, туги, страху, самотності та ін. феноменів, але й осягнути основи 
людської стражденності загалом, її онтологічні підстави. В якості онтологічного предикату стражденності у 
М. Бердяєва може бути названа вина. Онтологічною виною спричинені роздор і ворожнеча в людському бутті. 
Вина мислиться М. Бердяєвим як досконалий гріх, і є онтологічною основою обмежуючих категорій нашого 
розуму, джерелом дефектів пізнання. Вину мислитель пов’язує з об’єктивацією духа, перетворенням його в 
''хворобливе буття''. В праці ''Філософія свободи'' М. Бердяєв дає останньому детальну характеристику. В його 
розумінні ''хвороба буття'' знаменує собою розкол між Творцем і творінням та набуває відповідних 
характеристик: часовості, конечності, тісноти, далекості, відчуженості, матеріальності й важкості, обмеженості 
й відносності, детермінованості необхідністю. Усі ці характеристики посутньо є деталізацією підстав 
стражденного існування людини у світі, а відтак спектру стражденного світовідчуття. 

Тема стражденності актуалізується екзистенціальним способом мислення М. Бердяєва, що підсилює 
найважливіші питання його творчості. Як відзначає М. А. Блюменкранц, М. Бердяєву була загалом притаманна 
''страсність'' мислення [7: 4]. Ця ''страсність'' позначає не стільки протиставлення раціональному типу викладу 
ідей, скільки підкреслює екзистенціальний характер його філософування: зв'язок почуття з ідеєю, 
оживотворення думки почуттями. Процес пізнання смислу буття та смислу особистісного існування є тотожним 
самому існуванню та відображається, на переконання мислителя, не лише інтелектуально, але й 
екзистенціально, в почуттях суб’єкта. Екзистенціальність, на наш погляд, набуває плоті в ідеї стражденності. 
Адже вона випливає, передусім, із ставлення до світу ''цього'', не справжнього, не первинного, не остаточного – 
світу, що складається з плетива протиріч і розбрату. У праці ''Про рабство і свободу людини. Досвід 
персоналістичної філософії'' М. Бердяєв підкреслював, що екзистенціальність відноситься саме до особистості, 
яка є місцем зосередження почуттів страждань і радощів [8: 16]. Міркуючи над сутністю феномена 
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екзистенціального у М. Бердяєва, сучасний дослідник К. Райда зазначає втілений у ньому тісний взаємозв’язок 
переживання зі смислом. ''Екзистенціальне'' належить самій структурі людської істоти, ''висвітлює прилучення 
істоти до ''ноуменів духовного світу'' [9: 79], – зазначає дослідник. Отож можна стверджувати, що в 
екзистенціальній філософії М. Бердяєва ідея стражденності персоніфікована та належить до незримих глибин 
його духовного досвіду. 

Незважаючи на відсутність понятійного формулювання цієї ідеї, мотив стражденності читається крізь 
численні екзистенціальні переживання мислителя: ''чужість світу, далекість всього, моя незлитість ні з чим''; 
''невкоріненість в землі''; ''скритий трагізм життя''; ''неприйняття світової даності''; ''хвороблива відраза до 
повсякдення''; ''стражденна (болісна) дисгармонія між ''я'' і ''не-я''; і навіть – через саму трудність і часто 
принципову невизначеність його сокровенних і найважливіших почуттів: ''Внутрішній трагізм мого життя я 
ніколи не міг і не хотів виразити'', – зізнається М. Бердяєв [5: 301]. Перелік вищезазначених метафізичних 
переживань конституює мотив стражденності як внутрішній екзистенціальний вимір життя і способу 
філософування М. Бердяєва. 

Попри переважаючу аморфність стражденного світовідчуття, все ж звертають на себе увагу достатньо 
виразні емотивні реакції, що набули в його працях послідовного експлікативного обґрунтування. Серед них 
найбільш значимими є самотність, туга та страждання. Виділення самотності й туги з-поміж інших 
екзистенціальних переживань у М. Бердяєва слугує увиразненню ідеї безсенсовитості емпіричного світу, – 
вважає П. В. Алєксєєв [10: 357-358]. Справді, екзистенціал самотності М. Бердяєв пов’язує зі засадничим для 
нього відчуттям власної неналежності світу, невкоріненості в ньому: ''Я переживав ядро мого ''я'' поза 
об’єктивним світом, що стоїть переді мною'' [5: 296]. 

Екзистенціал туги у М. Бердяєва є рефлексивно-медіальним у його світовідчутті: ''Вона між 
трансцендентним і безоднею небуття'' (С. 303 Самопознание). Як модифікація стражденності, почуття туги 
супроводжує й поглиблює відчуття чужості, котре є одним із найхарактерніших у ставленні мислителя до світу 
(''туга чужості'', ''туга відчуження''), й водночас, в певному смислі, вже символічно належить світу ''іншому'', 
оскільки є засобом прориву до трансцендентного: ''Все моє існування стояло під знаком туги по 
трансцендентному'' [5: 261], а тому є коаксіальним з ним. Також ''виникнення туги вже є порятунком'' від 
нудьги, повсякденності, повторюваності, наслідування, одноманітності, скованості й, зрештою, конечності 
життя [5: 308]. Метафізичне переживання туги співвідноситься у мислителя з жахом (у значенні Angst 
С. Кіркегора), ''котрий пов'язаний не з емпіричною небезпекою, а з трансцендентним, з тугою буття і небуття'' 
[5: 303]. Звертає на себе увагу той факт, що описані переживання нерідко мають характер тривалості, а тому 
визначаються самим мислителем як стани. 

У зміст стражденного відчуття М. Бердяєва, окрім туги, входять також відчай, протиріччя, сумнів, страждання 
[5: 305]. Втім, їм не всім однаковою мірою притаманна сила трансцендентальної потуги. Так, стани відчаю, 
протиріччя та сумніву філософ називає потворними, будучи цілком вільний, в своєму ставленні до них, від 
ідеалізації. Крім того, М. Бердяєву знайомі переживання страху і нудьги, в яких він, одначе, не вбачає потенціалу 
для трансформації стражденного світовідчуття, а отже й духовного преображення людини: ''Страх і нудьга 
спрямовані не на вищий, а на нижчий світ''; ''В тузі є надія, в нудьзі – безнадія'' [5: 303], – стверджує автор. 

Усвідомленість стражденності як засобу прориву до трансцендентного дискурсивно загострюється у 
проблемі людського страждання. Цій проблемі приділена значна увага в багатьох працях мислителя. 
М. Бердяєв розвиває тему страждання, підіймаючи його до вершини екзистенційних цінностей. Стражданням 
долається нудьга як ''ваготіння в порожнечу'', воно ''є рятівним по відношенні до цього стану, в ньому є 
глибина'', – запевняє мислитель [5: 308]. У екзистенціальних контекстах філософії М. Бердяєва страждання як 
філософське поняття здобуло найбільш послідовного категоріального оформлення, розкриваючись у 
притаманних йому онто-гносеологічному, феноменальному та екзистенційному вимірах. Найґрунтовніше 
М. Бердяєв осмислив дане поняття у праці ''Екзистенціальна діалектика божественного і людського'', 
присвятивши темі страждання окремий розділ. ''Я страждаю, отже, я існую'', – це перефразування знаменитого 
принципу cogito є найбільш ємким означенням М. Бердяєвим теми стражденності та пролог до визнання 
страждання однією з основних характеристик людського існування. У зображенні феноменальної площини 
страждання має значення джерело його походження. Страждання як феномен належить світу об’єктів, звідти ж 
походять основні загрози свободі особистості, перепони її творчості. Тим не менше, страждання є достовірною 
реальністю об’єктивного світу, що удостовіряє й супроводжує людську екзистенцію від народження до смерті. 
Феномен страждання у М. Бердяєва розкривається як неспростовна реальність, дійсність, те, що насправді 
існує: ''Страждання є основний факт людського існування'' [11: 394]. Страждання проявляє себе в людському 
індивідуальному, особистісному існуванні, передусім, як подія, що отримує фактичність у народженні та 
смерті. Біль, хвороба – як первинні прояви страждання – стосуються людини уже при самому її входженні в 
життя, при народженні. Тому страждання є цілком життєве, вважає мислитель, воно приналежне життю, 
викликане бажанням жити. ''Прийняття життя є прийняттям страждання'', – пише М. Бердяєв [11: 394]. 

Найбільш принципові погляди М. Бердяєва щодо особливостей людського існування в світі та життя її духу, 
що їх виражає ідея стражденності, можна резюмувати в наступних положеннях: 

– Відчуття стражденності належить до екзистенціального змісту духовного досвіду мислителя, постає як 
його внутрішня світоглядна позиція. 
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– Ідея стражденності виражає комплекс численних психо-емоційних переживань автора, серед яких 
категоріального осмислення здобули екзистенціали самотності, туги, страждання. Саме з ними мислитель 
пов’язує здатність прориву до трансцендентного, у світ справжній, що принципово протилежний об’єктності. 

– Ідея стражденності розгортається та тлі вагомих для мислителя тем: свободи, творчості, Бога, людини, 
достовірної реальності та слугує їх увиразненню та конкретизації. 

Порівнюючи філософські ідеї обох мислителів, варто зазначити, що їм обом була притаманна небайдужість 
до проблем людини і людського в ній, котра стимулювала смислопошук і вдосконалювала їх філософський 
метод. Так, головні положення С. Франка стосовно висвітлення ним ідеї стражденності в людському бутті 
визначило онтологічно-гносеологічне (метафізичне) спрямування його філософського бачення. Ідея 
стражденності є невід’ємною часткою антропологічного вчення мислителя, нею пронизані як душевно-тілесне 
життя людини, так і духовне життя, котре є вікном у сферу надіндивідуального духу, сферу абсолютного буття, 
всеєдності. Метафізичною позицією С. Франка пояснюється тлумачення понять, за допомогою яких 
визначається ідейний зміст стражденності людського буття як трагізму, страждання, болю, турботи, самотності, 
розчарування, горя, мук сумління, відчаю, смерті. Цією ідеєю пронизані раціонально-містичні положення його 
філософії стосовно пізнання Бога, людини та смислу її життя, пізнання світу та основних законів світоустрою; 
вона отримує риси непізнаваної незбагненності суто в ключі його філософського методу й одночасно доповнює 
собою можливість феноменологічного узріння духовної реальності. 

У М. Бердяєва ідея стражденності тематизується переважно в руслі антропологічного розмислу. Проблеми 
людського становили безумовний пріоритет в його творчості, в силу чого стражденність постає не суто 
теоретичною абстракцією по відношенню до людського буття, а животрепетним світовідчуттям людини і його 
власним відчуттям трагічності існування. Ідея стражденності відображає особливості філософської рефлексії 
автора й представлена поняттями самотності, туги, страждання, котрі мають духовно-практичне значення для 
особистості та проявляють себе в граничних станах існування. 

Екзистенційно-онтологічним підґрунтям ідеї стражденності у творчості С. Франка і М. Бердяєва виступає 
світоглядно-теоретична своєрідність авторських концепцій. Творчість обох мислителів вирізняється, на наш 
погляд, спільністю узріння онтологічно-екзистенційних підстав ідеї людської стражденності на тлі відмінних 
персоналістично-онтологічного (у С. Франка) та персоналістично-екзистенційного (у М. Бердяєва) характерів 
філософськи осягнутої істини. 
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Шадюк Т. А. Экзистенциально-онтологические основы человеческой страдательности в творчестве 
С. Франка и Н. Бердяева. 

Идея страдательности рассмотрена в контексте авторских философских концепций С. Франка и 
Н. Бердяева, посредством которых установлены ее онтологически-экзистенциальные основы. Выявлено 
смысло-содержательное отличие касательно постановления и изъяснения идеи страдательности между 

мыслителями, которое основывается на особенностях их философской рефлексии. Определен ряд понятий, в 
которых конституируется идея страдательности как проблема современной философской антропологии. 
Установлено, что общим в постановке идеи страдательности у обоих мыслителей является видение ее 
онтологически-экзистенциальных основ на фоне отличительных персоналистически-онтологического  

(у С. Франка) и персоналистически-экзистенциального (у Н. Бердяева) философствования. 

Shadiuk T. A. Existentially-Ontological Bases of Human Sufferability Idea in the  
S. Frank and M. Berdyaev's Creative Work. 

The idea of sufferability is considered in the context of S. Frank and M. Berdyaev's authorial philosophical concepts, 
through which its ontologically-existential background is found out. The difference in meaning content regarding the 
setting and interpretation of the sufferability idea between thinkers is revealed, which is based on the specific features 
of their philosophical reflection. A number of concepts is determined, in which the idea of sufferability is constituted as 

a problem of the modern philosophical anthropology. It is established that the common for the both thinkers in the 
sufferability idea statement is its viewing as the ontologically-existential bases against the background of the 

differentiate personal-ontological (S. Frank) and personal-existential (M. Berdyaev) philosofism. 



 

© Дупак В. Г., 2012 
27 

УДК 130.2 
В. Г. Дупак, 

аспірант 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

dunadin@rambler.ru 

МЕТАФІЗИКА ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ: АНАЛІЗ ФІЛОСОФСЬКИХ КОНЦЕПЦІЙ 

У статті проаналізовано природу поняття "віртуальна реальність", визначено його онтологічний статус, 
досліджено філософські концепції віртуальної реальності, окреслено коло проблем, пов'язаних із входженням 
віртуальної реальності в сучасну соціальну дійсність. Розглянуто теоретичні підходи аналізу феномена 
віртуальної реальності у контексті розвитку і поширення інформаційних технологій та запропоновано 
авторське визначення поняття віртуальної реальності. Визначено, що існує ієрархічна структура 

реальностей, у якій віртуальна реальність може виступати такою, що породжує віртуальну реальність 
наступного рівня, ставши стосовно неї константою, і водночас може виступати як віртуальний об'єкт для 

константної реальності більш вищого рівня. 

Постановка проблеми. В умовах швидкого розвитку і поширення віртуальної реальності (надалі ВР) в усі 
галузі людської діяльності, філософське осмислення даного феномену є безсумнівно актуальним. Крім того, 
такі дослідження є важливими, оскільки проблеми віртуальної реальності мають міждисциплінарний характер і 
виявляють гострі питання сучасної культури. 

У сучасному науковому знанні загалом та у філософській думці зокрема існує тенденція, коли поняття 
"віртуальність", "віртуальна реальність" сприймаються як супер-категорії, стаючи в один ряд з такими 
феноменами, як "екологія", "постмодернізм" тощо. Загальна недовизначеність та розмита семантика 
віртуального робить цю проблематику актуальною водночас з такими сучасними філософськими темами, як 
інформаційне суспільство. 

Тому проблема з'ясування природи поняття "віртуальна реальність", визначення його онтологічного статусу 
й зіставлення з першою субстанціональною реальністю є актуальною на сучасному етапі розвитку науки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Першими дослідниками віртуальної проблеми були У. Брікен, 
М. Крюгер, Дж. Ланьє. У 90-х роках минулого століття проблемою зацікавилися філософи, культурологи, 
мистецтвознавці, соціологи, психологи. Дискурс ВР пов'язаний з дослідженням соціокультурних аспектів 
засобів комунікації, філософії науки і техніки. 

Філософія й практика віртуальної реальності нагромадили стільки різноманітного матеріалу, що чимало 
дослідників вважають доцільним створити єдині теоретичні засади для концепції віртуальної реальності. Існують 
певні теоретичні здобутки щодо даної проблематики у ракурсі соціальних трансформацій: ідеї французьких 
мислителів Ж. Бодрійара, Ж. Дельоза, П. Віріліо у межах постмодерністської парадигми. Російськими та 
українськими дослідниками (В. Ємелін, Д. Іванов, І. Девтеров, О. Одаренко, Б. Сівірінов, Е. Смерічевський, 
О. Сотникова, О. Каріна, Д. Свириденко) соціальні та соціально-філософські аспекти віртуалізації суспільства 
розглядаються переважно на засадах концепцій симуляції Ж. Дельоза та Ж. Бодрійара. ВР стала предметом 
антропологічних та соціальних досліджень, а також розглядається як текстовий простір Інтернету та втілення стилю і 
принципів постмодерну. 

Виділення невирішених раніше частин загальних проблем. На даний момент не існує єдиного розуміння 
сутності віртуальної реальності, яка стала збірним позначенням різноманітних феноменів кінця ХХ ст.: 
телебачення, електронних комунікацій, мультимедіа, комп'ютерів взагалі – з точки зору інженерної психології 
людино-машинних інтерфейсів. А тому можна виділити кілька підходів. Одні дослідники (М. Носов, 
М. Опенков, Д. Пивоваров, С. Хоружий та інші) розглядають комп'ютерну ВР як маніфестацію глибоких 
онтологічних закономірностей і принципів, де статус віртуальної реальності визначається від чистої 
потенційності до ототожнення з реальним життям. Інші (С. Жижек, П. Леві, К. Чешер) вважають, що феномен 
віртуальної реальності має антропологічні підстави і розглядають його у широкому культурному контексті. 

Постановка завдання. Завданням нашої статті є аналіз поняття "віртуальна реальність", визначення його 
онтологічного статусу, дослідження філософських концепцій віртуальної реальності, окреслення кола проблем, 
пов'язаних із входженням віртуальної реальності в сучасну соціальну дійсність. 

Виклад основного матеріалу. У теперешній час існує кілька різних трактувань поняття віртуальної 
реальності. В. М. Розін загострює "питання щодо створення загальної теорії (концепції) віртуальної реальності, 
яка б узагальнила у собі не тільки уявлення про інженерно-семіотичну віртуальну реальність, психологічну 
віртуальну реальність, а також всі інші символічні віртуальні реальності" [1: 194]. 

Серед різноманітності трактувань актуальними є слова С. Хоружого: "Очевидно, що ідеї віртуалістики тісно 
переплетені із сучасними культурними і антропологічними процесами, які відображають наростаючу тенденцію 
сприйняття людиною реальності як багатомірної, сценарної, варіантної, де усе більше місце належить 
модельній та ігровій, динамічній стихії. Безсумнівно, що ці риси реальності надзвичайно близькі до рис 
реальності віртуальної, якщо не прямо належать їй" [2: 67]. 

У сучасній філософії феномен віртуальної реальності досліджується у широкому спектрі, але більшість 
концепцій стосується оцінки впливу віртуальної реальності на природу людини. Існує три антропологічних 
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парадигми феномену віртуальної реальності, які можуть служити критерієм до систематизації концепцій – 
прогресистська, негативістська та нейтральна. Все частіше можна почути про загрозу деградації людини під впливом 
сучасних комп'ютерних технологій, про втрату людиною фундаментальних основ свого буття, про поширеність 
таких феноменів, як Інтернет-залежність тощо. В зв' язку з цим актуальним стає аналіз концепцій, що постулюють 
деградацію людини під впливом віртуальної реальності. 

Інформаційні технології демонструють усе більший вплив на людину. Змінюються закони сприйняття, 
оскільки засоби миттєвої електронної інформації занурюють людину у процес сприйняття цілком і одразу. 
Відбувається становлення візуального типу мислення, в якому спостерігається єдність логіко-вербального і 
наглядно-образного, інтуїтивного сприйняття світу. Розвиток інформаційних технологій розширює можливості 
візуалізації. Використання зображень як засобу повідомлення характеризується максимальною пропускною 
здатністю, високою інформаційною ємкістю. 

Концепція, якої дотримуються розроблювачі комп'ютерних програм і технічного забезпечення, полягає у 
трактуванні віртуальних реальностей як складних технічних систем, тобто їх відносять до фізичної, або 
технічної, реальності. Варіантом подібного підходу є погляди М. Б. Ігнатьєва, що пропонує навіть звичайний 
світ розглядати як модель "гіпотетичного надмеханізму". "Таку точку зору, – пише М. Ігнатьєв, – можна 
назвати комп'ютеризмом на відміну від фізікалізму" [3: 7]. 

Деякі вчені розглядають комп'ютерні віртуальні реальності як прояв фундаментальних онтологічних законів. 
Наразі М. Ю. Опенков пише: "Ми твердо переконані, що віртуальна реальність сама по собі – не тема 
комп'ютерної науки. Комп'ютерна реалізація віртуальної реальності – лише новий випадок більш глибокого 
феномену" [4: 16]. Він зазначає, що основною концептуальною опозицією європейській філософії була опозиція 
"сутність – явище", де сутність розумілася як існуюча споконвічно основа, як причина явища, що існує постійно, а 
явище поставало як породження сутності й самостійним статусом існування не володіло. Дана опозиція свідомості 
безпосередньо сполучається з іншими, а саме: "потенційне – актуальне" й "можливе – дійсне". Можливість по-
новому розглядати те, що "актуально існує" з'являється із уведенням категорії віртуальності, що визначається 
автором як така, що "існує усередині деякої динамічної ситуації актуальності" [4: 17]. 

Однак, всі ознаки віртуальної реальності М. Опенков зводить до двох важливіших, а саме: 
• динамічної безперервності сьогодення, повного існуваннч в ньому, коли буття тут і тепер має на увазі 

непричетність тривалості часу, а людина перебуває лише там, де вона є; 
• усунення протилежностей між життям і смертю, реальним й уявлюваним, минулим і майбутнім. 
О. В. Петров пропонує розглядати віртуальні реальності як такі, що складаються із двох підсистем – фізичної й 

нефізичної. "Серед параметрів, що визначають властивості й характеристики об'єктів і систем у віртуальній 
реальності, одні параметри мають абстрактний (віртуальний) характер, інші – фізичний (реальний)" [5: 8]. 

Найбільш розповсюдженим підходом можна назвати системно-міждисциплінарний. Наприклад, 
В. Б. Тарасов зазначає наступне: "Розробка сучасних систем віртуальної реальності вимагає інтеграції 
парадигм, підходів, методів і засобів, використовуваних у комп'ютерній науці, штучному інтелекті, 
робототехніці, синергетиці, психології й ергономіці. Це припускає застосування системного (функціонально-
структурного) підходу до складання інтелектуального інтерфейсу людини з віртуальним простором, а також 
широке використання психологічних (за Піаже) і психофізичних (за Кликсом) моделей, звертання до 
некласичних (псевдофізичних) логік й якісної (наївної) фізики" [6: 24]. 

Майкл Хейм розглядає комп'ютерну віртуальну реальність як реалізацію філософської ідеї множинності 
світів: "Починаючи з Еммануїла Канта, філософія поступово розвивалася від ідеї унікальної реальності єдиного 
незмінного світу до ідеї безлічі світів. ...Тепер, коли наука відкрита множинності й невизначеності, багато 
філософів визнають множинність світу. Тому майбутні ВР-технології можуть привести до змін у цій загальній 
розумовій спрямованості (для якої, за Хеймом, реальність перестала бути центральним поняттям) і кинути на 
класичну метафізику нове світло. Наступне століття може знову заглибитися в стародавню галузь метафізики, 
здобуту знаряддями віртуальної реальності, своєрідної метафізичної машини" [7: 27]. 

На думку М. Хейма, сприйняття віртуальної реальності  вимагає мінімальної "метафізичної стійкості", 
упевненості в об'єктивності реального світу. Віртуальна реальність цікава тільки як доповнення реального життя: 
"Світ може бути віртуальним тільки допоки він може контрастувати з реальним. Віртуальні світи можуть у такому 
випадку створювати ауру уявлюваної реальності, множинність, що буде скоріше ігровою, ніж божевільною. 
Віртуальний світ повинен бути не цілком реальним, інакше він перестане будити уяву. Дещо-не цілком-реальне 
стимулює силу нашої уяви й уявлення" [7: 27]. 

Тому дійсна проблема віртуальної реальності, за Хеймом, виникає там, де правдоподібність робить 
віртуальні світи такими, що не відрізняються від справжніх, де "віртуальна реальність стає м'якою й земною, де 
переживання користувачів пасивні, подібно наркотичним галюцинаціям". Людська "потреба в додатковому 
ілюзорному досвіді" ставить можливу межу на шляху нескінченного вдосконалювання віртуальної реальності. 

Хейм вказує на три структури реальності, відтворення яких може запобігти деградації віртуального світу: 
смертність / народжуваність, темпоральністъ і тривога. 

Перший "якір реальності" – неминучість смерті – "маркірує людське існування як кінцеве. Через 
обмеженість життя ми ділимо наші життя на періоди подібно до того, як занотовуємо порядок роботи". 
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Інша структура реальності – темпоральність, визначений перехід подій з минулого в майбутнє, у нашу 
пам'ять або історію. Завдяки темпоральності наші вчинки мають характер унікальних і безповоротних. 
Необерненість часу відрізняє реальність від фантазій і галюцинацій. 

Нарешті, тривога – "через тимчасовість існування форм біологічного життя наш реальний світ пронизаний 
почуттям крихкості й ненадійності, часто обманює наші очікування". Крихкість нашого існування й 
ненадійність світу змушують нас бути серйозними. 

"Відмова від цих обмежень може позбавити віртуальність будь-якого ступеня реальності. Однак лише 
відтворити їх, як це іноді робить література, означає, отримати повз реального світу порожнє дзеркало, просте 
відображення, до якого ми прив'язані. ...Справжній кіберпростір повинен робити більше – будити уяву, а не 
повторювати світ. ...Кіберпростір може містити багато світів, але альтернативність іншого світу зосереджена в 
його здатності будити в нас інші думки й почуття" [7: 27]. 

Ще один підхід до визначення онтологічного статусу віртуальної реальності пропонує М. Носов. "Поняття 
віртуальної реальності, – зазначає він, – у його загальному вигляді пристосовано до всіх видів реальності: і 
фізичної, і технічної, і психологічної, і т. п., оскільки в широкому контексті, а саме як філософська категорія, 
категорія віртуальності пропонує єдину онтологічну парадигму не тільки для природних і технічних дисциплін, 
але й для гуманітарних" [8: 18]. 

Віртуальна реальність, віртуал – були базовими поняттями віртуалістики, яку М. Носов розвивав як 
особливий світоглядний, науково-методологічний і практичний підхід. Підґрунтям віртуалістики за Носовим, є 
ідея поліонтичності, припущення існування "нетотожних одна одній, тобто онтологічно самостійних, 
реальностей" [9: 105]. 

Слідом за схоластами, Носов тлумачить віртуальне як актуальне, але не субстанціональне. Категорія 
віртуальності протистоїть, за Носовим, константності: "Віртуальність і константність утворюють категоріальну 
опозицію, тобто віртуальність і константність є філософськими категоріями, визначеними відносно одне 
одного, подібно до такої категоріальної опозиції, як форма-зміст. Як категоріальна опозиція віртуальний-
константний не має певної морфологічної (субстанціальної) зіставленості – відносини між віртуальною й 
константною реальностями умовні: віртуальна реальність може породити віртуальну реальність наступного 
рівня, ставши відносно неї константною реальністю, при цьому константна реальність першого рівня може 
згорнутися, ставши віртуальним об'єктом нової константної реальності. На кількість утворюваних віртуальних 
реальностей, згортань константних реальностей у віртуальні об'єкти й наступні їхні розгортання немає 
онтологічних обмежень" [9: 152]. 

До ідей віртуалістики Носов прийшов із психології, тому віртуальну реальність він розглядає, передусім, як 
реальність психологічну, як самообраз, внутрішній екран, психічне табло, на якому відбиваються психічні 
події. Носов досліджує віртуальну реальність художньої творчості, віртуальної реальності дитини, алкоголіка, 
злочинця, льотчика. Комп'ютерні віртуальні реальності Носов розглядає лише як можливі прояви й додатки до 
цього підходу: "Віртуальна комп'ютерна технологія цілком могла б стати засобом задоволення інтересу 
суспільства "до неповсякденних явищ людської психіки", але для цього потрібні такі психологічні моделі 
(теорії), які дозволили б операціоналізувати ту психічну реальність, у якій відбуваються неповсякденні психічні 
події. Є всі підстави назвати цю реальність віртуальною реальністю. Для цього повинна бути розроблена 
психологія віртуальних реальностей: віртуальна психологія; "для того, щоб кіберкультура на підставі 
віртуальної психології стала феноменом культури, необхідні ще розробка й поширення віртуальної філософії, 
тобто особливого, віртуального способу розуміння й пояснення світу" [10: 105]. 

Для "повноцінного філософського осмислення віртуальності" дослідник С. Хоружий пропонує сконструювати 
спеціальний теоретичний каркас. Поняття віртуальної реальності за Хоружим, вписується в концепцію 
онтологічного енергетизму. "Віртуальна реальність не виступає як автономний рід буття, онтологічний обрій", вона 
стає не родом, а недо-родом буття. Тим самим виявляється семантична подвійність дефініції" [2: 67]. 

Однією з "програмних" статей раннього періоду розвитку віртуальної реальності можна вважати доповідь 
Вільяма Брікена, співробітника Лабораторії людино-машинного інтерфейсу Вашингтонського університету, 
підготовлений для конференції SIGGRAPH'90. В. Брікен зазначає, що зміни, які вносить віртуальна реальність, 
не обмежуються комп'ютерними додатками: "комп'ютерні системи можуть генерувати віртуальне середовище, 
великі мультісенсорні світи, до яких люди вступають як активні учасники. Цифрова інформація стає "немов би 
реальною", змінюючи наші уявлення про обчислення, символи, зміст, метафізику стосовно самих себе й 
культури. Віртуальні реальності більш ніж реальні". 

В. Брікен вказує на фундаментальну властивість віртуальної реальності: можливість формувати нову 
реальність, тією мірою, наскільки ми готові "звільнити свідомість". "Нам доведеться досліджувати ефекти, що 
виникають при переході від однієї реальності до іншої. Віртуальна реальність – це емпіричний інструмент 
метафізики, він дозволяє нам порівнювати реальності й порушувати питання про те, яка реальність відповідає 
яким завданням" [11]. 

Чимало дослідників вказують на близькість віртуальної реальності ідеям постмодернізму. Наприклад, 
Бенджамен Вулі зазначає, що "штучна реальність – автентичний стан постмодерну, а віртуальна реальність – 
його точне технологічне втілення". 

Як ототожнювання віртуальних реальностей з комп'ютерними реальностями, так і трактування всіх 
реальностей як віртуальних невірні з методологічної точки зору. У першому випадку зникають усі психологічні 
виміри, без обрахування й наукового опису котрих, неможливо зрозуміти природу віртуальних реальностей, а 
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також вміння створювати їх. У другому, залишається поза увагою те, що віртуальні реальності створюються на 
основі комп'ютерних технологій і спеціальної техніки. Тому найбільш прийнятним можна вважати визначення 
віртуальної реальності, що висловлює С. Е. Ласточкін. "Поняття "віртуальна реальність" (ВР) – "можлива", або 
"імовірна реальність" – нині використовується для позначення реальності, створюваної за допомогою 
комп'ютерних пристроїв, що застосовуються для навчання або для формування необхідних реакцій людини в 
тих або інших певних ситуаціях" [12: 34]. 

У сучасних дослідників існує думка, що підтверджує актуальність, або навіть більше – нагальну 
необхідність дослідження феномену віртуальної реальності в контексті трансформацій сучасного 
інформаційного суспільства. Наприклад, відомий український дослідник феномену інформаційного суспільства 
Я. Любивий пише: "...найсучасніші тенденції розвитку суспільства демонструють, що одним із 
найеврістичніших напрямів досліджень інформаційного та інформаційно-синергетичного суспільства є той, що 
поєднується з аналізом віртуальних вимірів соціальних процесів" [13: 284]. 
Наразі, пропонуємо наступне визначення поняття ВР: віртуальна реальність – це такий специфічний вид 

символічних реальностей, що створюється на основі комп'ютерної й некомп'ютерної техніки, а також реалізує 
принципи зворотного зв'язку, що дозволяють людині досить ефективно діяти у світі віртуальної реальності. 

Таким чином, ми можемо зазначити розмаїтість у розумінні підґрунтя віртуальної реальності й характеру її 
взаємодії з першою, субстанціональною реальністю. Тоді як одні дослідники бачать у віртуальній реальності 
прояв більш глибоких онтологічних закономірностей, інші вважають, що ВР має антропологічні підстави. 

Отже, ми розглянули основні підходи до теоретичного осмислення онтологічних підстав віртуальної 
реальності, визначили онтологічний статус віртуальної реальності і її зв'язок з першою, субстанціональною 
реальністю. Незважаючи на те, що багатьма дослідниками ставиться завдання створення єдиних теоретичних 
засад концепції віртуальної реальності, у теперішній час склалося кілька різних трактувань цього поняття. 
Узагальнюючи досвід сучасних дослідників, ми дійшли висновку щодо існування поліонтичності, тобто існування 
сукупності онтологічно самостійних реальностей. Ми зробили висновок щодо існування ієрархічної структури 
реальностей, у якій віртуальна реальність може виступати такою, що породжує віртуальну реальність наступного 
рівня, ставши стосовно неї константною, і водночас може виступати як віртуальний об'єкт для константної 
реальності більш вищого ступеня. 

Перспективи подальших розвідок. Зазначений висновок потребує подальшого поглибленого теоретичного 
та практичного дослідження феномену віртуальної реальності як соціально-філософського явища у контексті 
впливу на сучасне суспільство. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Розин В. М. Философия техники / В. М. Розин. – М. : Nota bene, 2001. – 456 с. 
2. Хоружий С. С. Род или недород? Заметки к онтологии виртуальной реальности / С. С. Хоружий // Вопросы 

философии. – 1997. – № 7. – С. 53–68. 
3. Игнатьев М. Б. Мир как модель внутри сверхмашины / М. Б. Игнатьев // Технологии виртуальной реальности : [тез. 

докл. конф.] / ГосНИИАС. – М., 1995. – 7 с. 
4. Опенков М. Ю. Виртуальная реальность : онто-диалогический подход / М. Ю. Опенков. – М. : РОС-СПЭН, 1997. – 

С. 16–17. 
5. Петров Л. В. Способы (некомпьютерной) виртуальной реальности и необходимость учета некоторых 

специфических факторов окружающей среды при работе с ВР технологиями / Л. В. Петров // Технологии 
виртуальной реальности : [тезы докл. конф.] / ГосНИИАС. – М., 1995. –  8 с. 

6. Тарасов В. Б. Системный подход к описанию и управлению взаимодействиями человека с виртуальной средой / 
В. Б. Тарасов // Технологии виртуальной реальности : [тезы докл. конф.] / ГосНИИАС. – М., 1995. – 24 с. 

7. Хейм М. Метафизика виртуальной реальности / М. Хейм ; [пер. с англ. М. А. Дзюбенко]. – М. : Изд-во полит. лит., 
1991. – 243 с. 

8. Носов Н. А. Виртуальная психология / Н. А. Носов // Труды лаборатории виртуалистики. – М., 2000. – Вып. 6. – 
С. 18–19. 

9. Носов Н. А. Виртуальная реальность / Н. А. Носов // Вопросы философии. – 1999. – № 10. – С. 152–164. 
10. Носов Н. А. Психологические виртуальные реальности / Н. А. Носов. – М. : Изд-во Ин-та Человека РАН, 1994. – 

195 с. 
11. Bricken W. Virtual Reality : Directions of Growth. Notes from the SIGGRAPH'90 Panel [Електронний ресурс] / 

W. Bricken. – [2007]. – Режим доступу : http://www.hitl.washington.edu/publications/m-90-l/-10.09.1990. 
12. Ласточкин С. Э. Способы описания систем виртуальных реальностей / С. Э. Ласточкин // Технологии виртуальной 

реальности : [тезы докл. конф.] / ГосНИИАС. – М., 1995. – 34 с. 
13. Любивий Я. В. Глобальне інформаційне суспільство : синергетичні та віртуалістичні концепції розвитку / 

[Лях В. В., Пазенок В. С., Любивий Я. В., Райда К. Ю., Федорченко Ф. К., Йосипенко О. М., Соболь О. М., Фоменко 
Н. А., Будя О. П., Безукладніков Ю. О., Любивий Я. В.] // Інформаційне суспільство у соціально-філософській 
ретроспективі та перспективі. – К. : ТОВ "ХХІ століття : діалог культур", 2009. – С. 281–357. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 

1. Rozin V. M. Filosofiia technologii [Technological Philosophy] / V. M. Rozin. – M. : Nota bene, 2001. – 456 s. 
2. Khoruzhii S. S. Rodili nedorod? Zametki k ontologii virtual'noi real'nosti [Race or Non-Race? Marks to the Virtual Reality 

Ontology] / S. S. Khoruzhii // Voprosy filosofii [Philosophical Questions]. – 1997. – № 7. – S. 53–68. 
3. Ignatiev M. B. Mir kak model' vnutri sverkhmashiny [World as the Model inside the Super Machine] / M. B. Ignatiev // 

Tekhnologii virtual'noi real'nosti [Technologies of Virtual Reality] : [tezy dokl. konf.] / GosNIIAS. – M., 1995. – 7 s. 



В. Г. Дупак. Метафізика віртуальної реальності: аналіз філософських концепцій 

 31

4. Openkov M. Yu. Virtual'naia real'nost' : onto-dialogicheskii podkhod [Virtual Reality : Onto-Dialogical Approach] / 
M. Yu. Openkov. – M. : ROS-SPEN, 1997. – S. 16–17. 

5. Petrov L. V. Sposoby (nekomp'iuternoi) virtual'noi real'nosti i neobkhodimost' ucheta nekotorykh spetsificheskikh faktorov 
okruzhaiushchei sredy pri rabote s VR tekhnologiiami [Ways of (Non-Computer) Virtual Reality and the Need of the Some 
Specific Environmental Factors Account while Working with VR Technologies] / L. V. Petrov // Tekhnologii virtual'noi 
real'nosti [Technologies of Virtual Reality] : [tezy dokl. konf.] / GOSNIIAS. – M., 1995. – 8 s. 

6. Tarasov V. B. Sistemnyi podkhod k opisaniiu i upravleniiu vzaimodeistviiami cheloveka s virtual'noi sredoi [The Systematic 
Approach to the Description and Interaction Management of a Person with Virtual Environment] / V. B. Tarasov // 
Tekhnologii virtual'noi real'nosti [Technologies of Virtual Reality] : [tezy dokl. konf.] / GOSNIIAS. – M., 1995. – 24 s. 

7. Heim M. Metafizika virtual'noi real'nosti [Metaphysics of Virtual Reality] / M. Heim ; [per. s angl. M. A. Dziubenko]. – M. : 
Izd-vo polit. lit., 1991. – 243 s. 

8. Nosov N. A. Virtual'naia psikhologiia [Virtual Psychology] / N. A. Nosov // Trudy laboratorii virtualistiki [Works of the 
Virtual Laboratory]. – M., 2000. – Vyp. 6. – S. 18–19. 

9. Nosov N. A. Virtual'naia real'nost' [Virtual Reality] / N. A. Nosov // Voprosy filosofii [Philosophical Questions]. – 1999. – 
№ 10. – S. 152–164. 

10. Nosov N. A. Psikhologicheskie virtual'nye real'nosti [Psychological Virtual Realities] / N. A. Nosov. – M. : Izd-vo In-ta 
Cheloveka RAN, 1994. – 195 s. 

11. Bricken W. Virtual Reality : Directions of Growth. Notes from the SIGGRAPH'90 Panel [Elektronnyi resurs] / W. Bricken. 
– [2007]. – Rezhym dostupu : http://www.hitl.washington.edu/publications/m-90-l/-10.09.1990. 

12. Lastochkin S. E. Sposoby opisaniia system virtual'nykh real'nostei [Description Ways of the Virtual Realities System] / 
S. E. Lastochkin // Tekhnologii virtual'noi real'nosti [Technologies of Virtual Realities : [tezy dokl. konf.] / GosNIIAS. – 
M., 1995. – 34 s. 

13. Liubyvyi Ya. V. Global'ne informatsiine suspil'stvo : synergetychni ta virtualistychni kontseptsii rozvytku [The Global 
Informational Society : Synergetic and Virtualistic Developmental Conceptions] / [Liakh V. V., Pazenok V. S., Liubyvyi, 
Raida K. Yu., Fedorchenko F. K., Iosypenko O. M., Sobol' O. M., Fomenko N. A., Bidia O. P., Bezukladnikov Yu. O.] // 
Informatsiine suspil'stvo u sotsial'no-filosofs'kii retrospektyvi ta perspektyvi [Informational Society in Social-Philosophical 
Retrospective and Perspective]. – K. : TOV "XXI stolittia : dialog kul'tur'', 2009. – S. 281–357. 

 
Матеріал надійшов до редакції 30.07. 2012 р. 

Дупак В.Г. Метафизика виртуальной реальности: анализ философских концепций. 

В статье анализируется природа понятия "виртуальная реальность", определяется его онтологический 
статус, исследуются философские концепции виртуальной реальности, очерчивается круг проблем, связанных 

с вхождением виртуальной реальности в современную социальную действительность. Рассмотрены 
теоретические подходы анализа феномена виртуальной реальности в контексте развития и распространения 

информационных технологий и предложено авторское определение понятия виртуальной реальности. 
Определено, что существует иерархическая структура реальностей, в которой виртуальная реальность 
может выступать такой, которая рождает виртуальную реальность следующего уровня, ставая 

относительно нее константой, и в тоже время может выступать как виртуальный объект для константной 
реальности более высокого уровня. 

Dupak V. G. Metaphysics of Virtual Reality: an Analysis of Philosophical Concepts. 

This article analyzes the nature of the concept "virtual reality" by its ontological status, explores the philosophical 
concepts of virtual reality and outlines the problems associated with the entry of virtual reality in the contemporary 

social reality. The theoretical approaches analyzing the phenomenon of virtual reality in the context of the development 
and diffusion of information technologies are considered and the authorial definition of the notion ''virtual reality'' is 

proposed. It is determined that there is the hierarchical structure of realities where the virtual reality can both generate 
the virtual reality of upper level, being a constant relatively it, and can be as the virtual object for the constant reality 

of the higher level. 
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ГЕНДЕР У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: СВІТОГЛЯДНІ АСПЕКТИ 
ДЕРЖАВНИЦЬКОГО ПІДХОДУ 

Здійснено аналіз світоглядних аспектів, суспільного попиту щодо впровадження комплексної державної 
гендерної політики. З’ясовано пріоритетні напрями реалізації ідей гендерної рівності в українському соціумі. 

Виявлено цивілізаційний вплив на Україну гендерної теорії як одного іх засобів входження України в 
європейський контекст, залучення до європейських цінностей. Зроблено висновок, що розвиток гендерних 
напрямків досліджень дозволить виявити українську специфіку руху до європейського співтовариства. 

Постановка проблеми. Відсутність гендерної рівності в суспільстві гальмує сталість суспільного розвитку 
держави, це підтверджує сучасний світовий процес. Гендерні проблеми все більше враховуються в умовах 
реконструювання й упорядкування сучасного політичного простору світової спільноти. Гендер є способом 
політичного мислення та політичного буття. Впровадження гендерних підходів у систему державного 
управління в Україні – об’єктивна необхідність, продиктована офіційним курсом на демократизацію, 
забезпечення рівних прав громадян щодо соціальної статі, паритету можливостей жінок і чоловіків у соціумі: 
участі у виборах та владних структурах, системі власності, на ринку праці, у правовому забезпеченні, 
соціальному захисті. Водночас наявна в українському суспільстві дискримінація за ознакою статі інтегрувалася 
майже у всі сфери життєдіяльності. Жіноцтво, яке в Україні складає близько 54 % населення, майже не 
представлене у вищих ешелонах виконавчої та законодавчої влади. Політична влада в Україні є практично 
одностатевою, тому більшість населення нашої країни у сферах державного і громадсько-політичного життя не 
має виразників своїх поглядів та інтересів. Сьогодні вже стало очевидним, що демократизація українського 
суспільства шляхом залучення до сфери прийняття політико-управлінських рішень представників обох статей є 
процесом незбалансованим саме через існування гендерних розривів у багатьох сферах життя, а не лише в 
політиці. Аналіз соціокультурних витоків гендерної специфіки української спільноти приводить до висновку, 
що історичні реалії та особливості традиційності українців значною мірою і дотепер впливають на певну 
''несучасність'', ''неєвропейськість'' української нації, зокрема щодо формування гендерної демократії [1]. У 
суспільній свідомості міцно вкоренилися консервативні гендерні стереотипи, коли роль жінки пов’язується 
винятково з сім’єю, а чоловіка – з суспільною діяльністю. Відтак гендерний баланс у суспільстві має 
забезпечити виважена державна гендерна політика, заснована на принципах гендерного мейнстримінгу, що 
передбачає визначення гендерних пріоритетів на всіх рівнях соціальної системи, комплексний підхід до 
проблеми рівності між чоловіками і жінками. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Гендерна теорія – це широка тема, до якої все частіше звертаються 
вчені різних галузей гуманітаристики, правознавства, політології, державного управління. Свій внесок у 
дослідження державницьких підходів у гендерному питанні внесли українські вчені та політики О. М. Балакірєва, 
О. М. Бандурка, М. І. Буроменський, В. І. Довженко, Ю. М. Галустян, Ю. М. Грошевий, Л. С. Кобелянська, 
К. Б. Левченко, Т. М. Мельник, А. С. Олійник, О. М. Руднєва, Ю. М. Тодика, О. О. Яременко. Науковцями 
здійснено аналіз міжнародних документів з проблем гендерної рівності, вивчено досвід їх втілення у різних 
країнах світу, можливості використання та вдосконалення в Україні, а також процес формування та реалізації 
державної гендерної політики в Україні. Гендерні аспекти державної служби, механізми забезпечення паритетної 
демократії в органах публічної влади, гендерні паритети в умовах трансформаційного суспільства – ці 
державницькі аспекти стали предметом досліджень науковців: М. Білинської, Н. Грицяк, Т. Василевської, 
Н. Карпачової, М. Пірен. 

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Україна ратифікувала цілу низку міжнародних 
документів, взявши на себе зобов’язання із забезпечення гендерної рівності в державі, послідовно проводить 
політику ліквідації дискримінації за соціальною статтю. Пекінською платформою дій, прийнятою на IV 
Всесвітній конференції про стан жінок ''Дії в інтересах рівності, розвитку і миру'', (Пекін, 1995 р.), до якої 
долучилася й Україна, передбачається впровадження всіма країнами-учасницями нового підходу у формуванні 
державної гендерної політики – ''гендерного інтегрування'', цей процес сьогодні ототожнюють з поняттям 
гендерного мейнстримінгу. Тому питання комплексного підходу у державному управлінні, протиріччя та умови 
світоглядного характеру, що заважають становленню в Україні паритетного суспільства, вимагають 
додаткового вивчення. 

Завданням статті є: дослідження світоглядних проблем формування гендерної політики в Україні, 
обґрунтування шляхів підвищення ефективності державного управління у цій сфері на основі впровадження 
гендерного інтегрування, що передбачає впровадження проблематики рівності соціальних статей на всіх рівнях 
функціонування українського суспільства. 

Виклад основного матеріалу. Одним із вирішальних факторів розбудови громадянського суспільства, 
досягнення консенсусу між гілками влади, успішної реалізації демократичних реформ як необхідної умови для 
входження України до європейського співтовариства повинна виступати гендерна політика. Термін ''гендерна 
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політика'' є значно ширшим ніж ''державна гендерна політика'' і включає визначення основних гендерних 
пріоритетів і фундаментальних цінностей, принципів, напрямів діяльності, відповідних методів та способів їх 
втілення, спрямованих на утвердження рівних прав, свобод, створення умов, можливостей і шансів, гарантій 
забезпечення рівного соціально-політичного статусу чоловіків і жінок, на розвиток гендерної демократії та 
формування гендерної культури в суспільстві [1]. Державна гендерна політика – це стратегічна діяльність 
держави, що здійснюється шляхом спільних дій усіх зацікавлених суб’єктів з метою надання рівних 
можливостей жінкам і чоловікам у користуванні гарантованими правами і свободами [2]. Головними 
завданнями державної гендерної політики в Україні є: узгодження державної правової бази щодо питань 
гендерної рівності з вимогами міжнародного законодавства, проведення інституційних змін для гарантованого 
забезпечення рівної участі жінок та чоловіків у процесі прийняття політико-управлінських рішень, сприяння 
забезпеченню і контролю за дотриманням рівних прав соціальних статей в усіх сферах життя. 

Інтеграційні процеси включення гендерного компоненту у всі сфери українського соціуму вимагають 
перегляду не лише змісту заходів, але й формування та використання нових видів та каналів впливу, щоб 
механізми були каталізатором інтеграції гендерної проблематики та її урахування в системі управління загалом. 
Суспільство має сприйняти як аксіому той факт, що жінки – це активний суб'єкт громадянського суспільства та 
державотворення, а не лише об'єкт державного захисту [3]. Реалізація принципів гендерної інтеграції в 
українському соціумі часто наражається на несприйняття через світоглядну некомпетентність, пов’язану з 
традиціоналістськими патріархальними стереотипами, що міцно укоренились у масовій свідомості українців, а 
також політичної еліти. Тому державна гендерна політика має бути спрямована на формування нового 
світогляду щодо ролі жінки в суспільстві. У галузі державного управління на сучасному етапі розвитку 
українського суспільства важливо розробити та запровадити шляхи та методи підвищення загального рівня 
гендерної свідомості громадян, державних службовців, керівних кадрів. 

Утвердженню гендерної рівності, змінам у правовому статусі жінок України сприяла діяльність з узагальнення 
національного досвіду країн Європи і вироблення гендерних стратегій і перспектив європейськими структурами. 
Як член міжнародних і європейських організацій, в інтересах розвитку, миру і прогресу, а також демократії і 
національної безпеки, Україна підписала всі міжнародні документи світового і європейського значення, у яких 
викладено положення гендерної рівності, і як країна-підписант визнала їх правомірність, сприйняла як орієнтир і 
взяла зобов'язання щодо їх виконання. Серед таких документів: Загальна декларація прав людини (1948 р.); 
Міжнародний пакт ООН про громадянські і політичні права (1966 р.); Міжнародний пакт ООН про економічні, 
соціальні і культурні права (1966 р.); Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 
(1979 р.) і Факультативний протокол до неї (1999 р.); Віденська декларація прав людини (1993 р.); Декларація 
ООН про соціальний прогрес (Копенгаген, 1995 р.); Декларація і Платформа дій, прийняті на Четвертій всесвітній 
конференції зі становища жінок (Пекін, 1995 р.); Політична декларація й Підсумковий документ ''Подальші заходи 
й ініціативи щодо здійснення Пекінської декларації і Платформи дій'', прийняті на Спеціальній сесії Генеральної 
Асамблеї ООН з порядком денним ''Жінки у 2000 році: рівність між жінками і чоловіками. Розвиток і мир у XXI 
столітті''; Декларація тисячоліття Організації Об'єднаних Націй ''Цілі тисячоліття'', (резолюція Генеральної 
Асамблеї ООН, 2000 р.). Ці й інші документи закладають для України основи правових можливостей гендерних 
перетворень, юридичного регулювання гендерних процесів у різних сферах життя. Впровадження гендерно-
правових підходів до впровадження гендерної рівності в різних сферах життєдіяльності суспільства і держави 
формує самостійну гендерну сферу, її внутрішню стратегічну визначеність, політику та механізми регулювання 
гендерними процесами. Україна взяла участь у шести європейських конференціях міністрів із питань рівності між 
жінками і чоловіками, що скликалися Радою Європи, підсумкові документи яких пройняті ідеєю рівності між 
жінками і чоловіками як принципом прав людини й обов'язковою умовою демократії і соціальної справедливості. 
Україна визнала гендерний підхід до формування міжнародної і національної політики, до впровадження його в 
усі сфери життя суспільства, як найдоцільніший у визначенні планів, програм національних перетворень і 
зобов'язалась забезпечувати рівність, розвиток і справедливість у країні, регіоні й світі, керуючись ідеями 
соціальної і гендерної рівності. У цих та інших документах суспільний розвиток і прогрес пов'язуються з 
визнанням гідності й свободи людини, у них показано важливість гендерного чинника для сучасного 
цивілізаційного розвитку. Свобода від дискримінації за ознакою статі є необхідною складовою в структурі всіх 
свобод, оскільки визначає їх суб'єкта, носія, а саме – жінку і чоловіка. 

Підписавши прийняті на світовому і європейському рівні документи, Україна сприйняла до дії окреслені в 
них основні підходи до рівності статей, а саме: рівність жінок і чоловіків нерозривно взаємопов'язана з оцінкою 
соціального прогресу, розвитку та миру; пріоритетність гендеру в забезпеченні прав людини поряд із такими 
пріоритетами, як бідність, демографія, екологічні питання і мир; рівність жінок і чоловіків є універсальною й 
незмінною в системі основних прав і свобод людини; ліквідація всіх форм дискримінації за ознакою статі є 
першочерговими цілями міжнародного співтовариства; рух за рівність чоловіків і жінок у всьому світі є одним 
із визначальних факторів сучасності; рівність можливостей для всіх людей має ключове значення для побудови 
справедливих демократичних суспільств у XXI ст. Рівність жінок і чоловіків є першорядною серед семи 
пріоритетних сфер і напрямків політики, визначених главами держав і урядів світу на Самміті Тисячоліття в 
документі ''Цілі Тисячоліття'', (вересень 2000 р.), а саме: рівність жінок і чоловіків; навколишнє середовище; 
розвиток сільських районів; розвиток міст; система охорони здоров'я; освіта і наука; технічна й інноваційна 
діяльність; рівність жінок і чоловіків є фундаментальною цінністю Третього Тисячоліття поряд зі свободою, 
справедливістю, толерантністю. 
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Гендерна перспектива має бути інтегрована в усі стратегії і програми. Викладені в міжнародних актах 
ключові підходи потребують від політичних структур країни гендерної активності у сфері політичної і 
законодавчої діяльності. За цими підходами сучасне українське суспільство і держава моделює і програмує своє 
майбутнє. Гендерна політика потребує врахування прийнятої у 1998 р. постанови Кабінету Міністрів України, 
якою затверджена Концепція адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, якою 
передбачено поетапне приведення національного законодавства відповідно до правових норм, що діють у 
країнах-членах ЄС. Важливим інструментом нормативно-регулятивного механізму є гендерна експертиза 
законодавства, що здійснюється відповідно до ст. 4. Закону України ''Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків''. Гендерна експертиза ставить на меті проведення комплексного дослідження 
чинного законодавства і проектів нормативно-правових актів на відповідність міжнародно-правовим актам із 
прав людини стосовно дотримання принципу забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок. 

В Україні підведені підсумки виконання Державної програми з утвердження гендерної рівності в 
українському суспільстві на період до 2010 року, ухваленої Кабінетом Міністрів України у 2006 році. За 
підсумками громадського моніторингу, здійсненого мережею ''Жіночий консорціум України'' Державна 
програма мала досить амбіційну мету – утвердження рівних прав жінок і чоловіків та рівних можливостей для 
їх реалізації як основного права людини, яку планувалося досягти через низку конкретних завдань, що, 
передусім, передбачали створення відповідної інституційної бази для впровадження гендерної політики, 
приведення законодавчої бази відповідно із Законом України ''Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків'', забезпечення інтегрування гендерних підходів у роботу національних та місцевих органів 
влади, а також у державні програми, що є дотичними до життєдіяльності жінок і чоловіків в Україні [4]. 

Громадські організації, що здійснювали громадський моніторинг виконання Програми неодноразово 
наголошували на її декларативності, зокрема з огляду на невизначеність критеріїв її оцінювання, більшість 
органів центральної й місцевої виконавчої влади не проводять оцінювання ефективності своєї діяльності щодо 
впровадження гендерної політики. Державна програма загалом стала формальною основою, на якій 
планувалося створити інституційну базу для впровадження гендерної політики. Але програма не стала 
ефективним інструментом впровадження гендерної політики, як це декларувалося в її цілях і завданнях, і не 
забезпечила інтегрування гендерних підходів у роботі національних та місцевих органів влади, а також у 
державних програмах, що є дотичними до життєдіяльності жінок і чоловіків в Україні, як, наприклад, програми 
соціально-економічного розвитку. Низьку пріоритетність гендерної політики в Україні засвідчив, зокрема, брак 
фінансування Державної програми та обласних програм. Координуючий орган влади – Міжвідомча рада з 
питань сімейної, гендерної політики, демографії та протидії торгівлі людьми не стала ефективним інструментом 
інтегрування гендерної політики на найвищому виконавчому рівні. Формування консультативно-дорадчих 
органів з гендерних питань при центральних органах виконавчої влади, які відповідають за гендерну політику 
на національному рівні, відбувається формально. У тренінгах та семінарах з питань гендерної політики дуже 
часто беруть участь люди, які не є обізнаними у суті питання. Веб-сайти центральних органів влади майже не 
використовуються як джерело інформації із зазначеної проблематики. Протягом зазначених років скорочення 
обсягів фінансування програм гендерної рівності відбувалось як на рівні затвердження видатків, так і на інших 
рівнях, складаючи 15-25 % від потреби. Найпопулярнішим шляхом забезпечення прозорості діяльності та 
доступності інформації щодо впровадження гендерної політики більшість респондентів вважають поширення її 
через ЗМІ, при цьому не приділяючи належної уваги іншим формам (наприклад, круглі столи, форуми, 
консультації). Співпраця з громадськими організаціями, хоча вона і є, не набула ще форми постійної належної 
практики. Значний дисонанс спостерігається у діяльності міністерств та місцевих виконавчих органів влади 
щодо підтримки громадських ініціатив [4]. 

Сьогодні в Україні задекларовані на суспільному рівні права й можливості особистості незалежно від статі не 
дотримуються, упереджене ставлення й гендерна дискримінація продовжують відтворюватися, жінки і чоловіки 
як соціальні спільноти мають неоднаковий доступ до соціальних статусів, ресурсів, привілеїв, влади. Українське 
трансформаційне суспільство демонструє низку специфічних умов, які заважають становленню паритетного 
суспільства. Чи не найважливішими з-поміж них є: відсутність політичної волі до утвердження паритетності у 
владних відносинах; брак настанов на гендерно-паритетні стосунки в масовій свідомості; засилля патріархальних 
стереотипів у суспільній свідомості і їх активний вплив на формування владних і суспільних відносин між 
громадянами країни; орієнтація на традиційні форми взаємовідносин в економічній сфері, коли існує усталений 
традиційний поділ на жіночі і чоловічі професії, заняття, форми економічної діяльності; притаманна 
постколоніальним суспільствам орієнтація на відновлене автентичне доколоніальне минуле, що, у свою чергу, 
формує орієнтовані на героїчну минувшину домінантні націєтворчі міфи, які не передбачають рівності й 
рівноправності між жінками і чоловіками; прагнення сильної влади (''сильної руки''), невід'ємної від урізання 
демократичних свобод, зокрема й у гендерному плані, що відсуває проблеми паритетності на маргінес суспільного 
розвитку; посилення свідомого опору становленню гендерно паритетного суспільства як форма посилення 
конкуренції між статями в соціальному просторі сучасної України [2]. 

Державне інтегрування гендерного підходу в усі сфери суспільного життя в Україні, надання жінкам і 
чоловікам рівних можливостей для самореалізації в цих сферах потребує реалізації конституційного принципу 
рівноправності. Натомість, декларуючи гендерну рівність, виборче законодавство України, фактично містить 
приховану дискримінацію. У ньому не виписано й юридично не розгорнуто конституційну норму про 
створення можливостей для забезпечення гендерної рівності у виборчому процесі. Ні законодавство про 
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вибори, ні Закон України ''Про політичні партії'' не містить вироблених процедур і механізмів щодо реального 
забезпечення виписаних в них рівних прав обох статей і долання гендерного розриву в кількісному складі 
українського парламенту. Уже на нинішньому етапі становлення партійної системи в Україні потребує долання 
відсторонення жінок від політики. Відчуження жінок від політичної участі не сприяє становленню й розвитку 
демократичного процесу. Законодавство, спрямоване на прогресивний розвиток багатопартійної системи, має 
юридично забезпечувати ліквідацію наявного в державних структурах гендерного дисбалансу, зокрема й через 
формування партійних списків на паритетних засадах. Парламент України ще залишається індиферентним і до 
міжнародного досвіду розв'язання проблеми гендерної нерівності [5]. 

Нова, демократична реальність формує жінку-лідера і чоловіка-лідера нового типу, орієнтованих не на силові 
методи політичної діяльності (притаманних тоталітарному суспільству), а на ініціювання та втілення 
гуманістичних методів політичного впливу, мирного, компромісного розв'язання внутрішніх і міжнародних 
проблем. Формування жіночого лідерства, яке нині відбувається, має розірвати чоловічий корпоративізм при 
розв'язанні будь-яких проблем, долаючи доволі поширений чоловічий шовінізм. Чоловічий шовінізм виражається 
в непомірному самозвеличенні чоловіків, наданні їм винятковості порівняно зі становищем жінок, недооцінці 
жіночого потенціалу та знеціненні жіночого досвіду. Чоловічий шовінізм зберігає такі якості та риси, як 
зверхність, цинізм, агресивність. Він є руйнівним елементом у розбудові демократії, загрозою у формуванні 
особистості й гуманізації форм суспільної життєдіяльності, агресивною перепоною в творенні та функціонуванні 
державних структур. Натомість схильність жінки до компромісів, мирних форм діяльності, комплексного бачення 
проблем, врахування перспективи при прийнятті будь-якого рішення, за спільних дій із політиками-чоловіками 
дозволяють об'єднати зусилля в досягненні важливих соціальних і політичних цілей країни [1]. 

Висновки. Фактично сьогодні ми можемо говорити про цивілізаційний вплив на Україну гендерної теорії як 
одного із засобів входження України в європейський контекст, залучення до європейських цінностей. Розвиток 
гендерних напрямків досліджень, вочевидь, дозволить виявити українську специфіку руху до європейського 
співтовариства. Питання гендерної рівності мають стати центральними під час аналізу і прийняття політичних 
рішень, у плануванні, бюджетах програм, інституційних структурах і реальних процесах. За підсумками 
реалізації Державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 
року, видається доцільним наступне: 

1. Створення стабільного інституційного механізму з гендерних питань. Йдеться, передусім, про гендерні 
експертні групи як колективний орган для розроблення ініціатив щодо подолання гендерних проблем та 
консультативно-дорадчі органи при центральних органах влади. 

2. Прийняття низки нормативно-правових актів, Законів України: ''Про затвердження Загальнодержавної 
цільової соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2015 
року''; ''Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми підтримки сім’ ї та демографічного розвитку 
на період до 2015 року''; ''Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми протидії торгівлі людьми 
на період до 2015 року''; ''Про внесення змін до деяких законодавчих актів стосовно забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків'', а саме: законів України: ''Про державну службу в Україні'', ''Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків'', ''Про вибори народних депутатів України'', ''Про політичні 
партії України'', ''Про Центральну виборчу комісію'', ''Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів''. 

3. Інформаційне забезпечення гендерних процесів. Підготовка та затвердження Державної та регіональних 
гендерних програм має відбуватися публічно, за участі гендерних експертів, ЗМК та громадських організацій. 

4. Створення відповідної соціально-економічної, матеріально-технічної та інформаційної бази для 
здійснення гендерної експертизи, моніторингу дотримання гендерних принципів. 

5. Активізація діяльності громадянського суспільства щодо вирішення проблем формування гендерного 
паритету. 

6. Упровадження гендерного підходу в освітню політику. 
Перспективи подальших розвідок. Під час реалізації принципів сучасної гендерної політики в Україні не 

лише бажано, але й необхідно мати серйозну аналітичну базу щодо можливості її втілення та перспектив, що, у 
свою чергу, вимагає глибоких наукових розвідок. 
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Кохан Ю. В. Гендер в современном украинском обществе: мировоззренческие аспекты  
государственного подхода. 

В статье совершен анализ мировоззренческих аспектов, общественного спроса касательно внедрения 
комплексной государственной гендерной политики. Выяснены приоритетные направления реализации идей 
гендерного равенства в украинском обществе. Выявлено цивилизационное влияние на Украину гендерной 
теории как одного из способов вступления Украины в европейский контекст, приобщения к европейским 

ценностям. Сделан вывод, что развитие гендерных направлений исследований позволит выяснить украинскую 
специфику движения к европейскому сообществу. 

Kokhan Yu. V. Gender in the Modern Ukrainian Society: World View Aspects of the State Approach. 

The article analyzes world view aspects, public demand relating the complex state gender policy implementation. The 
top-priority trends of the realization the gender equality ideas in the Ukrainian society are determined. The civil 

influence of the gender theory upon Ukraine as one of the ways of the Ukrainian integration into the European context , 
inclusion to the European values is brought to light. It is concluded that the development of the gender research ways 

will allow to determine the Ukrainian specificity of movement to the European society.
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ДІАЛЕКТИКА РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СУБ'ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ В ЕПОХИ ПРОСВІТНИЦТВА 

ТА НОВОГО ЧАСУ 

У статті досліджено діалектику розбудови громадянського суспільства й формування почуття 
відповідальності в людини в епохи Просвітництва та Нового часу. Проаналізовано сутність та генезу 

поняття "громадянське суспільство". Доведено, що громадянське суспільство формувалося, з одного боку, 
в процесі усвідомлення громадою необхідності дотримання правових законів, а, з другого, – в процесі 

усвідомлення потреби бути суб'єктом діяльності. З'ясовано, що почуття відповідальності формувалося у 
людини в процесі розбудови громадянського суспільства. У процесі усвідомлення загального (норм права, 
моралі) відбувався розвиток людини до рівня свідомого, відповідального громадянина. Визначено об'єкт 

відповідальності індивіда в процесі розбудови громадянського суспільства. 

Серед низки проблем сучасного українського соціуму актуальним постає питання щодо розбудови 
громадянського суспільства. Відчуженість, егоцентризм, безвідповідальність суб'єктів соціального простору 
породжують деградаційні явища в суспільстві, свавілля влади та дегуманізацію взаємовідносин між суб'єктами 
діяльності. Уважаємо, що розбудова громадянського суспільства є однією із першочергових цілей та засадничою 
умовою поступу України до європейської спільноти. На шляху до реалізації зазначеної мети постає питання щодо 
відповідальності суб'єктів соціального простору в процесі розбудови громадянського суспільства. Для 
філософського розуміння причини формування відповідальності в суб'єктів соціального простору в процесі 
розбудови громадянського суспільства виникає потреба проаналізувати зазначену проблему в європейській 
соціальній філософії епохи Просвітництва та Нового часу. Діалектику розбудови громадянського суспільства й 
формування почуття відповідальності в зарубіжній філософії досліджували Г. Гегель, Т. Гоббс, О. Гьофе, І. Кант, 
Дж. Локк, Дж. Ролз; у вітчизняній – О. Гомілко, А. Карась, Ю. Іщенко, О. Шибко та інші. 

Отже, метою статті є аналіз діалектики розбудови громадянського суспільства і формування почуття 
відповідальності в суб'єктів соціального простору епохи Просвітництва та Нового часу. 

Варто зазначити, що сучасне розуміння сутності громадянського суспільства суттєво відрізняється від того 
змісту, який вкладали у це поняття в епохи Просвітництва та Нового часу. На разі громадянське суспільство 
розуміється як сукупність громадських організацій, що вступають у діалог з державою з метою захисту 
приватних, суспільних та національних інтересів [1: 11, 482]. Проте, в епохи Просвітництва та Нового часу під 
громадянським суспільством розумілася спільнота, в якій кожен мав відмовитися від власного свавілля і 
змушений був діяти на основі закону. 

Роздуми відомого англійського філософа епохи Просвітництва Т. Гоббса щодо розбудови громадянського 
суспільства висвітлюються в контексті його філософських поглядів на сутність людини: людина людині ворог. 
Досліджуючи витоки формування громадянського суспільства, він дійшов висновку, що люди мусять 
об'єднуватися у громадянське суспільство для захисту самих себе та власної користі. Так, філософ зазначає: 
"Будь-яка добровільна спільнота утворюється або через взаємну потребу, чи заради слави, бо всякий, що вступає 
до неї, прагне чи отримати якусь користь, чи досягнути у своїх товаришів <…> визнання та поваги. <…> Будь-яке 
суспільство утворюється через любов до себе, а не до ближнього" [2: 287]. Дійсно, кожен був зацікавлений у 
захисті своєї приватної вигоди. З одного боку, людина для людини виступала ворогом, проте, з іншого, – 
спільнота громадян являла силу, яка здатна захистити себе. 

Витоками розбудови громадянського суспільства, за Т. Гоббсом, є страх: страх іншої людини, страх бути 
нездатним захистити власні матеріальні інтереси. Так, філософ пише: "Тому, необхідно визнати, що всі великі та 
міцні людські спільноти беруть свій початок не у взаємній доброзичливості, а у взаємному страхові людей" [2: 
287]. Відчуваючи страх перед природним правом іншої людини, індивід вимушений створювати систему законів й 
громадянське суспільство для захисту самого себе від іншого. Причому, у цій соціальній спільноті були умови для 
власного матеріального збагачення. Але варто зазначити, що коли в суспільстві є лише "любов до себе, а не до 
ближнього", воно приречене на деградацію. Доказом цього є сучасні проблеми українського суспільства. 

Т. Гоббс, досліджуючи витоки формування громадянського суспільства, акцентує увагу, що людина здатна 
керуватися у своїй життєдіяльності "природнім правом" та "основним природнім законом" [3: 98-99]. Природне 
право – це свобода кожної особи використовувати власні необмежені сили для захисту самої себе, свого життя та 
своєї власності будь-якими засобами. Натомість основний природній закон – це правило, згідно з яким людина 
має зберігати суспільний спокій, порядок у суспільстві. За Т. Гоббсом, громадянське суспільство базується саме 
на основному природному законі. Логічно припустити, що за Т. Гоббсом людина є відповідальною перед законом 
та за саму себе, збереження свого життя та своєї власності. Отже, у Т. Гоббса відповідальність за самого себе 
передує відповідальності перед законом, адже саме переживання за свою власність спонукало людину до 
формування громадянського суспільства. 
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Варто зазначити, що Т. Гоббс громадянське суспільство ототожнює з державою. Так, він пише: "Створене 
таким чином об'єднання називається державою чи громадянським суспільством" [2: 331]. Утім, поняття 
"громадянське суспільство" приблизно за 400 років набуло іншого значення. Сучасне громадянське суспільство 
не ототожнюється з державою, навпаки – воно їй протистоїть з метою захисту приватних, суспільних та 
національних інтересів. 

Уважаємо, що відомий англійський філософ епохи Просвітництва Дж. Локк продовжив роздуми Т. Гоббса 
щодо витоків громадянського суспільства. За Дж. Локком, громадянське суспільство – це велика соціальна 
група, у якій кожен відмовився від власного свавілля і живе за принципами та законами даного суспільства. 
Життєдіяльність людини, яка є історично первинною щодо громадянського суспільства, Дж. Локк характеризує 
через поняття "природній стан" [4: 311]. У природному стані – "кожен, коли немає нікого іншого, сам є суддею 
й катом…" [4: 311]. Але вже в громадянському суспільстві саме суспільство "стає третейським суддею, 
встановлюючи постійні правила, неупереджені й одні й ті же для всіх сторін…" [4: 311]. Тому, основною 
ознакою громадянського суспільства філософ уважає систему правил та законів співжиття людей. Так, він 
пише: "Ті, хто об'єднані в єдине ціле і мають загальний встановлений закон і судову установу, <…> 
знаходяться в громадянському суспільстві" [4: 311]. 

Метою громадянського суспільства, на думку Дж. Локка, є запобігання свавілля в діяльності людини. Так, 
він пише: "Мета громадянського суспільства полягає у тому, щоб уникати й компенсувати ті неподобства 
природного стану, які обов'язково виникають з того, що кожна людина є суддею у своїй власній справі" [4: 
312]. У громадянському суспільстві роль судді виконує законодавча влада, яка водночас й створює закони 
співіснування. "На землі з'являється суддя, що має владу вирішувати всі суперечки й компенсувати будь-який 
збиток, <…>; цим суддею є законодавча влада" [4: 312]. 

Уважаємо, що почуття відповідальності виникає у свідомості людини в процесі розбудови громадянського 
суспільства. За Дж. Локком, усі люди без винятку мають бути відповідальними за дотримання норм та законів 
того суспільства, у якому живуть. Так, він зазначає: "Ні для жодної людини, що живе в громадянському 
суспільстві, не може бути зроблене виключення із законів цього суспільства" [4: 316]. Проте, Локкова людина є 
відповідальною також і за власний добробут й має повні права захищати себе в судових інстанціях 
громадянського суспільства. "Людина народжується, <…> маючи право на повну свободу й необмежене 
користування всіма правами і привілеями <…> і вона має владу не лише охороняти свою власність, тобто своє 
життя, свободу й майно, <…> але також судити й карати за порушення цього закону інших…" [4: 310]. Отже, 
Дж. Локк та Т. Гоббс акцентують увагу на відповідальності громадянина і перед законом, і за свою власність. 
Локкова людина має жити в злагоді із законом, але дбає лише про саму себе. Проте, як доводить сьогоденна 
практика, бути формально "чистим" перед законом і нібито перед ним "відповідальним", не означає бути дійсно 
відповідальним перед суспільством, природою, майбутнім. 

Актуальними залишаються роздуми Дж. Локка щодо ролі державного службовця в громадянському 
суспільстві. Відповідальним перед суспільством загалом є державний службовець, у даному випадку – монарх. 
Філософ критично ставиться до свавілля монархів і зазначає, що усі є рівними перед законом [4: 315-316]. 
Державний службовець є відповідальним, з одного боку, за дотримання соціальних норм іншими людьми, тобто 
є гарантом законної справедливості, а з іншого, сам є відповідальним за власне виконання цих правових норм 
даного суспільства. Якщо правитель тієї чи іншої держави сам є порушником законів, він поступає, за Локком, 
безвідповідально щодо усього суспільства, адже усі громадяни стають беззахисними [4: 315]. За Дж. Локком, 
громадяни опиняються перед складною суперечливою ситуацією: "Хто буде захищати наші права, якщо сам 
правитель є порушником законів?" У такому випадку, громадяни починають повертатися до "природного 
стану" щодо цього правителя, тобто стають на шлях порушників громадського порядку. 

На наш погляд, суттєвим досягненням Дж. Локка є те, що він орієнтує громадянина суспільства бути 
суб'єктом діяльності. Верховенство влади належить народу, який має законні повноваження обирати та 
відкликати з посади державних службовців у законодавчій владі. Філософ пише: "Законодавча влада являє 
собою лише довірену владу, яка має діяти заради певних цілей, і тому як і раніше залишається в народу 
верховна влада усувати чи замінювати законодавчий орган, коли народ бачить, що законодавча влада діє попри 
виявлену їй довіру" [4: 349]. Варто зазначити, що Дж. Локк сформулював філософські передумови сучасного 
громадянського суспільства, де людина має бути не відчуженим споживачем, а активним суб'єктом діяльності в 
процесі його розбудови. 

Дж. Локк здійснив суттєвий внесок у дослідження проблеми громадянського суспільства, зокрема аналізуючи 
роль законів у його розбудові. На його думку, основою становлення громадянського суспільства є низка законів та 
правил співжиття. Проте, філософ передбачав, що лише на одних правових законах неможливо розбудувати 
справедливе суспільство, а тому наголошував на необхідності зробити людину суб'єктом діяльності. 
Відповідальність за розбудову громадянського суспільства Дж. Локк, з одного боку, покладає на державного 
службовця, який має слідкувати й бути відповідальним за дотримання закону усіма членами суспільства. Проте, з 
іншого, – відповідальним має бути й пересічний громадянин за дотримання правових законів та за соціально-
економічний розвиток суспільства. Отже, джерелами громадянського суспільства, за Дж. Локком, є правовий закон 
та активна роль громадянина в суспільно-політичному житті. Якщо Т. Гоббс у громадянському суспільстві 
абсолютизує лише роль правого закону, то Дж. Локк, окрім цього закону акцентує, увагу на необхідності людини 
ставати суб'єктом суспільної діяльності. 
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Видатний німецький філософ І. Кант уважав, що розбудова громадянського суспільства є нагальним 
завданням для усього людства взагалі. "Найбільша проблема для людського роду, вирішити яку його змушує 
природа, – досягнення загального правового громадянського суспільства" [5: 12]. Ми цілком поділяємо думку 
філософа, адже саме в громадянському суспільстві людина стає вільним суб'єктом діяльності, що й обумовлює 
розвиток суспільства загалом. І. Кант пише, що хоча діяльність людини у громадянському суспільстві 
обмежена законом, індивід має усі умови для вільного розвитку власних здібностей. Навпаки, свавілля 
необмеженої свободи призводить до суспільного лиха [5: 13]. Уважаємо, що діяльність, яка необмежена 
законом, також веде до деградації, дегуманізації та безвідповідальності у взаємовідносинах між людьми. За 
І. Кантом, умовою розвитку людини є взаємодія людини в суспільстві, в якому панує закон. Поза суспільством 
й законом людська природа приречена на деградацію [5: 13]. З цього твердження І. Канта висновуємо, що він 
виходить з позиції Т. Гоббса та Дж. Локка щодо основ розбудови громадянського суспільства. 

Проблему розбудови громадянського суспільства І. Кант розглядає в контексті міжнародних відносин, 
подолання правового хаосу між державами, формування законних, позбавлених свавілля взаємовідносин між 
державами. "Проблема створення бездоганного громадського устрою залежить від проблеми встановлення 
зовнішніх відношень між державами…" [5: 15]. Філософ уважає, що розбудова громадянського суспільства в 
межах окремої держави втрачає сенс, якщо ця держава дозволяє протиправне свавілля щодо іншої держави. Ми 
поділяємо цю думку, адже справедливий закон взаємовідносин між людьми має існувати як у межах певного 
суспільства, так і у взаємовідносинах між державами. 

Громадянське суспільство, за І. Кантом, має забезпечувати свободу для кожного громадянина. Тобто закони, 
що встановлені в суспільстві не мають зазіхати на вільну життєдіяльність громадян. Усі члени громадянського 
суспільства без винятку мають підпорядковуватись єдиному загальному законодавству, а устрій цього 
громадянського суспільства має бути республіканським [6: 267]. Виходить, що, за І. Кантом, індивід у 
громадянському суспільстві, передусім, має бути відповідальним за дотримання законів, спрямованих на захист 
засад справедливості. 

За І. Кантом, громадянський устрій суспільства покликаний плекати й розвивати засади справедливих 
взаємовідносин людей у суспільстві, хоча "тваринність" людської природи іноді буває сильніша [7: 581]. 
Людська природа, на думку філософа, намагається до будь-якої переваги над іншими собі подібними, проте 
саме громадянське суспільство з верховенством закону здатне організовувати життєдіяльність людини на 
засадах справедливості. 

Інший відомий німецький філософ Г. Гегель громадянське суспільство розглядає як таке, в якому людина 
має усі можливості задовольняти свої потреби, досягати цілей. "У громадянському суспільстві кожний собі 
мета, а решта для нього ніщо. Однак без відносин з іншими він не може досягти всіх своїх цілей: тому ці інші – 
це засіб для досягнення певної мети" [8: 169]. Конкретного індивіда в громадянському суспільстві філософ 
називає "особливістю", а решту суспільства – "загальністю" [8: 169-171]. Індивідуальне та суспільне 
співіснують у діалектичному взаємозв'язку одне з одним. Г. Гегель доводить, що хоча особи розглядають одне 
одного як засіб, вони також й здатні сприяти взаємному розвиткові. "Хоча в громадянському суспільстві 
особливість і загальність розпались, і те й інше все ж взаємопов'язані й зумовлені. <…> Сприяючи своїй меті, я 
сприяю загальному, а воно знову сприяє моїй меті" [8: 170]. Осмислюючи наведену думку Г. Гегеля в контексті 
сучасних проблем, варто зазначити, що особа здатна сприяти розвиткові загального лише у тому випадку, коли 
вона спонукається соціальним інтересом, інтересом цілого. Індивідуальне має вийти за межі власного "Я", 
повинен відбутися процес трансценденції, усвідомлення власної єдності із загальним. 

Проте, в егоцентричному стилі життя, коли індивідуальне існує лише для себе, відбувається поступовий 
процес деградації як особливого, так і загального. Індивід, якій існує лише сам для себе, для задоволення своїх 
потреб, руйнує в такій життєдіяльності себе самого. Г. Гегель уважає, що за такого стилю життя окремої 
людини й саме громадянське суспільство починає деградувати. [8: 171]. Дійсно, лише в єдності конкретного й 
загального відбувається розвиток, коли цілі індивіда поєднані з цілями загального, настає момент соціального 
єднання людини з суспільством. Так, Г. Гегель пише: "Однак принцип особливості саме тим, що він для себе 
розвивається в тотальність, переходить у загальність і тільки в ній має свою істину й право своєї позитивної 
дійсності" [8: 172]. Отже, коли індивід підносить свій власний інтерес до рівня загального, він водночас 
піднімається до рівня особистісного буття й формується відчуття відповідальності перед суспільством. 

Продовжуючи традицію Т. Гоббса, Дж. Локка, І. Канта, Г. Гегель акцентує увагу на необхідності 
розвинутості правових законів у громадянському суспільстві, які мають обмежувати свавілля людини і бути 
загальною вимогою для усіх. "Право, яке увійшло в існування в формі закону, існує для себе, протистоїть 
особливій волі й думці права і має зробити себе чинним як загальне" [8: 193]. На думку філософа, 
відповідальність у громадянському суспільстві індивід має, передусім, нести перед законом. "Член 
громадянського суспільства має право – виступати в суді, а також обов'язок – відповідати в суді й отримувати 
своє спірне право тільки через суд" [8: 194]. 

Отже, в процесі історико-філософського дослідження розвитку громадянського суспільства в Європі, ми 
дійшли висновку, що поняття "громадянське суспільство" має свою певну генезу. Почуття відповідальності 
формувалося у людини в процесі розбудови громадянського суспільства. Громадянин, що виступав суб'єктом 
суспільно-політичної діяльності мусив нести відповідальність за продукт та взаємовідносини, що утворювалися в 
процесі його життєдіяльності. Громадянське суспільство формувалося, з одного боку, в процесі усвідомлення 
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громадою необхідності дотримання правових законів, а, з другого, – в процесі усвідомлення потреби бути 
суб'єктом діяльності. У процесі усвідомлення загального (норм права, моралі) відбувався розвиток людини до 
рівня свідомого, відповідального громадянина. Почуття відповідальності примушувало громадянина 
вдосконалювати норми права з метою захисту всіх членів суспільства. 
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О. В. Сабадуха. Диалектика построения гражданского общества и формирования чувства 
ответственности у субъектов социального пространства в эпохи Просвещения и Нового времени. 

В статье исследуется проблема гражданского общества и формирования чувства ответственности у 
человека в эпохи Просвещения и Нового времени. Проанализирована сущность и генеза понятия ''гражданское 
общество''. Доказано, что гражданское общество формировалось, с одной стороны, в процессе осознания 
обществом необходимости соблюдения правовых норм, а с другой – в процессе осознания потребности быть 
субъектом деятельности. Выяснено, что чувство ответственности формировалось у человека в процессе 
построения гражданского общества. В процессе осознания общего (норма права, морали) происходило 
развитие до уровня сознательного, ответственного гражданина. Обозначен объект ответственности 

индивида в процессе формирования гражданского общества. 

O. V. Sabadukha. Dialectics of Formation of Civil Society and Sense of Responsibility in Subjects of Social Field in 
the Age of Enlightenment and New Era. 

This article contains the investigation connected with the issue of civil society and formation of sense of people's responsibility 
in the Age of Enlightenment and New era. The essence and genesis of "civil society" concept are thoughtfully analyzed. And it 
is proved that civil society was forming, on the one hand, while socio was recognizing the need to observe legal norms, and on 
the other hand, in process of the need comprehension to be the subject of activity. It is also clarified that humanity developed 
the sense of responsibility during the formation of civil society: people developed into responsible and conscientious civilians 

during the process of knowing commons (norm, morals and right). The object of individual's responsibility during the 
formation process of civil society is defined. 
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ПЕРІОДИЗАЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРЕСИ ХХ 
СТОЛІТТЯ ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ВЧИТЕЛЯ 

Обґрунтовано в контексті суспільних і педагогічних детермінант періодизацію розвитку української 
педагогічної періодичної преси у ХХ столітті. Висвітлено зміст, напрями, специфіку проблеми педагогічної 
творчості вчителя в різних періодах розвитку педагогічної преси, ураховуючи провідні ідеї української освіти 
досліджуваного хронологічного проміжку. Визначено, що вивчення української педагогічної періодичної преси й 

педагогічної публіцистики дає можливість використовувати історичну спадщину у формуванні творчої 
особистості педагога в умовах сучасного вищого навчального закладу. 

Постановка проблеми. Рівень розвитку сучасної науки дає можливість розглянути українську педагогічну 
пресу як унікальний феномен віддзеркалення етапів розвитку національної системи освіти й педагогічної 
творчої думки; дати відповіді на питання: які чинники й процеси сприяли її розвитку, а які гальмували або 
навіть руйнували її поступ.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Історіографію досліджуваної проблеми умовно ділимо на чотири 
етапи: І – (1900 – 1920 рр.); ІІ – (1920 – 1990 рр.); ІІІ – (1991 р. – донині). Чисельні праці педагогів початку ХХ 
століття, які були фундаторами, редакторами, активними дописувачами періодичних видань (М. Астерман, 
А. Готалов-Готліб, А. Зільберштейн, С. Русова, Я. Ряппо, Я. Чепіга та ін.), висвітлюють процес побудови 
українського педагогічного друку крізь призму нагальних завдань формування вітчизняної системи освіти. В 
умовах формування тоталітарного радянського режиму, починаючи з 30-х рр. ХХ століття, науковий пошук 
відбувався в межах партійно-класового підходу, що призвело до виведення з кола наукової уваги, а згодом і до 
забуття, окремих груп періодики, зокрема національно-патріотичної, і не дозволяло відтворити цілісну картину 
розвитку української освіти та педагогічної думки. Головні здобутки окресленого часу належать українським 
науковцям країн Західної Європи та західноукраїнських земель, що входили до складу Польщі, Румунії й 
Чехословаччини. Заслуговують на увагу праці істориків, журналістикознавців А. Животка і Ю. Тернопільського, 
які містять окремі розділи саме про українську педагогічну пресу, умови її зародження й функціонування. 
Зрозуміло, зарубіжні дослідники не мали достатньої документальної бази, оскільки більшість архівних та інших 
документальних джерел була їм недоступна. Радянські історики педагогіки особливо в 50 – 70-і рр. основну увагу 
приділяли дослідженню питань виховання й народної освіти, які відбилися на шпальтах демократично 
налаштованої (''революційно-демократичної'') загальної та педагогічної преси другої половини ХІХ століття 
(журнали ''Современник'', ''Русская мысль'', ''Журнал для воспитания'', ''Вестник воспитания'') і більшовистської 
преси початку ХХ століття (газети ''Звезда'' та ''Правда''). У дисертаційних працях наголошено на визначальній 
ролі означених пресових видань у суспільно-педагогічному русі того часу (В. Авроров, Н. Борисенко, С. Лисова, 
Л. Нєфьодова, З. Полуяктова). Дослідження цих науковців відчутно тенденційно. Соціально-педагогічні й 
культурологічні зрушення, що відбулися наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ століття, відзначені 
подоланням штампів у висвітленні історичного процесу. У джерелознавчих працях усе більше уваги приділено 
пресі, дисертаційні роботи з історії педагогіки містять значні огляди періодичних видань як достовірного 
історичного джерела, в якому в невикривленій формі збережено надбання вітчизняної педагогіки (О. Адаменко, 
Л. Березівська, С. Золотухіна). З’явилися дослідження (Л. Березівська, Н. Дічек, Н. Побірченко, О. Сухомлинська, 
Т. Філімонова та ін.), у яких відновлено біографії, проаналізовано творчий доробок видатних українських 
педагогів-публіцистів, імена яких на тривалий час було викреслено з педагогічної науки. Заслуговує на увагу 
докторська дисертація І. Зайченка ''Проблема української національної школи в пресі другої половини ХІХ – 
початку ХХ ст.'', у якій крізь призму проблеми становлення української національної школи подано узагальнену 
характеристику діяльності українських пресових видань кінця ХІХ – початку ХХ століття. 

Аналіз наукових праць учених, які безпосередньо чи опосередковано торкалися окресленої в дисертації 
проблеми, свідчить, що сучасна історія педагогіки не має наукових досліджень загальноукраїнського масштабу, 
у яких було б розкрито, наскільки періодична преса відобразила стан, розвиток педагогічної думки, зокрема 
проблеми педагогічної творчості вчителя, в обраних нами хронологічних межах.  

Мета статті – обґрунтувати основні періоди розвитку української педагогічної періодичної преси у ХХ 
столітті як чинника формування педагогічної творчості вчителя. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На наш погляд, при визначенні основних періодів розвитку 
української педагогічної преси, передусім, варто ураховувати специфіку генези педагогічної думки й історію 
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розвитку освіти. В історико-педагогічному плані предметом дослідження може стати й педагогічна практика [1; 
2], і сприйняття, обговорення її суспільством, розуміння, трактування цього процесу окремими його 
представниками: ученими, педагогами-практиками, організаторами системи освіти [3; 4]. Коли в такий спосіб 
підходити до вивчення педагогічної дійсності, педагогічні факти набувають особливого характеру, 
трансформуючись у комплекс уявлень, поглядів – педагогічних ідей. За такого підходу педагогічна ідея 
виступає як квінтесенція педагогічної думки, концентрація та вираження найбільш глибинних, стійких 
(константних) напрямів (тенденцій) її розвитку [5; 6]. 

У межах нашого дослідження поняття ''педагогічна ідея'' є одним із центральних і методологічно важливих. 
Уточнимо поняття ''педагогічна ідея'' щодо завдань нашого дослідження. Педагогічні ідеї – тенденції, 
характерні для всього ходу розвитку педагогічної теорії й відбитої в ній практики, і, крім того, – рушійна сила 
поступу педагогічної науки [7]. Діалектична сутність (характер) ідей полягає в тому, що вони – результат і в той 
же час джерело розвитку педагогічної думки [3]. 

Педагогічна думка, а отже, і педагогічна ідея як найяскравіший її вияв виходить з педагогічної практики, 
спирається на неї й націлена на вдосконалення цієї практики. Тобто в педагогічній ідеї відбито педагогічний 
аспект об’єктивної реальності, з якою вона перебуває в тісному взаємозв’язку, відображаючи не тільки минулий 
чи теперішній стан явища, але й указуючи можливі напрями його руху, розвитку, тим самим позначаючи власну 
цінність (наукову та освітню) і практичну значущість (Е. Днєпров, О. Сухомлинська). При цьому педагогічна 
ідея відтворює в собі педагогічну дійсність з її наймасштабнішими (глобальними) проблемами. Саме з 
невирішеності протиріч народжується й розвивається певна ідея, конкретний зміст якої становить судження 
відносно суперечливого питання, пропозиції шляхів вирішення проблеми. Іншими словами, рушійна сила 
розвитку ідеї – педагогічна проблема. 

Вибудовуючи власну періодизацію української педагогічної преси, ми виходимо з того, що виявлення, 
виокремлення на основі ретроспективного тематичного аналізу матеріалів педагогічної преси кількох найбільш 
значущих педагогічних ідей (характерних для вітчизняної педагогічної думки протягом усього шляху її 
розвитку чи тривалого періоду розвитку освіти) створить підстави для розкриття особливостей змістовного 
наповнення проблеми педагогічної творчості вчителя на різних стадіях її генези, а також надасть можливість 
для визначення місця й ролі педагогічної преси в процесі формування творчої особистості вчителя. 

У сучасній історико-педагогічній науці напрацьовано конструктивні підходи до осмислення рушійних 
компонентів педагогічної творчої думки, які базуються, зокрема й на аналізі матеріалів педагогічної преси.  

О. Сухомлинська, застосовуючи культурно-антропоцентричний і цивілізаційний підходи, висунула й 
аргументувала новітню систему періодизації педагогічної думки України ''від Київської Русі й по сьогоднішній 
день'', на яку ми спираємося в цій роботі [4: 47-66]. На думку О. Сухомлинської, педагогічна думка ''завжди 
персоніфікована, – на ній лежить відбиток особистості автора (чи авторів) з його смаками, поглядами, 
віруваннями, переконаннями'' [4: 48]. Відповідно до характеристики поглядів, суджень, педагогічної практики 
того чи іншого діяча виокремлюється досить численна низка ідей. Особистість педагога, мислителя з її 
світоглядом, громадською позицією, практичним досвідом, урешті-решт, визначає систему його педагогічних 
ідей та їх характерні особливості. 

Таким чином, осмислення провідних чинників, що зумовлюють періодизацію нашого дослідження, потребує 
виокремлення провідних педагогічних персоналій. 

Спираючись на праці О. Сухомлинської, Л. Березівська доводить необхідність і показує можливість 
виокремлення провідних педагогічних ідей, розглядаючи особливості їх розвитку в процесі реформування 
шкільної освіти в Україні у ХХ столітті [8: 153-211]. Суттєві тенденції (позитивні чи негативні) розвитку теорії 
й практики освіти дослідниця розкриває зокрема й на основі аналізу педагогічних концепцій, поглядів видатних 
українських педагогів і організаторів освіти ХХ століття, які характеризують вітчизняну педагогічну думку як 
самостійну систему педагогічних ідей, детермінованих конкретно-історичними, соціально-політичними й 
культурними умовами. 

Періодична преса – надзвичайно цінний історичний матеріал, який відображає етапи розвитку української 
освіти й стадії генези педагогічної думки. Під час визначення педагогічних ідей як предмета дослідження ми 
керувалися, головним чином, висновками двох вищезгаданих авторів. 

Як рушійні елементи розвитку української педагогічної преси нами виділено такі педагогічні ідеї, як: 
українська національна школа; педоцентризм; трудова школа; комуністичне виховання; інноваційні ідеї 
вчителів-новаторів; єдиний інформаційно-освітній простір. 

Педагогічні ідеї як магістральні напрями розвитку педагогічної думки зароджуються, формуються й 
набувають означені якісні характеристики не стихійно, а під могутнім впливом глибинних шарів культури, які 
випробовують усі без винятку форми людської діяльності, усі соціальні сфери [9]. Зрозуміло, що така сфера, як 
освіта й тісно пов’язана з нею педагогічна теорія не є винятком. У науково-педагогічній літературі підкреслено, 
що освіта становить історико-культурний феномен, має національний характер [1; 2; 4: 47-66; 5]. Отже, як і 
педагогічна думка, педагогічні ідеї не можуть не нести на собі глибокого відбитку національної специфіки всієї 
культури (національних особливостей). Ця особливість педагогічної ідеї – її культурна зумовленість – є досить 
вагомою, її ігнорувати неможливо. 

Складний розвиток української педагогічної преси ХХ століття потребує якнайширшого міждисциплінарного 
погляду на періодизацію розвитку української педагогічної преси. Українські науковці в галузі мовознавства, 
літературознавства, журналістикознавства, історії освіти збагатили історіографію дослідження української 
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періодичної преси взагалі й педагогічної зокрема. Для історії педагогіки, на наш погляд, ці розвідки є цінними з 
фактологічної точки зору, а також під час порівняння й оцінювання тих чи інших процесів, що відбувалися в історії 
становлення вітчизняної преси, на тлі якої розвивалася українська педагогічна преса, й історії освіти, нагальні 
завдання якої стимулювали й спрямовували розвиток педагогічних часописів. 

Перші спроби періодизації історії української періодичної преси, на загальному тлі якої виокремлювалася й 
вітчизняна педагогічна періодика, знаходимо в працях учених i громадських дiячiв, журналістикознавців другої 
половини ХІХ – початку ХХ століття (М. Возняк, Б. Грінченко, М. Грушевський, С. Єфремов, В. Ігнатієнко, 
І. Кревецький, В. Щурат та ін.). Концептуальні положення цих досліджень є певними орієнтирами й для 
сучасних наукових розвідок у галузі вивчення періодичних джерел.  

Аналіз представлених у науковому доробку істориків, журналістикознавців історичних і соціокультурних 
засад періодизації історії вітчизняної періодики допоможе нам сформулювати принципи й підходи періодизації 
української педагогічної періодичної преси з позицій історії педагогіки, у контексті проблеми педагогічної 
творчості вчителя.  

Для вирішення питання періодизації в нашому дослідженні вагоме значення мали праці з історії української 
журналістики вітчизняних діячів культури й літератури другої половини ХІХ – початку ХХ століття (І. Франко, 
О. Маковей, М. Грушевський, Б. Грінченко, С. Єфремов та ін.), у яких українська періодика розглядалася як 
культурне явище, залежне від національної свідомості народу, насиченості політичного життя та інших 
чинників [10; 11: 1; 12: 118-128; 13: 111-126; 14: 194-470]. У статтях, нарисах письменники зазначали, що 
періодика не тільки відтворює дійсність у різних інформаційних формах, але й активно на неї впливає. 
Порівняльний аналіз цих праць дає можливість розкрити педагогічну періодику в багатогранному вимірі явищ 
вітчизняної культури, дати відповіді на питання: які чинники й процеси національно-культурного руху сприяли 
її розвитку, а які гальмували або навіть руйнували її поступ. 

Але на тривалий час здобутки національно-культурного підходу до аналізу історії преси були забуті. Радянські 
науковці вибудовували її періодизацію, виходячи, насамперед, з етапів демократичного визвольного руху 
(філологи М. Жовтобрюх [15: 22-30], П. Федченко [16: 7-8], історики, журналістикознавці О. Дей [17; 18: 9-10], 
Й. Цьох [18: 9-10]). У вищезгаданих схемах на загальноукраїнський ґрунт переносилася ленінська періодизація 
визвольного руху в Росії, не враховувалися національні особливості журнально-видавничої справи.  

Ближчими до реальності є підходи дослідників української журналістики – представників української 
еміграції А. Животка [19] і Ю. Тернопільського, які враховували той факт, що ''українська преса на 
етнографічних українських землях розвивалася в різних політичних та економічних обставинах'' [20:16-17]. 

Як показують праці зарубіжних українських дослідників, регіональний компонент багато в чому зумовив 
розвиток вітчизняної періодичної преси початку ХХ століття. Таким чином, вибудовуючи періодизацію 
української педагогічної преси ХХ століття, варто враховувати регіональні чинники, оскільки в системах освіти 
й відповідно в педагогічних періодичних виданнях спостерігалися певні й доволі значні розбіжності, зумовлені 
суспільно-політичним життям держав, до яких належала певна частина України на різних етапах історичного 
розвитку. Відповідно до євроінтеграційних процесів, що намітилися в 90-х роках ХХ століття, регіональний 
компонент став визначатися як провідний чинник розвитку вітчизняної системи освіти, а отже, і фахової преси 
кінця ХХ – початку ХХІ століття. 

Проблеми періодизації української періодичної преси висвітлено в монографіях і статтях сучасних 
журналістикознавців, істориків М. Нечиталюка, М. Романюка, І. Михайлина [21: 30-36; 22: 33-38; 23] та ін. У 
цих дослідженнях пріоритетним є принцип історичної взаємозалежності явищ суспільно-політичного життя, 
формування громадської думки й виникнення періодичних видань певного спрямування, тематики.  

На особливу увагу в контексті досліджуваної проблеми заслуговує періодизація М. Нечиталюка. Учений 
запропонував хронологічно-проблемний принцип періодизації журналістського процесу, відповідно 
доповнивши принципом регіональним, як таким, що дає можливість відтворити національно-етнографічну 
специфіку української преси:  

І період – зародження й становлення української журналістики (від найдавніших часів до середини ХІХ ст.);  
ІІ період – формування й функціонування журналістських систем (60 – 90-і рр. ХІХ ст.);  
ІІІ період – українська журналістика в національно-визвольному русі епохи народної революції та світової 

війни (1898 – 1914); 
ІV період – українська преса національно-визвольних змагань (1917 – 1921);  
V період – національно-патріотична преса Західної України та інша преса 20 – 30-х рр.;  
VІ період – журнали радянської України 30-х та післявоєнних років;  
VІІ період – українська преса часів Другої світової війни;  
VІІІ період – українська преса національно-визвольного опору (неформальна журналістика);  
ІХ період – українська преса за межами України (преса діаспори) [24: 17-22]. 
Принципи й підходи, використані в цьому дослідженні, а також загальні висновки безпосередньо вплинули 

на логіку виділення періодів розвитку української педагогічної періодичної преси в нашому дослідженні. 
Аналіз літературознавчих, журналістикознавчих, історичних розвідок з історії розвитку української 

періодичної преси показав, що преса завжди функціонує в конкретно історичних і національно-культурних 
умовах, що віддзеркалює між нею й суспільством взаємозв’язки й накладає на них відповідні відносини. 
Характеристика й осмислення взаємозв’язків і відносин можливі тільки за конкретних умов історичного 
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розвитку, усвідомлення, осмислення, оцінки та інтерпретації специфіки тих завдань, що ставила перед собою 
преса в цей період, а також від низки інших чинників, як-от: який соціальний статус періодичної преси був 
характерний для цієї епохи, яким було ставлення держави й населення до неї. Таким чином, періодичну пресу 
можна розглядати й досліджувати як соціальний інститут, як комунікативну систему пізнання, освоєння, 
розкриття закономірностей та механізмів суспільства.  

Історіографічний аналіз доводить, що розвиток української педагогічної преси ХХ століття зумовлений 
розвитком системи освіти й педагогічної науки, а також ростом громадської самосвідомості й низкою 
соціально-політичних, національно-культурних, індустріально-технологічних чинників.  

Визначимо основні соціально-історичні детермінанти, які зумовлюють періодизацію: 
• основні історичні події, їхній вплив на подальший розвиток освіти й педагогічну пресу; 
• соціальні процеси, що відбуваються в суспільстві;  
• внутрішньожурналістські процеси; 
• боротьба ідей, напрямів, поглядів у суспільстві, культурі, літературі, освіті; 
• готовність суспільства до сприйняття педагогічних ідей; 
• розвиток науково-технічної революції. 
На нашу думку, науково зважений історичний погляд на розвиток української педагогічної періодичної 

преси, а в нашому дослідженні й педагогічної творчості українського вчительства, повинен ураховувати 
основні формувальні риси українського науково-педагогічного дискурсу, зумовлені тогочасними соціально-
політичними умовами. Відповідно до предмета нашого дослідження визначимо національно-культурні та 
суспільно-педагогічні чинники зародження й розвитку української педагогічної періодичної преси в історії 
розвитку української системи освіти ХХ століття:  

• широку палітру різних дискурсів, концепцій, теорій, підходів, притаманних українській педагогічній 
думці не лише в діахронічному, а й у синхронічному часовому вимірі [25: 6]; 

• принципову відкритість українського педагогічного наукового дискурсу початку ХХ століття, який 
сформувався в результаті взаємовпливу ідей російської, німецької, французької, американської педагогіки 
та ін.; 

• ідеологічну єдність поглядів видатних українських педагогів на ґрунті відродження та збереження 
української культурної традиції;  

• ідеологічну полярність поглядів видатних українських педагогів, яка протягом ХХ століття 
наповнювала все новим змістом протистояння урядової освітньої політики й прогресивно-творчої 
позиції педагогів (виключаючи період 1917 – 1920 рр., коли освітню політику націонал-демократичних 
урядів творили кращі представники вітчизняної педагогіки). 

На наш погляд, серед перерахованих є низка провідних чинників, які дають імпульс до виникнення потреби 
в публіцистичному способі вираження думки: виникнення педагогічних ідей, напрямів, поглядів у педагогічній 
думці й готовність суспільства до їх сприйняття. Щодо них інші чинники є побічними, але тісно пов’язаними з 
провідними й залежними від них.  

Оскільки провідними чинниками, які впливають на виникнення потреби в публіцистичному способі вираження 
педагогічної думки, є соціально-педагогічні процеси, боротьба ідей (серед яких основними стали педагогічні ідеї), 
напрямів, поглядів у суспільстві, культурі, освіті, які так чи інакше впливають на становлення педагогічної 
періодичної преси, ми вважаємо за потрібне передбачити, що й стадії генези педагогічної творчості відбиватимуться 
в періодах розвитку педагогічної періодичної преси. Більш того, на нашу думку, генезис педагогічної преси та 
педагогічної творчості є взаємопов’язаними та взаємозумовленими процесами, що мають спільну соціально-
політичну й національну культурну детермінацію. Ідеї, які виникають у суспільстві, потребували нового джерела 
їхнього вияву, апробації. Таким джерелом стала педагогічна публіцистика.  

З іншого боку, сама публіцистика, що отримала новий зміст, шукала й знаходила нові форми вираження цих 
ідей: з’являлися й розвивалися види, форми, жанри публіцистики як роду літератури, а також нові типи 
періодичних видань.  

Історіографічний пошук нашого дослідження доводить, що поряд з висвітленням педагогічної проблематики 
в непедагогічній періодиці відбувалося становлення педагогічної періодики, що становило окремий вияв 
загального процесу спеціалізації періодичного друку, а також свідчення руху педагогічної думки, який вимагав 
усе більш конкретного, ґрунтовного й професійного вияву.  

Уточнимо поняття ''стадія'', ''період'' і ''етап'', які є ключовими для формування структури будь-якої 
періодизації. Під періодом ми розуміємо проміжок часу, що охоплює який-небудь завершений процес. 
Усередині періодів виділяємо певні етапи. Етап – відрізок часу, ознаменований якісними змінами, подіями. 
Стадія – це щабель розвитку якого-небудь процесу, що характеризується якісними змінами, не завжди 
пов’язаними часовими межами.  

Генезис розв’язання проблеми педагогічної творчості проходить кілька стадій, які, крім суто науково-
педагогічних засад, зумовлені фактами появи, зародження, формування, становлення української педагогічної 
преси як основного інформаційного носія означеної проблеми. Якісні зміни педагогічної думки на цих стадіях 
відбуваються в певних часових межах і мають ознаки завершеності процесу, тобто, на наш погляд, стадії 
розв’язання проблеми педагогічної творчості можна визначити часовими межами й сполучити з періодами 
розвитку української педагогічної преси. 
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Спираючись на періодизацію педагогічної думки України (О. Сухомлинська), ураховуючи характерні тенденції 
реформування української системи освіти у ХХ столітті (Л. Березівська), на основі періодизації історії розвитку 
української загальної преси (М. Нечиталюк), умовно ділимо історію розвитку української педагогічної преси ХХ 
сторіччя на п’ять періодів, відповідно можна визначити п’ять стадій генези проблеми педагогічної творчості вчителя. 
Отже, науковий пошук дослідження рухався від класифікації форм педагогічної преси до визначення специфіки 
їхнього змісту, розкриття способів і механізмів взаємозв’язків між персоніфікованими явищами педагогіки творчості 
й процесами авторської журналістської практики в соціально-історичному переломленні до прогнозування шляхів і 
способів зміни педагогічної реальності в процесі педагогічної освіти майбутніх учителів.  

Висновки. Таким чином, ретроспективний і системно-функціональний аналіз проблеми педагогічної 
творчості дав підстави розробити на основі соціально-економічних, суспільно-політичних, а передусім, 
педагогічних детермінант її періодизацію, визначивши провідні ідеї, а саме: І період (1900 – 1920 рр.: перший 
етап (1900 – 1917 рр.); другий етап (1917 – 1920 рр.) – ідея національної школи; ІІ період (1920 – 1930 рр.) – 
ідеї педоцентризму і трудової школи; ІІІ період (1931 – 1960 рр.: перший етап (1931 – 1940 рр.); другий етап 
(1941 – 1945 рр.); третій етап (1946 – 1955 рр.); четвертий етап (1956 – 1960 рр.) – ідеї комуністичного 
виховання; ІV період (1961 – 1990 рр.: перший етап (1961 – 1984 рр.); другий етап (1985 – 1990 рр.) – 
інноваційні ідеї учителів-новаторів; V період (1991 – 2000 рр.: перший етап (1991 – 1995 рр.); другий етап 
(1995 – 2000 рр.) – ідея формування єдиного освітньо-інформаційного простору. Як видно, періодизація 
розвитку української педагогічної преси зумовлена й специфічними процесами генези педагогічної думки та 
становлення вітчизняної системи освіти, і сукупністю економічних, політико-ідеологічних та соціокультурних 
чинників. Українська педагогічна преса в типологічному розмаїтті видань і жанрів педагогічних публікацій 
відтворила затребуваність тих чи інших педагогічних ідей на різних стадіях генези проблеми педагогічної 
творчості вчителя протягом ХХ століття. Динаміка педагогічних ідей у педагогічній публіцистиці, проходячи 
через періоди передумов виникнення, зародження, становлення, протистояння, мала інверсійно-поступовий 
характер. Педагогічні ідеї не накопичувалися на різних етапах генези, а іманентно були присутніми з тим, щоб 
бути затребуваними в певний період. Ідеї, які виникали на відповідному етапі генези, повторювалися на 
наступних етапах або носили дискретний характер, то з’являючись, то зникаючи залежно від історичних подій, 
стану суспільства й т. ін. Отримані в ході дослідження факти дали змогу визначити головні тенденції 
реформування української педагогічної періодичної преси з огляду на сучасні завдання формування освітньо-
інформаційного простору: регіоналізація, уніфікація, стандартизація. 

Перспективи подальших досліджень. Вивчення української педагогічної періодичної преси й педагогічної 
публіцистики – носія інформації про розвиток педагогічної теорії й практики, історію провідних ідей педагогіки 
творчості – не тільки дозволяє збагатити пізнавальний арсенал педагогічної науки, але й дає можливість 
використовувати цю історичну спадщину у формуванні творчої особистості педагога в умовах сучасного 
вищого навчального закладу, що обумовлює перспективи подальших досліджень. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Васькович Г. Шкільництво в Україні (1905 – 1920 рр.) / Г. Васькович. – К. : Мандрівець, 1996. – 359 с. 
2. Сірополко С. Історія освіти в Україні. Видання здійснено за заповітом світлої пам’яті Михайла Галяндюка / 

С. Сірополко. – Л. : Афіша, 2001. – 664 с. 
3. Днепров Э. Д. Методологические проблемы истории педагогики / Э. Д. Днепров // Сов. педагогика. – 1986. – № 8. – 

С. 95–102. 
4. Сухомлинська О. В. Періодизація педагогічної думки в Україні : кроки до нового виміру / О. В. Сухомлинська // 

Історико-педагогічний процес : нові підходи до загальних проблем. – К. : А. П. Н., 2003. – С. 47–66. 
5. Каптерев П. Ф. История русской педагогии / П. Ф. Каптерев. – Пг. : Тип. В. Безобразова, 1915. – 746 с. 
6. Каптерев П. Ф. Новая русская педагогия, ее главнейшие идеи, направления и деятели / П. Ф. Каптерев. – СПб. : 

Земля, 1914. – 212 с. 
7. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.  
8. Березівська Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті : [монографія] / Л. Д. Березівська. – К. : 

Богданова А. М., 2008. – 406 с. 
9. Корнетов Г. Б. Цивилизационный подход к изучению всемирного историко-педагогического процесса / 

Г. Б. Корнетов. – М. : ИТП и МИО РАО, 1994. – 225 с. 
10. Грінченко Б. Тяжким шляхом : Про українську пресу / Б. Грінченко. – К. : б. н. вид., 1912. – 74 с. 
11. Грушевський М. Від редакції / М. Грушевський // Літ.-наук. вісн. – 1906. – Т. 33. – 1 с. 
12. Єфремов С. Відгуки з життя та письменства. І. Про українську пресу, її становище та завдання / С. Єфремов // Нова 

громада. – 1906. – Кн. 1. – С. 118–128. 
13. Маковей О. П’ятдесятилітній ювілей руської публіцистики / О. Маковей // Літ.-наук. вісн. – 1898. – Т. 2. – Кн. 5. – 

С. 111–126. 
14. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. / І. Франко // Зібр. тв. : у 50 т. – К. : Наук. думка, 

1976. – Т. 41 : Літературно-критичні праці (1890 – 1910). – 1984. – 683 с. 
15. Жовтобрюх М. А. Мова української преси / М. А. Жовтобрюх. – К. : Вид-во АН УРСР, 1963. – С. 22–30. 
16. Федченко П. М. Журналистика на Украине первой половины ХІХ столетия : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра 

филол. наук / П. М. Федченко. – Киев, 1967. – 47 с. 
17. Дей О. І. Українська революційно-демократична журналістика : Проблема виникнення і становлення / О. І. Дей. – 

К. : Вид-во АН УРСР, 1959. – 491 с. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 66. Педагогічні науки 

46 

18. Історія української дожовтневої журналістики : [навч. посіб. для студ. вузів із спец. ''Журналістика'' / [Дей О. І., 
Моторнюк І. Л., Нечиталюк М. Ф. та ін.]. – Л. : Вища шк., 1983. – 512 с. 

19. Животко А. П. Історія української преси : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / А. П. Животко. – К. : Наша 
культура і наука, 1999. – 368 с. 

20. Тернопільський Ю. Л. Українська преса з нагоди 150-ліття / Ю. Л. Тернопільський. – Джерзі Ситі : Вид-во М. Коць, 
1974. – 176 с. 

21. Михайлин І. Нарис з історіографії історії української журналістики : Методологічні уроки Івана Франка / 
І. Михайлин ; [за ред. М. М. Романюка] // Українська періодика : Історія і сучасність : доп. та повідомл. сьомої 
Всеукр. наук.-теорет. конф. (Львів, 17 – 18 трав. 2002 р.). – Львів, 2002. – С. 30–36. 

22. Нечиталюк М. Ф. ''Білі плями'' у вивченні історії української журналістики : Деякі питання методології і критики 
наукових джерел / М. Ф. Нечиталюк // Українська журналістика і національне відродження : [зб. наук. праць]. – К. : 
НМК ВО, 1992. – С. 33–38. 

23. Романюк М. Українське пресознавство на порозі XXI століття / М. Романюк. – Л. : Б. в., 2000. – 110 с. 
24. Нечиталюк М. Ф. Методологічні проблеми історико-журналістських досліджень / М. Ф. Нечиталюк // Українська 

періодика : історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 17–22. 
25. Маловідомі джерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.) : [хрестоматія] / [Березовська Л. Д.  та 

ін.]. – К. : Наук. світ, 2003. – 418 с. 
26. Корнетов Г. Б. Гуманистическое образование : традиции и перспективы / Г. Б. Корнетов ; Рос. акад. образования, 

Ин-т теорет. педагогики и междунар. исслед. в образовании. – М. : ИТПиМИО, 1993. – 135 с. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 

1. Vas'kovych G. Reformuvannia shkil'noi osvity v Ukraini u XX stolitti [The Reformation of the School Education in Ukraine 
in the XX Century] / G. Vas'kovych. – K. : Mandrivets', 1996. – 359 s. 

2. Siropolko S. Istoriia osvity v Ukraini. Vydannia zdiisneno za zapovitom svitloi pam'iati Mykhaila Galandiuka [The History 
of Education in Ukraine. The Publication is Made upon the Testament in the Cherished Memory of Mychailo Galandiuka] / 
S. Siropolko. – L. : Afisha, 2001. – 664 s. 

3. Dneprov E. D. Metodologisheskie problemy istorii pedagogiki [Methodological Problems of the Pedagogical History] / 
E. D. Dneprov // Sov. pedagogika [Soviet Pedagogy]. – 1986. – № 8. – S. 95–102. 

4. Sukhomlyns'ka O. V. Periodyzatsiia pedagogichnoi dumky v Ukraini : kroky do novogo vymiru [The Pedagogical Thought 
Periodization in Ukraine : Steps to the New Dimension] // Istoryko-pedagogichnyi protsess : novi pidkhody do zagal'nykh 
problem do zagal'nykh problem [The Historical-Pedagogical Process : New Approaches to the Common Problems]. – K. : 
A. P. N., 2003. – S. 47–66. 

5. Kapterev P. F. Istoriia russkoi pedagogiki [The History of the Russian Pedagogy] / P. F. Kapterev. – Pg. : Tip. V. Bezobrazova, 
1915. – 746 s. 

6. Kapterev P. F. Novaia russkaia pedagogiia, eoi glavneishie idei, napravleniia i deiateli [The New Russian Pedagogy, its 
Main Ideas, Directions and Activists] / P. F. Kapterev. –SPb. : Zemlia, 1914. –212 s. 

7. Goncharenko S. Ukrains'kyi pedagogichnyi slovnyk [The Ukrainian Pedagogical Dictionary] / S. Goncharenko. – K. : 
Lybid', 1997. – 376 s. 

8. Berezivs'ka L. D. Reformuvannia shkil'noi osvity v Ukraini u XX stolitti [The Reformation of the School Education in 
Ukraine in the XX Century] : [monografiia] / L. D. Berezivs'ka. – K. : Bogdanova A. M., 2008. – 406 s. 

9. Kornetov G. B. Tsivilizatsionnyi podkhod k izucheniiu vsermirnogo istoriko-pedagogicheskogo protsessa [The 
Civilizational Approach to the World's Historical-Pedagogical Process Study] / G. B. Kornetov. – M. : ITP I MIO RAO, 
1994. – 225 s. 

10. Grinchenko B. Tiazhkym shliakhom : Pro ukrains'ku presu [On the Hard Road : about the Ukrainian Press] / B. Grinchenko. 
– K. : b . n. vyd., 1912. – 74 s. 

11. Grushevs'kyi M. Vid redaktsii [From the Editorial Office] / M. Grushevs'kyi // Lit.-nauk. visn. [The Literary Scientific 
Journal]. – 1906. – T. 33. – 1 s. 

12. Efremov S. Vidguky z zhyttia ta pys'menstva. I. Pro ukrains'ku presu, ii stanovyshche ta zavdannia [Speeches from Life and 
Literature. I. On the Ukrainian Press, its Condition and Tasks] / S. Efremov // Nova gromada [New Society]. –1906. – Kn. 1. 
– S. 118–128. 

13. Makovei O. P'iatdesiatelitnii yuvilei rus'koi publitsystyky [The Fiftieth Anniversary of the Russian Publicism] / O. Makovei 
// Lit.-nauk. visn. [The Literary Scientific Journal]. – 1898. – T. 2.–  Kn. 5. – S. 11–126. 

14. Franko I. Narys isrorii ukrains'ko-rus'koi literatury do 1890 r. [Essays of the Ukrainian-Russian History Literature till 1890] 
/ I. Franko // Zibr. tv. [Collection of Works] : u 50 t. – K. : Nauk. dumka, 1976. – T. 41 : Literaturno-krytichni pratsi (1890 – 
1910). – 1984. – 683 s. 

15. Zhovtobriukh M. A. Mova ukrains'koi presy [The Language of the Ukrainian Press] / M. A. Zhovtobriukh. – K. : Vyd-vo 
AN URSR, 1963. – S. 22–30. 

16. Fedchenko P. M. Zhurnalistika na Ukraine pervoi poloviny XIX stoletiia [Journalism in Ukraine of the First Half of the XIX 
Century] : avtoref. dis. na soisk uchen. step. d-ra filol. nauk / P. M. Fedchenko. – Kiev, 1967. – 47 s. 

17. Dei O. I. Ukrains'ka revoliutsiino-demokratychna zhurnaslistyka : Problema vynyknennia i stanovlennia [The Ukrainian 
Revolutional-Democratic Journalism] / O. I. Dei. – K. : Vyd-vo AN URSR, 1959. – 491 s. 

18. Istoriia ukrains'koi dozhovtnevoi zhurnalistyky [The History of the Ukrainian Pre-October Journalism] : [navch. posib. dlia 
stud. vuziv iz spets. '' Zhurnalistyka''] / [Dei O. I., Motorniuk M. F., Nechytaliuk M. F. ta in.]. – L. : Vyshcha shk., 1983. – 
512 s. 

19. Zhyvotko A. P. Istoriia ukrains'koi presy [The History of the Ukrainian Press] : [navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. 
zakl.] / A. P. Zhyvotko. – K. : Nasha kul'tura i nauka, 1999. – 368 s. 

20. Ternopil's'kyi Yu. L. Ukrains'ka presa z nagody 150-littia [The Ukrainian Press on the 150-th Anniversary] / 
Yu. L. Ternopil's'kyi. – Jersey Citi : Vyd-vo M. Kots', 1974. – 176 s. 



С. М. Лобода. Періодизація становлення й розвитку української педагогічної преси ХХ століття як віддзеркалення 
проблеми педагогічної творчості вчителя 

 47

21. Mikhailin I. Narys z istoriografii istorii ukrains'koi zhurnalistyky : Metodologichni uroky Ivana Franka [The Essay on the 
Historiography of the Ukrainian Journalism : Methodological Lessons by Ivan Franko] / I. Mykhailin // Ukrains'ka 
periodyka : Istoriia i suchasnist'. – L'viv, 1993. – S. 17–22. 

22. Nechytaliuk M. F. '' Bili pliamy'' u vyvcnenni istorii ukrains'koi zhurnalistyky : Deiaki pytannia metodologii i krytyki 
naukovykh dzherel ["White Spots" in the Learning the Ukrainian Journalism History : Some Questions of the Methodology 
and Critics of the Scientific Sources] / M. F. Nechytaliuk // Ukrains'ka zhurnalistyka i natsional'ne vidrodzhennia [The 
Ukrainian Journalism and the National Revival] : [zb. nauk. prats]. – К. : NMK VO, 1992. – S. 33–38. 

23. Romaniuk M. Ukrains'ke presoznavstvo na porozi XXI stolittia [The Ukrainian Press Knowledge on the Threshold of the 
XXI Century] / M. Romaniuk. –L. : B. v., 2000. – 110 s. 

24. Nechytaliuk M. F. Metodologichni problemy istoryko-zhurnalists'kykh doslidzhen' [Methodological Problems of the 
Historical Journalistic Researches] / M. F. Nechytaliuk // Ukrains'ka periodyka : istoriia i suchasnist' [The Ukrainian 
Periodicals : the History and the Present Time]. – L'viv, 1993. – S. 17–22. 

25. Malovidomi dzherela ukrains'koi pedagogiky (druga polovyna ХІХ – ХХ st.) [Unknown Sources of the Ukrainian Pedagogy 
(the Second Half of the XIX – XX Centuries] : [khrestomatiia] / [Berezovs'ka L. D. tа іn.]. – К. : Nauk. svit, 2003. – 418 s. 

26. Kornetov G. B. Gumanisticheskoe obrazovanie : traditsii i perspektivy [The Humane Education : Traditions and 
Perspectives] / G. B. Kornetov ; Ros. akad. obrazovaniia, In-t teoret. pedagogiki i mezhdunar. issled. v obrazovanii. – M. : 
ITPiMIO, 1993. – 135 s. 

 
Матеріал надійшов до редакції 19.07. 2012 р. 

Лобода С. М. Периодизация становления и развития украинской педагогической прессы ХХ века как 
отражение проблемы педагогического творчества учителя. 

Обосновано в контексте общественных и педагогических детерминант периодизацию развития украинской 
педагогической периодической печати в ХХ веке. Освещены содержание, направления, специфика проблемы 
педагогического творчества учителя в разных периодах развития педагогической прессы, учитывая ведущие 
идеи украинского образования исследуемого хронологического промежутка. Определено, что изучение 
украинский педагогической периодической прессы и педагогической публицистики дает возможность 

использовать историческое наследие в формировании творческой личности педагога в условиях современного 
высшего учебного заведения. 

Loboda S. M. The Periodization of the Formation and Development of the Ukrainian Educational Press during the 
20th Century as a Reflection of the Issue of a Teacher's Educational Creativity. 

The periodization of the Ukrainian pedagogical press development of the XX century in the context of the social and 
pedagogical determinants is established. The content, tendencies, peculiarities of teachers' pedagogical creative 

activity in the different periods of the pedagogical press development with due consideration of the principal ideas of 
Ukrainian Pedagogics in the period are highlighted. It is determined that the learning of the Ukrainian pedagogical 
periodical press and pedagogical sociopolitical journalism gives the opportunity to use the historical heritage in the 

teacher's creative personality formation in the terms of the contemporary higher educational establishment. 
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КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

У статті підбито підсумки роботи в ході розв’язання проблеми розвивального навчання в системі методичної 
підготовки майбутніх учителів математики, розкрито концептуальні засади дослідження, представлено 
теоретичні та практичні результати наукового пошуку, а також визначено педагогічні проблеми, що 
потребують подальшого вивчення. Результати досліджень віднесено до чотирьох груп: концептуально-
теоретичної, методично-змістової, методично-процесуальної, експериментально-практичної. На основі 
системного аналізу розроблено концептуальну модель розвивальної професійно-педагогічної освіти, 

реалізовану на рівні професійно-освітньої, педагогічної, дидактичної та методичної систем. 

Сучасна освіта розглядається як розвивальний і виховний процес, одна з ефективних форм розвитку 
особистості. Проблемам розвивальної освіти, реалізації відповідної функції навчання присвячені роботи 
психологів Л. С. Виготського, В. В. Давидова, О. К. Дусавицького, Д. Б. Ельконіна, О. В. Запорожця, 
В. П. Зінченка, Г. С. Костюка, С. Д. Максименка, В. В. Рєпкіна, Н. В. Рєпкіної, В. В. Рубцова, І. С. Якиманської; 
педагогів минулого А. Дістервега, Д. Дьюї, Л. В. Занкова, М. І. Махмутова, Й. Г. Песталоцці, Д. Пойа, 
А. А. Столяра, В. О. Сухомлинського, К. Д. Ушинського. На необхідності розвивальної освіти акцентують увагу 
сучасні українські дослідники О. Є. Антонова, О. А. Дубасенюк, С. У. Гончаренко, Р. С. Гуревич, І. А. Зязюн, 
О. Л. Музика, Л. І. Нічуговська, С. О. Сисоєва, О. І. Скафа, О. В. Скрипченко. Проблемам методики 
розвивального навчання математики, підготовки майбутніх учителів до реалізації розвивального навчання 
присвячені дисертаційні роботи Е. І. Александрової, Л. І. Балабанової, Л. М. Будаєвої, Х. Ж. Ганєєва, 
О. Б. Воронцова, В. І. Горбачова, О. В. Калабіної, І. В. Малафіїка, З. К. Меретукової, М. Г. Шалунової. Однак у 
наукових колах недостатньо досліджувалася проблема розвивального навчання в системі методичної 
підготовки майбутніх учителів математики [1; 2]. 

Мета статті – підбити підсумки досліджень у ході розв’язання вищезазначеної проблеми, представити 
одержані теоретичні та практичні результати. 

Провідною ідеєю дослідження є положення про те, що розвивальне навчання забезпечує цілісне 
формування навчально-педагогічної діяльності студентів, створює умови для їх особистісного розвитку як 
суб’єктів цієї діяльності. Концепція дослідження ґрунтується на розумінні того, що розвивальне навчання 
актуалізує суб’єктну поведінку учасників навчально-виховного процесу, забезпечує розвиток універсальних 
здібностей (науково-теоретичного мислення, учіння, особистісного становлення), створює необхідні умови для 
саморозвитку особистості студентів у навчально-педагогічній і майбутній професійно-педагогічній діяльності. 
Сформульовані концептуальні положення, набуті знання, опосередковані досвідом науково-педагогічної 
діяльності знайшли своє втілення в загальній гіпотезі дослідження: розвивальне навчання майбутніх учителів 
математики, їх особистісне становлення й саморозвиток забезпечуються, якщо ідея розвитку (саморозвитку) 
особистості студента пов’язується з відмовою від традиційної установки на ''готові'' знання, з організацією 
процесу учіння, його рефлексією в умовах міжособистісних відносин.  

Відповідно до сформульованої проблеми, визначеної мети та поставлених завдань, у дослідженні одержано 
результати, які об’єднано в чотири групи: концептуально-теоретичну (створено концептуальну модель 
розвивальної професійно-педагогічної освіти, обґрунтовано теорію розвивального навчання майбутніх учителів 
математики, яку реалізовано в системі методичної підготовки); методично-змістову (розкриває особливості 
змістового компонента розвивальної освіти, методичної системи розвивального навчання математики та її 
методики); методично-процесуальну (пов’язана з процесуальним компонентом розвивальної освіти, загальної 
методики розвивального навчання математики та розвивального навчання методики математики); 
експериментально-практичну (встановлює результати практичного впровадження моделі професійно-
методичної підготовки майбутніх учителів математики). 

Дослідження генези теорії і практики дозволяє стверджувати, що генетично вихідним завданням 
розвивального навчання є розв’язання проблеми педагогічної психології щодо співвідношення навчання і 
розвитку. Розвивальна освіта реалізує діяльнісний підхід (концепцію навчальної діяльності), актуалізує 
інтелектуальні структури особистості (науково-теоретичне мислення) в умовах міжособистісної (суб’єкт-
суб’єктної) співпраці, що забезпечує цілісну єдність процесів учіння, розвитку, виховання й особистісного 
становлення. Зміст, форми, методи й результати розвивального навчання відповідають сучасним світовим, 
європейським освітнім тенденціям, державній концепції розвитку освіти. 

Обґрунтовано думку про те, що у вищій школі розв’язання визначеної проблеми передбачає суб’єктну 
поведінку учасників навчально-виховного процесу – викладача і студентів; організацію педагогічної, 
навчально-професійної та науково-дослідницької діяльності, спрямованої на становлення суб’єктів навчально-
професійного та наукового пізнання як атрибутів розвиненої особистості. Учіння як процес суб’єктної 
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діяльності забезпечує формування психічних новоутворень студентів (когнітивних, операційних, 
мотиваційних), слугує розвитку інтелектуальних структур особистості, в основі яких – здібності до науково-
теоретичного мислення, вміння виконувати змістово-теоретичні дії – аналіз, абстрагування, узагальнення, 
планування, рефлексія. Доведено, що розвивальний підхід до організації навчально-виховного процесу 
відповідає особливостям студентського (старшого юнацького) періоду життя, сензитивного для розвитку 
здібностей у провідній діяльності – навчально-професійній. У ході дослідження з’ясовано: розвиток психічних 
новоутворень студентів тісно пов’язаний із відмовою від традиційної установки на готові знання та способи 
дій, реалізацією навчального процесу у формі діалогу (полілогу), організацією навчально-професійної 
діяльності на основі дослідницького методу навчання і теоретичних методів наукового пізнання, а також із 
забезпеченням рефлексивного напряму розвитку особистості. 

Квінтесенцією теорії розвивальної освіти в ході дослідження визначено положення про те, що тільки в 
суб’єкта власних дій і власної діяльності з’являються реальні можливості для саморозвитку і становлення як 
особистості. Відмова від готових професійно-педагогічних знань, володіння узагальненими способами 
навчально-педагогічних дій (теоретичними методами дослідження), науково-теоретичний склад мислення, 
орієнтація на міжособистісні відносини – виступають значущими характеристиками індивідуального суб’єкта 
навчально-педагогічної діяльності. Практика розвивального навчання підтвердила думку про те, що 
особистісний розвиток майбутнього вчителя забезпечується актуалізацією всіх структурних компонентів 
навчально-педагогічної діяльності: потребово-мотиваційного, проектувального, конструктивного, 
реалізаційного, рефлексивного. У ході дослідження доведено, що суб’єктну поведінку характеризує 
персональний пізнавальний стиль, який передбачає декілька рівнів сформованості: кодування інформації, її 
переробки (когнітивний), постановки та розв’язування проблем (мислення), пізнавального ставлення до світу 
(епістемологічний). Розроблена технологія формування персональних пізнавальних стилів студентів 
упроваджується на кожному із визначених етапів навчально-професійного та науково-педагогічного пізнання. 

Встановлено, що впровадження концепції розвивальної професійно-педагогічної освіти забезпечує задачний 
підхід та розроблені на цій основі задачні системи як програми навчально-педагогічної діяльності. Логічною 
основою конструювання задачних систем визначено принцип розвивальної наступності, згідно з яким кожен 
тип задач має вирізнятися від попереднього вищим рівнем змістового теоретичного узагальнення. На кожному 
рівні ієрархії задач особливою задачею виступає рефлексія процесу учіння, що передбачає самоконтроль і 
самооцінку (змістову, процесуальну, референтну, ціннісну) та фіксується за допомогою прийнятої системи 
знаків. Тим самим у навчальному процесі створюються реальні умови для диференціації та індивідуалізації 
навчання, проектування індивідуальної траєкторії учіння і, зрештою, для суб’єкт-суб’єктних відносин і 
особистісної поведінки. 

Доведено, що розвивальний підхід у професійно-педагогічній освіті передбачає принципово нову 
педагогічну діяльність викладача, актуалізацію його здібностей щодо стимулювання процесу учіння, організації 
повноцінної навчально-педагогічної діяльності студентів. Педагогічна діяльність у розвивальній професійно-
педагогічній освіті ґрунтується на процесі саморозвитку педагогічної системи ''викладач – студент'' і включає 
три структурних компоненти: проектувальний, управлінський, рефлексивний. Відповідно до фрактального 
підходу ця діяльність забезпечує проектування педагогічної діяльності в системі ''вчитель – учень''. 
Особистісними чинниками педагогічної діяльності в розвивальній професійно-педагогічній освіті визначено: 
концептуально-парадигмальне мислення, схильність до інноваційної професійно-педагогічної діяльності; 
здатність одночасно працювати на декількох рівнях змістового теоретичного узагальнення, встановлювати в 
навчальному процесі міжособистісні відносини; авторський професійно-педагогічний стиль, зорієнтований на 
співпрацю; цінності творчості і свободи, саморозвитку і самоактуалізації; емпатійні здібності, а також здатність 
до рефлексії власної педагогічної діяльності; деяка інфантильність сприймання світу; розвинуте почуття 
гумору. Педагогічний експеримент засвідчив, що названі якості особистості педагога варто розглядати як 
професійні, оскільки вони забезпечують функціонування розвивальної педагогічної системи, оволодіння 
технологією розвивального навчання не тільки за формою, але й за змістом. 

У результаті реалізації системного підходу створено концептуальну модель розвивальної професійно-
педагогічної освіти, яка має чотири рівні теоретичного узагальнення: 

• рівень професійно-освітньої системи, що визначає зміст і структуру цілей розвитку, розкриває 
методологічні засади, психолого-педагогічні умови та принципи розвивального навчання; її функціонування 
забезпечують розроблені концепції моделі навчально-педагогічної, професійно-педагогічної та науково-
педагогічної діяльності, а результатом упровадження стає формування професійно-педагогічної компетентності 
як складного особистісного утворення;  

• педагогічна система включає структурні і функціональні компоненти, які згідно з прийнятою системою 
цілей розвитку забезпечують процеси учіння та особистісного становлення майбутніх фахівців як суб’єктів 
життєдіяльності;  

• рівень дидактичної системи розкриває особливості змісту, методів, організаційних форм і засобів 
розвивальної освіти, які забезпечують особистісний розвиток майбутніх учителів як суб’єктів навчально-
педагогічної і науково-педагогічної діяльності;  

• методична система професійно-методичної підготовки майбутніх учителів математики є моделлю, яка 
проектує цільовий, змістовий і процесуальний компоненти дидактичної системи в ході вивчення спеціальних 
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дисциплін: ''Елементарна математика'' та ''Методика навчання математики''. Основою її змістового компоненту 
слугують системоутворюючі поняття ''математична модель'' і ''навчальна модель'', способи навчального, 
навчально-методичного та науково-методичного пізнання. Процесуальний компонент передбачає оволодіння 
технологіями розвивального навчання, репрезентованими в розвивально-задачному методі навчання 
математики, розвивально-суб’єктній формі навчальних занять, теоретико-моделюючому методі навчання 
методики математики в умовах стильового підходу та комп’ютерної підтримки.  

Виявлено, що оволодіння технологією розвивального навчання (новим типом педагогічної діяльності) має 
здійснюватися в процесі реалізації такої ж технології у ВНЗ. Як засвідчує експеримент, майбутній учитель 
оволодіває технологією розвивальної освіти на основі організованої навчально-педагогічної діяльності, що за 
своїм змістом і структурою ізоморфна повноцінній навчальній діяльності і відрізняється рівнем змістово-
теоретичного узагальнення розв’язуваних задач. У зв’язку з цим розвивальне навчання математики та її 
методики тлумачиться як єдиний цілісний процес, що має тріадний характер, оскільки передбачає організовану 
професійно-педагогічну діяльність викладача, навчально-педагогічну діяльність студентів і навчальну 
математичну діяльність учнів. Доведено, що розвивальне навчання організовується за нелінійною логіко-
дидактичною схемою: задача (створення ситуації успіху) ⇔ задача-проблема ⇔ мета ⇔ дослідження ⇔ спосіб 
розв’язування задачі-проблеми ⇔ узагальнений спосіб дій розв’язування типових задач ⇔ теорія ⇔ рефлексія ⇔ 
знання. Відповідно до створеної нелінійної логіко-дидактичної моделі розроблено методики формування 
математичних понять, вивчення теорем, навчання розв’язування задач у розвивальній математичній освіті. 

На основі робочої моделі методичної підготовки майбутніх учителів математики, що включає цільовий, 
змістовий, процесуальний, діагностико-рефлексивний компоненти, розроблено навчально-методичний 
комплекс розвивального навчання з дисциплін ''Елементарна математика'', ''Методика навчання математики''. 
Таким чином, практику розвивального навчання забезпечено навчальними і робочими програмами, 
посібниками, інструктивно-методичними матеріалами, комплектами тестів, завданнями для самопідготовки, а 
також критеріями оцінювання навчальних досягнень студентів. Це дозволяє контролювати процес засвоєння 
теоретичних знань, формування вмінь студентів розв’язувати задачі трьох задачних систем: розвивального 
навчання математики, розвивального навчання методики математики, науково-педагогічного дослідження з 
методики навчання математики.  

У ході дослідження підтверджено, що з позицій розвивального підходу науково-дослідницька робота 
студентів має організовуватися на основі діяльнісної теорії, тобто такої, що ґрунтується на поняттях ''дія'' і 
''задача''. Обґрунтовано системоутворююче поняття науково-методичних досліджень майбутніх учителів 
математики, яким є ''теоретична модель'', що розкриває дидактичні засади, зміст і структуру методичної 
системи навчання, етапність її впровадження, а також передбачає діагностику ефективності. Створено 
чотирирівневу задачну систему, що актуалізує потребово-мотиваційний, проектувальний, конструктивний, 
перевірочно-діагностичний та рефлексивний компоненти науково-методичної діяльності. Експеримент 
засвідчив ефективність розробленої управлінської моделі організації досліджень студентів, реалізація якої 
передбачає такі етапи, як: створення ''зони найближчого розвитку'', вивчення генези проблеми, побудова 
теоретичної моделі, реалізація теоретичної моделі, контроль та оцінка, прикінцевий або ''вихід на захист'', 
прогностичний. Установлено взаємозалежність між рівнем складності, узагальненості та новизни науково-
дослідницьких задач, які самостійно розв’язує студент, і виразністю його персонального пізнавального стилю. 

Організоване на основі авторських програм і посібників експериментальне навчання засвідчило, що 
студенти чітко розрізняють два підходи в системі професійної (фахової, методичної) освіти – розвивальний і 
традиційний. Виділені фактори (провідні компоненти) двох освітніх систем перебувають у протиставленні, що 
підтверджує їх принципову відмінність і альтернативність. Доведено, що упровадження розробленої науково-
методичної системи професійно-методичної підготовки майбутніх учителів математики сприяє розвитку 
науково-теоретичного мислення, формуванню суб’єктів навчально-педагогічного та науково-педагогічного 
пізнання, а також забезпечує професійну готовність студентів до інноваційного типу педагогічної діяльності – 
розвивального навчання учнів математики. Експериментально встановлено, що розвивальну освіту обирає 
переважна більшість респондентів. Одним із головних психічних новоутворень студентського вікового періоду 
є концептуально-парадигмальне мислення. 

У ході досліджень було виявлено нові наукові проблеми, які потребують подальшого вивчення, а саме: 
теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх викладачів природничо-математичних 
дисциплін (розвивальний підхід); фундаментальна підготовка майбутніх учителів математики в системі 
розвивальної освіти; психолого-педагогічна підготовка вчителів до реалізації розвивального навчання; теорія і 
практика розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів української мови та 
літератури; педагогічна діяльність у розвивальній професійній освіті; розвивальне навчання окремих предметів 
шкільної математики (алгебра, геометрія, початки аналізу). 
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Семенец С. П. Концепция развивающего обучения в системе методической подготовки будущих учителей 
математики: результаты исследований. 

В статье подведены итоги работы в ходе решения проблемы развивающего обучения в системе методической 
подготовки будущих учителей математики, раскрыты концептуальные основания исследования, 
представлены теоретические и практические результаты научного поиска, а также определены 

педагогические проблемы для предстоящего изучения. Результаты исследований отнесены к четырем 
группам: концептуально-теоретической, методически-содержательной, методически-процессуальной, 
экспериментально-практической. На основании системного анализа разработана концептуальная модель 

развивающего профессионально-педагогического образования, которая реализована на уровне 
профессионально-образовательной, педагогической, дидактической и методической систем. 

Semenets S. P. The Conception of Developing Studies in the System of Future Mathematics Teachers' Methodical 
Preparation: the Results of Researches. 

The article sums up the work during the decision of the developing studies issue in the system of future mathematics 
teachers' methodical preparation, exposes the conceptual principles of the research, presents the theoretical and 
practical results of the scientific search, determines also the pedagogical problems that need a further study. The 

results of studies are referred to four groups: conceptual-theoretical, methodical-substantive, methodical-procedural 
and experimental-practical. On the basis of the systematic analysis the conceptual model of developing professional 

pedagogical education is worked out, realized at the level of professional-educational, pedagogical, didactic and 
technical systems. 
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НОРМАТИВНИЙ ТА ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ "НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА"  
В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

У статті проаналізовано нормативний і педагогічний зміст поняття "науково-методична робота". 
Зазначено, що широковживане на рівні підзаконних актів системи освіти поняття "науково-методична 

робота" у масовій педагогічній практиці варто розуміти як методичну роботу на науковій основі. Поширення 
поняття "науково-методична робота" вимагає його нормативного визначення в підзаконних актах. 

З 80-х рр. ХХ ст. в системі загальної середньої освіти впроваджувався підхід, згідно з яким учитель повинен, 
крім іншого, здійснювати в школі в межах методичного об’єднання фахівців не просто методичну роботу, а 
науково-методичну, що передбачало постійне підвищення професійного рівня на наукових засадах, можливість 
участі педагога в науково-дослідній і науково-експериментальній роботі, апробацію в практиці роботи 
наукових надбань учених-педагогів і психологів. Супровід і координацію цієї роботи мали забезпечувати 
методичні кабінети й інститути удосконалення вчителів. 

Проблемам організації науково-методичної роботи педагогічних працівників і її супроводу присвятили свої 
праці такі відомі вчені, як В. Бондар, Г. Горська, Л. Занков, І. Жерносек, Л. Набока, В. Пуцов, Р. Чуракова та ін. 
З цього переліку коректно виділити відомого організатора освіти України і науковця І. Жерносека, книги якого 
"Науково-методична робота в загальноосвітній школі" і "Науково-методична робота в навчальних закладах 
системи загальної середньої освіти" є досі робочими посібниками для працівників районних і міських 
методичних кабінетів і центрів, фахівців закладів післядипломної педагогічної освіти. 

За роки державної незалежності в Україні сформувалося національне законодавство, яке досить детально 
регламентує освітню і наукову діяльність. У процесі формування й удосконалення змісту нормативно-правових 
актів виявилася проблема нормативної неузгодженості змісту поширених педагогічних понять, які покладені в 
основу функціонування закладів освіти і, як наслідок, отримали нормативний статус. Серед таких понять 
опинилася і "науково-методична робота". 

Зазначене поняття, уживане в процесі організації діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, 
методичних кабінетів і центрів, закладів післядипломної педагогічної освіти, досі не має нормативного 
визначення, але використовується в багатьох підзаконних актах системи освіти і своєю багатозначністю 
створює певні правові колізії в педагогічній практиці. 

Метою нашої статті є спроба нормативного і педагогічного визначення змісту поняття "науково-методична 
робота" відповідно до вимог чинного законодавства і практики освітньої діяльності в системі загальної 
середньої освіти. 

Згідно з положеннями Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", наукова діяльність – це 
інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами 
є фундаментальні та прикладні наукові дослідження, а здійснюється вона в таких різновидах: науково-технічна, 
науково-педагогічна, науково-організаційна діяльність. 

Наукова робота у нормативному визначенні – це дослідження з метою одержання наукового результату. 
Науковий результат – нове знання, одержане в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень 
та зафіксоване на носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового 
повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття тощо. 

Здійснювати наукову діяльність і наукову роботу на професійній основі зобов’язані наукові та науково-
педагогічні працівники, які працюють в наукових установах чи у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації. Всі інші, в тому 
числі і педагогічні працівники (вчителі, методисти тощо), мають право здійснювати наукову діяльність, але не 
зобов’язані це робити відповідно до положень ст. 19 Конституції України ("…ніхто не може бути примушений 
робити те, що не передбачено законодавством"). 

Загальноосвітній навчальний заклад, так само, як і міський чи районний методичний кабінет, не має статусу 
наукової установи чи ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації. Працівники цих закладів працюють у статусі не науково-
педагогічних, а педагогічних працівників. Стаття 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" 
визначає, що науково-педагогічна діяльність – це діяльність у вищих навчальних закладах та закладах 
післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації, пов'язана з науковою та (або) науково-технічною діяльністю. А 
науково-педагогічний працівник – вчений, який за основним місцем роботи займається професійно 
педагогічною та науковою або науково-технічною діяльністю у вищих навчальних закладах та закладах 
післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації. Як видно з нормативних вказівок закону, у загальноосвітніх 
школах та методичних кабінетах неможлива науково-педагогічна діяльність як основна статутна функція, а 
працівники цих закладів не можуть мати правового статусу науково-педагогічних працівників. Зрозуміло, що 
працівники таких закладів з власної ініціативи можуть здобувати наукові ступені і звання, брати участь в 
експериментальній і дослідницькій роботі, але це не впливає на основну функцію юридичної особи, яка не є 
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науковою, і не надає такому працівникові статусу науковця. Отже, закон, який регулює наукову діяльність в 
Україні не передбачає, що статутна діяльність таких юридичних осіб, як методичні кабінети і загальноосвітні 
школи кваліфікується як наукова, відповідно і статутна діяльність працівників цих закладів є не науково-
педагогічною, а педагогічною (це нормативний статус, який впливає на оплату праці, доплати і пенсійне 
забезпечення). 

Водночас, низка підзаконних актів профільного міністерства конкретними приписами примушує педагогів 
займатися науковою діяльністю. Так, підзаконний акт – наказ МОНУ (тут і надалі назви міністерства на час 
видання документа), яким затверджено положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) 
зазначає, що районний (міський) методичний кабінет (центр) є науково-методичною установою, яка відповідно 
до чинного законодавства здійснює науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної 
освіти району, районів у містах Києві та Севастополі, міста (без районного поділу). Інший наказ 
МОНмолодьспорту України "Про затвердження критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності 
загальноосвітніх навчальних закладів" у п’ятому розділі "Науково-методична і дослідна робота" зазначає, що 
педагогічні працівники загальноосвітніх закладів мають здійснювати науково-дослідну роботу, яка 
враховується в рейтинговому оцінюванні діяльності школи. 

Невизначеності ситуації ще додає нове положення про атестацію педагогічних кадрів, затверджене наказом 
МОНУ, в пункті 5.2. якого зазначається, що педагогічні звання "викладач-методист", "учитель-методист", 
"вихователь-методист", "практичний психолог-методист", "педагог-організатор-методист", "керівник гуртка-
методист" можуть отримати лише ті педагогічні працівники, які "… здійснюють науково-методичну і науково-
дослідну діяльність". 

Отже, заклади (методичний кабінет (центр), загальноосвітня школа), які відповідно до положень 
законодавства не можуть здійснювати науково-педагогічну діяльність як статутну функцію, і працівники яких 
не є науково-педагогічними за статусом, зобов’язані відповідно до вимог підзаконних актів, якими є накази 
міністерства, виконувати науково-методичну і науково-дослідну роботу. 

Така ситуація спричинена, на нашу думку, тим, що у чинному законодавстві відсутнє нормативне 
визначення поняття "науково-методична робота". Тому не зрозуміло, чи йде мова про методичну роботу, але 
організовану на наукових принципах, чи мова про професійну наукову діяльність педагогічних працівників. 

Спробуємо визначитися з феноменом науково-методичної діяльності, насамперед, у юридичній площині. 
Поняття "методична робота" для науково-педагогічних працівників ВНЗ має нормативне визначення та 

часові і грошові критерії обліку: наказом МОН затверджені норми часу для планування і обліку навчальної 
роботи та переліки основних видів методичної, наукової й організаційної роботи науково-педагогічних 
працівників вищих навчальних закладів. 

До методичної роботи науково-педагогічних працівників нормативно віднесені: 
– підготовка конспектів лекцій; методичних матеріалів до семінарських, практичних, лабораторних 

занять, курсового та дипломного проектування, практик і самостійної роботи студентів; 
– підготовка, рецензування підручників, навчальних посібників, словників, довідників (для педагогічних 

працівників); 
– розробка навчальних планів; навчальних програм; робочих навчальних планів, робочих навчальних 

програм для ВНЗ; 
– розробка і підготовка нових лабораторних робіт; 
– підготовка комп'ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін; 
– складання екзаменаційних білетів; завдань для проведення модульного та підсумкового контролю; 

завдань для проведення тестового контролю студентів; 
– розробка і впровадження наочних навчальних посібників (схем, діаграм, стендів, слайдів тощо) для ВНЗ; 
– розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання у ВНЗ; 
– вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу у ВНЗ; 
– підготовка концертних програм та персональних художніх виставок. 
Але як видно із переліку, зазначені форми методичної роботи не мають нічого спільного зі змістом тієї 

діяльності, що названа науково-методичною і котра має здійснюватися шкільними методистами і педагогами. 
Сьомий розділ "Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти" Закону України "Про 

загальну середню освіту" завданнями науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти 
визначає: 

1. Координацію діяльності інститутів післядипломної педагогічної освіти, методичних кабінетів та 
методичних об'єднань педагогічних працівників. 

2. Розроблення і видання навчальних програм, навчально-методичних та навчально-наочних посібників. 
3. Організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у тому 

числі керівних кадрів, системи загальної середньої освіти. 
4. Вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів загальноосвітніх навчальних закладів, вироблення 

відповідних рекомендацій. 
5. Організацію співпраці з вищими навчальними закладами всіх рівнів акредитації для підвищення 

ефективності навчально-методичного забезпечення. 
6. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та педагогічного досвіду. 
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Стаття 42 цього закону уточнює перелік суб’єктів, які здійснюють науково-методичне забезпечення системи 
загальної середньої освіти, а саме: 

– Міністерство освіти України (зараз МОНмолодьспорт України); 
– підпорядковані Міністерству науково-методичні установи та вищі навчальні заклади; 
– Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України (зараз 

Університет менеджменту освіти НАПН України); 
– науково-дослідні установи Академії педагогічних наук України та Національної академії наук України; 
– Кримський республіканський, обласні, Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної 

педагогічної освіти; 
– районні (міські) методичні кабінети. 
Як бачимо, у зазначеному переліку лише остання складова – районні (міські) методичні кабінети – не мають 

статусу наукової установи згідно з законом "Про наукову і науково-технічну діяльність" але мають здійснювати 
науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти. Зрозуміло, що це можуть бути лише види 
діяльності 4-6 з попереднього переліку, які не є науковими функціонально. 

Отже, на рівні законодавства маємо юридичну колізію, коли підзаконні акти визначають методичні кабінети 
суб’єктами науково-методичної роботи, а закон "Про наукову і науково-технічну діяльність" – не включає 
зазначені кабінети в коло суб’єктів, які мають право на здійснення наукової діяльності в принципі, а 
працівників цих кабінетів і центрів не включає у коло науково-педагогічних працівників. 

Хоча законодавство допускає можливість роботи у загальноосвітніх навчальних закладах та методичних 
кабінетах і центрах осіб із науковими ступенями, але наявність цих осіб не надає закладу статусу наукової 
установи відповідно до закону. 

Пенсійне законодавство, як виняток, передбачає для працівників із науковими ступенями, які працюють в 
ненаукових закладах вихід на наукову пенсію, якщо вони захистили дисертацію за спеціальністю, що відповідає 
їх посадовим обов’язкам, і працюють у закладі за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі 
науки, з якої присуджено науковий ступінь (ст. 22 Закону України "Про наукову і науково-технічну 
діяльність"), та на підтвердження надають пенсійним органам автореферат захищеної дисертації. 

Щодо вчителів, то загальноосвітні навчальні заклади не згадуються в жодному нормативному переліку наукових 
установ, але, як зазначено нами вище, від педагогів вимагається здійснювати науково-методичну діяльність. 

Отже, відсутність нормативного визначення змісту поняття "науково-методична діяльність" щодо 
педагогічного працівника створює в загальноосвітніх закладах та методичних кабінетах (центрах) низку 
проблем правового, організаційного, морального та управлінського характеру. 

Спробуємо тепер визначитися в наукових підходах до змісту поняття "науково-методична діяльність 
педагогічного працівника". 

Наукова діяльність у галузі методики навчання як часткової дидактики регламентується паспортом наукової 
спеціальності 13.00.02 ''Теорія і методика навчання (з галузей знань)''. Учені і практики, які захищають 
дисертації за зазначеною спеціальністю по-справжньому займаються науково-методичною роботою. Але 
робота над дисертаціями, яка є добровільною і не масовою за визначенням, не вписується в наведені вище 
жорсткі імперативні вимоги наказів Міністерства освіти, що поширюються на всіх учителів і методистів. 

Шкільні вчителі щоденно у навчально-виховному процесі здійснюють звичайну методичну діяльність. Як 
зазначають в "Енциклопедії освіти" В. Пуцов і Л. Набока, "методична робота в школі – це цілісна, основана на 
досягненнях науки, освітніх інноваціях, конкретному аналізі стану навчально-виховного процесу система 
діагностичної, пошукової, аналітичної, інформаційної, організаційної діяльності та заходів, спрямованих на 
всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя, розвиток творчого потенціалу педагогічного 
колективу школи загалом та удосконалення якості навчально-виховного процесу" [1: 497-498]. 

Автори російської педагогічної енциклопедії визначають шкільну методичну роботу як частину системи 
безперервної освіти педагогів. Основною метою такої роботи вони вбачають засвоєння найбільш раціональних 
методів і прийомів навчання та виховання учнів; підвищення рівня загальнодидактичної і методичної 
підготовленості педагога до організації та ведення навчально-виховної роботи; обмін досвідом між членами 
педагогічного колективу, виявлення та пропаганда передового педагогічного досвіду. Зазначається, що методична 
робота орієнтована на досягнення й підтримку високої якості навчально-виховного процесу в школі. Вона 
здійснюється протягом навчального року і органічно поєднується з повсякденною практикою педагогів. Ця робота 
сприяє розвитку навичок педагогічного аналізу, теоретичних і експериментальних досліджень [2: 569]. 

Метою методичної роботи є зростання рівня педагогічної майстерності вчителя й педагогічного колективу. 
Найсуттєвішим у методичній роботі є надання реальної, дієвої допомоги вчителям у їх професійному розвитку. 
Вона спрямована на формування професійної культури педагогів, прирощення знань, продукування нових 
педагогічних ідей, технологій, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду. Покликана 
задовольняти потреби розвитку і оновлення шкільної справи, а також інтереси педагогічного колективу у 
постійному підвищенні фахового рівня відповідно до кон'юнктури ринку педагогічної праці, виступати засобом 
соціального захисту і забезпечувати потреби розвитку освіти України у висококваліфікованих 
конкурентоспроможних спеціалістах. 

Основними принципами організації методичної роботи в школі є: демократизація; гуманізація; системність; 
науковість; врахування особливостей конкретної школи, вчителя; прогностичність та випереджувальний характер; 
творчість; єдність теорії і практики; створення сприятливих умов для ефективної методичної роботи. 
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Отже, говорячи про науково-методичну роботу педагога чи методиста в педагогічному контексті, мова може 
йти про методичну роботу вчителя, яка ґрунтується на принципі науковості. Тому, враховуючи нормативні 
аспекти проблематики науково-методичної роботи в ненаукових за статусом закладах, потрібно замість поняття 
"науково-методична робота" вживати поняття "методична робота, яка ґрунтується на наукових засадах". І від 
педагога вимагати не ефемерної наукової роботи, а реальної методичної, яку вчитель здійснює щоденно, але з 
осмисленим використанням нових дидактичних, методичних, психологічних, організаційних надбань 
педагогічної, психологічної та управлінської наук. 

Про те, що складові поняття "науково-методична робота" потрібно вживати окремо – наукова і методична – 
говорить також і типове положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський 
і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти. Пункт 2.1. цього положення визначає, 
що "головною метою діяльності інституту є наукове і методичне забезпечення системи післядипломної 
педагогічної освіти відповідного регіону, підвищення кваліфікації та перепідготовка керівних кадрів і 
педагогічних працівників освіти". 

Таким чином, зазначимо, що широко вживане на рівні підзаконних актів системи освіти поняття "науково-
методична робота" у масовій педагогічній практиці варто розуміти як методичну роботу на науковому 
підґрунті. В окремих випадках цим поняттям можна визначати науково-експериментальну і науково-дослідну 
діяльність педагогів у межах регіональних чи всеукраїнських експериментів та роботу над дисертаціями за 
паспортом спеціальності 13.00.02. Вимагати від педагогічних працівників постійного обов’язкового здійснення 
наукової роботи протизаконно. Крім того, поширення поняття "науково-методична робота педагога" в 
підзаконних актах вимагає його нормативного визначення шляхом внесення змін до ст. 1 Закону України "Про 
наукову і науково-технічну діяльність". 
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Смагин И. И. Нормативное и педагогическое содержание понятия " научно-методическая работа"  
в системе общего среднего образования. 

В статье проанализированы нормативное и педагогическое содержание понятия "научно-методическая 
работа". Указано, что широко применяемое на уровне подзаконных актов системы образования понятие 

"научно-методическая работа" в массовой педагогической практике следует понимать как методическую 
работу на научной основе. Распространение понятия "научно-методическая работа" требует его 

нормативного определения в подзаконных актах. 

Smagin I. I. The Legal and Pedagogical Meaning of the Notion "Scientific and Methodical Work" in the System of 
the Secondary Education. 

The paper analyzes the regulatory and pedagogical content of the concept "scientific and methodical work." It is 
stated, that widely used on the level of the subordinate legislation of the educational system the notion "scientific and 

methodical work" in the popular teaching practice should be understood as the methodical work on the scientific 
basis. The extension of the concept "scientific and methodical work" requires its regulatory definition in the 

subordinate legislation. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ 
МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

У статті розглянуто проблеми моделювання процесу підготовки майбутніх учителів до реалізації 
міжпредметних зв’язків у початковій школі в нових умовах сучасної української держави. Показано, що 
розроблена модель містить такі структурні компоненти: мотиваційний, змістовий, рефлексивний та 
реалізаційний. Доведено, що цільову складову моделі підготовки майбутніх учителів початкової школи до 
реалізації міжпредметних зв’язків складає соціальне замовлення – сформованість умінь та навичок до 

реалізації міжпредметних зв’язків учителів початкової школи, мета та завдання підготовки до реалізації 
міжпредметних зв’язків. 

Актуальність проблеми дослідження. Гарантією успішного виконання суспільством своєї освітньої місії є 
якість підготовки педагогічних кадрів. Відповідно до положень Закону України ''Про вищу освіту'', Концепції 
розвитку педагогічної освіти, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХI столітті підготовка 
фахівців у вищому педагогічному навчальному закладі передбачає: розвиток творчих здібностей студентів і 
їхніх навичок самостійного наукового пізнання; самоосвіту, самореалізацію особистості; забезпечення високого 
рівня загальної та педагогічної культури, що дозволяє зберігати, постійно вдосконалювати власний 
професійний рівень та творчу індивідуальність, а також розвиток можливостей інтегрувати набуті знання, 
втілюючи їх у подальшій професійній діяльності. 

Професійна діяльність учителя початкової школи в низці інших педагогічних професій посідає особливе 
місце, що пояснюється, насамперед, унікальністю цієї діяльності, її роллю в подальшому житті людини. Саме 
тому на перший план у системі вузівської освіти майбутніх учителів початкової школи сьогодні висуваються 
вимоги, пов’язані із загальнотеоретичною, дидактико-методичною підготовкою студентів до майбутньої 
професійної діяльності. Різні аспекти підготовки майбутніх учителів відображено в працях вітчизняних учених: 
організація й удосконалення навчального процесу у вищій школі (Є. Барбіна, В. Безпалько, І. Богданова, 
О. Глузман, В. Гриньова, В. Євдокимов, М. Ігнатенко, Е. Карпова, Н. Кічук, Л. Кондрашова, Н. Кузьміна, 
З. Курлянд, А. Ліненко, С. Литвіненко, С. Мельничук, О. Мороз, Н. Никандров, О. Падалка, Л. Петухова, 
О. Пєхота, В. Семиченко, В. Сластьонін, Г. Троцко, Л. Хомич, О. Цокур); чинники активізації й оптимізації 
навчально-пізнавальної діяльності студентів (В. Вергасов, В. Лозова, П. Підкасистий); організація професійної 
підготовки педагогів (О. Абдуліна, М. Євтух, І. Зязюн, М. Ігнатенко, А. Киричук, Н. Кузьміна, Ю. Пелех); зміст 
і методи дидактичної підготовки майбутніх педагогів (П. Гусак, Т. Ільїна, В. Ільченко, М. Левіна, І. Лернер, 
І. Огородников, В. Онищук, В. Паламарчук, І. Підласий, О. Савченко, М. Скаткін). Принципове значення в 
контексті означеної проблеми мають дослідження, спрямовані на формування професійної готовності вчителя 
до роботи з молодшими школярами і, зокрема, до розвитку їхніх навчальних умінь і навичок (Н. Глузман, 
А. Дмитрієв, В. Денисенко, О. Івлієва, Л. Ізотова, О. Красовська, H. Лошкарьова, Л. Міщенко, Л. Подимова, 
М. Прокоф’єва, Л. Філатова). 

На підставі аналізу існуючого стану професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у вищих 
навчальних закладах, забезпечення рівня готовності педагогів до реалізації міжпредметних зв’язків у практиці 
роботи початкової ланки освіти очевидною є гострота суперечностей між: 

– необхідністю реалізації міжпредметних зв’язків та їх інтеграції в початковій школі, відсутністю 
відповідного дидактико-методичного інструментарію забезпечення навчально-виховного процесу; 

– потребою школи у фахівцях, здатних реалізовувати міжпредметні зв’язки у навчально-виховному процесі 
початкової школи та непідготовленістю більшості вчителів до практичного розв’язання цієї проблеми; 

– необхідністю теоретичного обґрунтування, методичного забезпечення підготовки майбутніх учителів до 
реалізації міжпредметних зв’язків у початковій школі та недостатньою розробленістю цього питання в 
педагогічній науці. 

Отже, саме це актуалізує необхідність пошуку науково обґрунтованих можливостей оновлення процесу 
підготовки майбутніх учителів початкової школи до реалізації міжпредметних зв’язків. 

Мета статті полягає у з’ясуванні змісту й співвіднесення понять ''модель'', ''моделювання'' у сучасній науці; 
завдання: описати відповідну модель підготовки майбутніх учителів до реалізації міжпредметних зв’язків у 
початковій школі і за її допомогою уточнити місце та роль міжпредметних зв’язків в сучасному освітньому просторі. 

Виклад основного матеріалу. Для теоретичного обґрунтування необхідних змін у підготовці майбутніх учителів 
до реалізації міжпредметних зв’язків у початковій школі ефективним є застосування спеціального методу 
теоретичного дослідження – моделювання, що дозволяє уявити навчальний процес у цілісному вигляді та виявити 
проблеми у його функціонуванні. Застосування методу моделювання дало можливість відтворити компоненти, 
характеристики, виділити певні сторони системи підготовки майбутніх учителів до реалізації міжпредметних 
зв’язків. Різні аспекти проблеми моделювання висвітлено в дослідженнях В. Давидова, Р. Ісламшина [1]. 
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Моделювання в педагогіці – це метод дослідження об’єктів на їх моделях – аналогах певного фрагмента 
природної і соціальної реальності; метод опосередкованої практичної або теоретичної операції з об’єктом, при якому 
досліджується допоміжна природна або штучна система (квазіоб’єкт); заміщення об’єкта, що вивчається, іншим, 
спеціально побудованим, який може відтворювати об’єкт у його суттєвих якостях і спрощувати несуттєві. З-поміж 
основних принципів моделювання можна виділити такі: повнота розробленої моделі; зв’язок із теоретичним 
навчальним матеріалом; узагальненість завдань; типізація завдань і можливості перенесення вмінь із однієї 
діяльності в іншу; урахування типових труднощів і помилок у процесі діяльності; вибір доцільних форм, методів, 
прийомів навчання [1]. Отже, моделювання є однією з основних категорій теоретичного пізнання, методом 
опосередкованого вивчення процесів і явищ, при якому використовуються різного роду моделі. 

Моделювання є процесом побудови моделі (А. Кивирялг) [2]. Гносеологічна сутність моделей полягає в 
тому, що вони дозволяють системно і наочно виразити значення про предмет, його функції, параметри. 
Призначення моделі – пояснити суть даних, що відносяться до предмета пізнання. 

У філософії, модель являє собою створену або обрану дослідником систему, ''що відтворює суттєві для мети 
пізнання сторони (елементи, властивості, відносини, параметри) досліджуваного об’єкта й у силу цього 
перебуває з ним у такому відношенні заміщення і подібності, що дослідження її є опосередкованим способом 
одержання знання про цей об’єкт'' [3]. У методології науки модель розглядають як аналог певного фрагмента 
природної або соціальної реальності; уявлювану або матеріально реалізовану систему, яка, відображаючи або 
відтворюючи об’єкт дослідження, здатна заміщати його так, що її вивчення дає нам нову інформацію про цей 
об’єкт (В. Безрукова) [4]; форму абстракції особливого роду, в якій істотні стосунки об’єкту закріплено в 
зв’язках і стосунках речовин або знакових елементів, що наочно сприймаються; спрощений образ оригінала, 
нерозривно з ним пов’язаний, такий, що відображає істотні властивості, зв’язки і відношення оригінала; 
систему, дослідження якої служить інструментом, засобом для здобуття нової інформації про іншу систему; 
засіб пізнання (М. Кондаков, В. Мізінцев) [5]. 

На думку В. Штоффа, модель – це матеріально реалізована система, яка, відображаючи або відтворюючи 
об’єкт дослідження, здатна заміщати його так, що її вивчення дає нам нову інформацію про цей об’єкт. Автор 
виділяє три підтипи моделей: моделі, що мають фізичну подібність з оригіналом; моделі, які відображають 
просторову особливість; математичні та кібернетичні моделі [6]. 

Таким чином, модель – це форма абстракції особливого роду, в якій істотні відносини об’єкта закріплені в 
зв’язках і відносинах речовин або знакових елементів, що наочно сприймаються і подаються. Це своєрідність 
єдності одиничного та загального, де на перший план висунуто загальне, суттєве. 

Між ідеальними теоретичними моделями і фактичною підготовкою вчителів існує, проте, суттєва різниця. 
На практиці в педагогічній освіті домінує функціональний підхід, який виражається в підготовці до окремих 
видів педагогічної діяльності. 

Оригінальна модель підготовки майбутнього вчителя запропонована В. Сластьоніним. Вона побудована на 
основі підходу, який дозволяє формувати цілісну особистість учителя. Подібна модель припускає, що сучасний 
педагог повинен мати основи економічної освіти, уміння організаційної і виховної роботи, комп’ютерну 
грамотність, високу культуру, знання іноземної мови, бути ініціативною і відповідальною людиною, мати 
потребу в постійному збагаченні й оновленні знань, бути здатним до інновацій, відкритим для експериментів і 
одночасно залишатися толерантним відносно організації навчання. Ідеальний учитель повинен мати високі 
моральні якості, любити своїх учнів. Особистісні якості ідеального вчителя повинні знаходитися в гармонії з 
професійними знаннями і здібностями. При цьому у майбутнього вчителя необхідно виховувати культуру 
мислення. Він повинен уміти самостійно одержувати інформацію [7]. 

Близькою нам є концептуальна модель психолого-педагогічної системи підготовки вчителя початкових 
класів, розроблена Л. Хомич [9]. Означена модель є багатоаспектною і передбачає вдосконалення структури, 
змісту, форм і методів організації педагогічного процесу. 

На основі теоретичного аналізу і синтезу наведених тлумачень поняття ''модель'' позначимо основні 
теоретичні положення моделювання системи підготовки вчителів початкових класів. Система 
загальнопедагогічних знань розкривається на основі виявлення взаємозв’язків методологічних (науково-
теоретичних) і практичних знань; поєднання науково-теоретичних і конструктивно-технічних, змістовних і 
операціональних знань; єдності фундаментальних, теоретичних та практичних знань. 

Основними теоретичними орієнтирами побудови моделі стають знання про зв’язок усіх явищ 
навколишнього світу, діяльнісної сутності людини, що пізнає і перетворює світ, саму себе, співвідношення 
загального й одиничного, балансу загальнолюдських, національних і особистісних цінностей. Структурна схема 
професійного розвитку вчителя початкових класів включає такі етапи: діагностичний етап (контроль і 
самоконтроль, аналіз і самоаналіз); етап професійної підготовки, додаткової професійної освіти та самоосвіти; 
етап оцінки та самооцінки. 

Необхідність побудови моделі підготовки вчителів початкових класів зумовлюється низкою обставин: по-
перше, така модель дозволить об’єктивно уявити навчально-виховний процес як систему, обґрунтувати і розкрити 
його внутрішню структуру, яка відображатиме єдність її елементів, що знаходяться у взаємозв’язку, по-друге, 
розробка такої моделі дає можливість звести в єдиний документ інформацію, необхідну для освіти вчителя, і тим 
самим систематизувати її, виявити відсутній навчальний матеріал, по-третє, модель необхідна як інформаційна 
база для забезпечення комплексної одночасної розробки робочих програм (В. Безпалько, Ю. Татур) [9]. 
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В основу побудови авторської моделі підготовки майбутніх учителів початкових класів до реалізації 
міжпредметних зв’язків покладено осмислення педагогічного процесу як системи, оскільки саме системний 
підхід виступає методологічною основою дослідження. В моделі представлено цілісний педагогічний процес 
підготовки майбутнього вчителя початкових класів до реалізації міжпредметних зв’язків. 

Цільовим призначенням моделі є проектування системи професійної підготовки майбутніх учителів 
початкових класів до реалізації міжпредметних зв’язків. Відображення досліджуваного процесу у вигляді 
графічної моделі дозволило чіткіше структурувати основні елементи підготовки, коригувати і регулювати 
управління всією системою, логічно прогнозувати хід та результати роботи. 

Оскільки досліджуваний феномен – підготовка майбутніх учителів початкових класів до реалізації 
міжпредметних зв’язків – із позицій різних наукових підходів є підсистемою, складовою загальної системи 
підготовки майбутніх учителів початкових класів до професійно-педагогічної діяльності, то деякі аспекти цієї 
системи можуть бути спроектованими на неї. З цієї позиції теорія підготовки майбутніх учителів початкової 
школи до реалізації міжпредметних зв’язків може розглядатися як часткова теорія стосовно низки загальних 
педагогічних теорій, що відображає основні елементи змісту теоретичної підготовки майбутніх учителів до 
реалізації міжпредметних зв’язків. 

Виявляючи основні принципи підготовки вчителів початкових класів до реалізації міжпредметних зв’язків, 
ми спиралися на фундаментальні дослідження: філософську концепцію про суть людського життя як процес 
безперервного вдосконалення; концепції про системний підхід до наукового пізнання соціальних процесів; 
концепції особистісно-діяльнісного підходу в навчанні; дослідження системи безперервної педагогічної освіти, 
дидактичних основ підвищення кваліфікації педагогічних працівників, структури поетапного формування знань 
і вмінь учителя у контексті педагогічного мислення і спілкування, проблеми управління освітою, професійно-
значущих якостей особистості педагога, самоосвіти педагога, наступності між різними етапами освіти. 

Підготовка майбутніх учителів до реалізації міжпредметних зв’язків у початковій школі будується за 
певними дидактичними принципами, в яких відображаються специфічні педагогічні закономірності 
зазначеного процесу. Під принципами підготовки майбутніх учителів розуміють найбільш загальні провідні 
положення, що визначають зміст, методику та організацію процесу відповідної підготовки студентів, на основі 
цих положень створюються конкретні вихідні установки, правила, рекомендації для досягнення цілей 
підготовки. Незнання принципів або їх невміле застосування гальмує успішність навчання, ускладнює 
засвоєння знань, формування якостей особистості дитини. Сукупність принципів дозволяє характеризувати весь 
навчальний процес, усі сторони діяльності вчителя та пізнавальної діяльності учнів. 

Принципи підготовки майбутніх учителів до реалізації міжпредметних зв’язків стосуються регулювання 
різноманітних змістових стосунків учасників зазначеного процесу, визначають діяльність педагога та навчально-
пізнавальну діяльність учнів як суб’єктів навчання, основні положення, на які опираються при викладанні 
навчальних дисциплін у вищому навчальному закладі, впливають на визначення змісту, методів і форм навчання. 

Узагальнення підходів до обґрунтування сучасної системи принципів навчання та виховання, урахування 
особливостей виховного процесу у вищому педагогічному навчальному закладі, вивчення практики підготовки 
майбутніх учителів до реалізації міжпредметних зв’язків, узагальнення передового педагогічного досвіду 
підготовки майбутніх учителів у різних вищих навчальних закладах дали можливість визначити такі принципи 
підготовки майбутніх учителів початкових класів до реалізації міжпредметних зв’язків: науковості, міцності 
засвоєння знань, умінь та навичок, системності, доступності, наочності, принцип свідомості і активності в 
навчанні, індивідуалізації, інтеграції. Висвітлимо сутність означених принципів. 

Принцип науковості навчання полягає в необхідності формування в учнів системи наукових знань, які 
мають вирішальний вплив на розвиток особистості, характер розумової діяльності. Цей принцип вимагає від 
викладача знання законів засвоєння навчального матеріалу і науково обґрунтованої методики та організації 
процесу навчання. Перш ніж почати процес навчання, необхідно: проаналізувати навчальний матеріал і 
виділити в ньому найбільш важливі, істотні ідеї; визначити зміст другорядних понять та повноти подачі 
фактичного матеріалу; виявити можливі міжпредметні зв’язки теорії і практики, які були сформовані при 
вивченні інших навчальних дисциплін (педагогіки, психології, анатомії). 

Принцип системності навчання пов’язаний із тим, що навчальний матеріал повинен відображатися у 
свідомості як цілісна система пов’язаних між собою основних знань і вмінь. Реалізація принципу системності 
передбачає оволодіння навчальним матеріалом на трьох рівнях: відображення, розуміння, засвоєння. На рівні 
відображення формується загальне уявлення про досліджуваний предмет. На рівні розуміння студент опановує 
теорію навчального предмета. На рівні засвоєння досягається зв’язок теорії із системою вправ, практичних 
завдань і дій, тренування. 

Принцип доступності забезпечує успішне засвоєння нових знань і способів діяльності. Суть цього принципу 
полягає в тому, що він відображає загальнонаукові принципи наступності, послідовності та поступовості 
навчання, вимагає починати вивчення окремих розділів із виявлення сформованих раніше знань, умінь, навичок 
(вхідний контроль). Недостатній рівень підготовки може істотно знизити успішність самостійної діяльності 
учнів і стати причиною формалізму їхніх знань. Доступність викладання і можливість розуміння і засвоєння 
навчального матеріалу залежать від рівня розвитку в учнів теоретичного мислення і тих розумових операцій, на 
основі яких дається пояснення. Загалом, принцип доступності, включає в себе три аспекти: доступність 
(система знань, що повідомляються, повинна ґрунтуватися на наявних знаннях і досвіді); достатність 
(досліджувана система знань повинна бути достатньою для виявлення досягнутого рівня розвитку студентів, 
сприяти переходу на більш глибокий рівень розвитку або створити помітні передумови для такого переходу); 
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необхідність (досліджуваний у конкретних умовах навчальний матеріал повинен бути необхідним для 
вирішення завдань послідовного розвитку студентів). 

Принцип наочності навчання не зводиться до простого зображення або ілюстрування досліджуваного явища, 
а являє собою більш широкий комплекс засобів, методів, прийомів, що забезпечують, з одного боку, більш чітке і 
ясне сприйняття повідомлених знань, а з іншого боку, формують уявлення про взаємозв’язок досліджуваних явищ 
із реальною практикою. Реалізація принципу наочності вимагає: супроводу показу тих чи інших вправ, елементів 
техніки і тактики словесним коментарем, який дозволяє організувати процес сприйняття належним чином і 
акцентувати увагу на суттєвих ознаках досліджуваного руху; забезпечення при поясненні сходження від 
спостереження одиничних особливостей рухів (прийомів) до усвідомлення ознак, загальних для рухів (прийомів) 
певного класу, підкласу, групи відповідно до класифікації елементів. Тобто для реалізації означеного принципу 
необхідно забезпечити не тільки наочність факту, але і наочність закономірностей. 

Принципи свідомості і активності в навчанні. Свідоме ставлення до навчання висловлює мотиваційну 
сторону особистості майбутнього вчителя. Розумовий процес завжди внутрішньо мотивований. Якщо в 
студента немає бажання та інтересу до занять, якщо він не переживає успіху і невдачі, не бачить практичного 
сенсу в процесі пізнання, то без усього цього від занять не буде ніякої користі. Для реалізації цього сенсу 
педагог повинен: систематично підтримувати інтерес до навчального матеріалу, теми; формувати пізнавальні 
потреби; підвищувати емоційність методичних прийомів навчання; знати потреби кожного студента і 
формувати на цій основі мотиви і цілі навчальної діяльності; забезпечити усвідомлене виконання студентом 
усіх операцій і дій. Майбутній фахівець повинен уміти: виділяти на основі вказівок викладача зміст і умови 
вирішення навчального завдання; самостійно переходити до вивчення наступного розділу навчального 
матеріалу після критичної оцінки якості засвоєння попереднього завдання. 

Зміст принципу міцності засвоєння знань, умінь та навичок визначається такими основними положеннями: 
необхідно виділяти головне в навчальному матеріалі, те, що відображає найбільш суттєві особливості 
навчального матеріалу. Тільки в цьому випадку в свідомості виникне логічна система взаємопов’язаних, 
взаємозалежних складових частин знань. Досліджувані знання повинні бути включені в систему поглядів і 
переконань студента, бо тільки в цьому випадку вони стануть його внутрішнім надбанням. Міцність навчання 
означає тривале збереження в пам’яті отриманих знань і навичок. На тривалість збереження засвоєного матеріалу 
впливають об’єктивні і суб’єктивні чинники, умови навчання, режиму життя, праці і відпочинку. Дотримання 
цього принципу в навчанні означає необхідність посилення позитивних факторів і зниження ролі негативних. 

Основне положення принципу індивідуалізації навчання полягає в тому, щоб індивідуальні відмінності в 
знаннях, структурі мислення і властивості особистості використовувати для більш глибокого розуміння 
загальних психічних особливостей. На цій основі можна глибше обґрунтувати зміст, методи й організацію 
навчальних занять. Індивідуальний підхід означає не пристосування мети й основного змісту навчання до 
окремих індивідів, а пошук і використання форм і методів роботи з урахуванням індивідуальних особливостей 
для досягнення цілей навчання. У процесі навчання необхідно враховувати індивідуальні особливості нервової 
системи, фізіологічні особливості організму. 

Принцип інтеграції передбачає взаємозв’язок усіх компонентів процеса навчання, всіх елементів системи, 
зв’язок між системами. Означений принцип є провідним при розробці цілепокладання, визначення змісту 
навчання, його форм і методів. 

Оскільки результатом упровадження моделі підготовки майбутніх учителів до реалізації міжпредметних 
зв’язків у початковій школі (див. рис. 1.) є особистісне набуття кожним студентом відповідної готовності у 
складі мотиваційного, змістового, рефлексивного, реалізаційного компонентів, то досягнення цього результату 
можливе за певних педагогічних умов, що можуть позитивно вплинути на цей процес. З-поміж них: 

– поетапне впровадження моделі підготовки майбутніх учителів до реалізації міжпредметних зв’язків; 
– проектування навчального процесу у вищих навчальних закладах із психолого-педагогічних дисциплін 

щодо застосування міжпредметних зв’язків; 
– розроблювання та активне використання дидактико-методичного забезпечення реалізації міжпредметних 

зв’язків у початковій школі. 
Мотиваційний компонент припускає мотивацію власної діяльності майбутнього фахівця і навчальної діяльності 

школярів, конструювання педагогічних цілей і організацію цілеутворення в навчальній діяльності школярів. 
Змістовий компонент підготовки майбутніх учителів початкових класів до реалізації міжпредметних 

зв’язків містить знання теоретичних основ предметів, що викладаються, уміння аналізувати і вибудовувати їх 
зміст з урахуванням логіки предмета й особливостей навчальної діяльності школярів по його засвоєнню. 
Означений компонент включає технологію підготовки, змістовий ресурс (цикл професійно-орієнтованих 
дисциплін; педагогічну практику; науково-дослідну роботу); організаційне забезпечення, яке змінювалося 
протягом трьох етапів підготовки фахівців (організаційно-підготовчого, когнітивно-аналітичного, креативно-
діяльнісного): активна навчальна лекція; ''журчащі'' групи; синдикат; презентація системи роботи з 
використанням міжпредметних зв’язків на основі вивчення та систематизації передового педагогічного досвіду; 
гурток ''Перший учитель''; інтелект-карти; комунікативні вправи; інформаційний лабіринт; аналіз ситуацій, 
кейс-стаді; інсценування; креативні вправи; ігрове проектування; самопрезентація; розробка і презентація 
конспектів уроків. 
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Рис.1. Модель підготовки майбутніх учителів до реалізації міжпредметних зв’язків у початковій школі. 

 
Рефлексивний компонент характеризує способи проектування майбутньої діяльності (своєї і школярів), 

обґрунтування можливих варіантів її розвитку. Він включає навчання дітей плануванню своїх навчальних дій 
по досягненню навчальної мети і пошуку способу її досягнення. Означений компонент припускає рефлексію 
вчителем своєї педагогічної діяльності загалом, її окремих компонентів; створення умов для рефлексії й 
оцінювання дітьми своєї навчальної діяльності. 

МЕТА: підготовка майбутніх учителів початкових класів до реалізації міжпредметних зв’язків. 
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поєднання інноваційних та інтерактивних методів; упровадження спеціальних форм і засобів у педагогічну 
практику та науково-дослідну роботу; прагнення майбутніх фахівців до професійно-педагогічної рефлексії, 
саморозвитку; динамічні зміни у рівнях компонентів готовності до реалізації міжпредметніх зв’язків у 
початковій школі. 
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Реалізаційний компонент передбачав упровадження моделі підготовки майбутніх учителів до реалізації 
міжпредметних зв'язків у початковій школі. Зокрема він включав: наповнення навчального процесу 
міжпредметними зв’язками; поєднання аудиторних, інноваційних та інтерактивних методів; упровадження 
спеціальних форм і засобів у педагогічну практику та науково-дослідну роботу; постійне прагнення до 
професійно-педагогічної рефлексії, саморозвитку; динамічні зміни у рівнях компонентів готовності до 
реалізації міжпредметніх зв’язків у початковій школі. 

Визначений у моделі змістовий ресурс включає цикл професійно-орієнтованих дисциплін, педагогічну 
практику, науково-дослідну роботу студентів. Під час опанування означених складових здійснюється фахова 
підготовка майбутніх учителів узагалі та до реалізації міжпредметних зв’язків у початковій ланці освіти 
зокрема. Важливою складовою змістового ресурсу є педагогічна рефлексія. Результатом упровадження 
означеної моделі була готовність майбутніх учителів початкових класів до реалізації міжпредметних зв’язків. 

Висновок. Отже, розроблена експериментальна модель дозволила виявити взаємозв’язки всередині об’єкта 
моделювання, відобразити їх у графічному вигляді, зосередити увагу на вирішенні основних питань, логічно 
спрогнозувати зміст та хід підготовки майбутніх учителів початкових класів до реалізації міжпредметних зв’язків. 

Перспективами подальшого дослідження проблеми вбачаємо в пошуку ефективних умов підготовки 
майбутніх учителів початкової школи до реалізації міжпредметних зв’язків у початковій школі. 
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Бузинская Я. М. Моделирование процесса подготовки будущих учителей к реализации межпредметных 
связей в начальной школе. 

В статье рассматриваются проблемы моделирования процесса подготовки будущих учителей к реализации 
межпредметных связей в начальной школе в новых условиях современного украинского государства. Показано, 

что разработанная модель содержит следующие структурные компоненты: мотивационный, 
содержательный, рефлексивный и реализационный. Доказано, что целевую составляющую модели подготовки 
будущих учителей начальной школы к реализации межпредметных связей составляет социальный заказ – 

сформированность умений и навыков к реализации межпредметных связей учителей начальной школы, цель и 
задачи подготовки к реализации межпредметных связей. 

Buzins'ka Ya. M. Modeling the Process of Preparing Future Teachers to Implement Interdisciplinary Connections 
in the Elementary School. 

The article considers the problem of modeling the process of preparing future teachers to implement interdisciplinary 
connections in the elementary school in the modern conditions of the Ukrainian state. It is shown that the model has the 

following structural components: motivational, conceptual, reflexive and realizable. It is proved that the target 
component model of training primary school teachers to implement interdisciplinary communication is the social order 

– the formation of skills and habits to implement interdisciplinary connections of primary school teachers, the 
preparation aim and tasks to implement interdisciplinary connections. 
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ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У ПЕДТЕХНІКУМАХ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНИХ 
МЕНШИН В УКРАЇНІ У 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ 

У статті висвітлено питання підготовки педагогічних кадрів для задоволення культурно-освітніх потреб 
національних меншин в галузі вищої професійної педагогічної освіти в 20-х роках ХХ століття. Наведено дані 
про мережу педагогічних технікумів, які функціонували в Україні в зазначений період для представників різних 
національних меншин. Проаналізовано змістовий та процесуальний аспекти професійної підготовки майбутніх 
учителів у педагогічних технікумах для національних меншин, організованих в Україні у другій половині 20-х рр. 

ХХ століття. Також розглянуто допоміжні навчальні заклади, що сприяли вступу до національних 
педагогічних технікумів, а саме – підготовчі курси, які діяли при національних педагогічних технікумах. 

На сучасному етапі розвитку України як суверенної держави не втрачає своєї актуальності завдання 
забезпечення рівного розвитку мови, культури, освіти всіх національностей, що населяють її територію. Суть 
цього завдання полягає у необхідності забезпечення інтересів різних етнічних і національних груп та всебічного 
задоволення їхніх потреб у державному житті. Проведення державної освітньої політики в напрямку сприяння 
розвиткові полікультурного суспільного середовища передбачає обов'язкове надання можливості національним 
меншинам отримувати освіту рідною мовою. З огляду на це, важливу роль відіграє вивчення історії підготовки 
педагогічних кадрів для шкіл національних меншин з метою використання накопиченого прогресивного 
досвіду і пошуку шляхів ефективного розвитку сучасного полікультурного освітнього середовища. Особливого 
значення у цьому контексті набуває історичний досвід та осмислення процесів, пов’язаних з національно-
культурним будівництвом в Україні в 20-30-х роках ХХ століття. 

Попри активні дослідження в цьому напрямку (О. О. Войналович, Н. А. Сейко, Л. Л. Місінкевич, М. В. Марчук, 
Н. І. Мельник, С. І. Очеретянко, О. І. Жуковський, Е. Ш. Бекірова та інші) все ще недостатньо уваги приділяється 
саме аналізу досвіду підготовки педагогічних кадрів до роботи у школах для національних меншин. 

У зв’язку з цим, метою статті є аналіз змістового та процесуального аспектів професійної підготовки майбутніх 
викладачів шкіл національних меншин у національних педтехнікумах, організованих в 20-х рр. ХХ століття. 

Педагогічні технікуми для національних меншин з’явились на освітній карті України в 1925 р. Базою для їх 
організації послужили трирічні педагогічні курси для національних меншин. На законодавчому рівні це було 
закріплено постановою РНК УСРР від 9 липня 1925 р. [1: 194]. 

Так, у середині 20-х років ХХ століття функціонували такі педтехнікуми (далі – ПТ) для представників 
національних меншин: для євреїв – Київський ПТ, Вінницький ПТ, Житомирський ПТ ім. Володарського, 
Харківський ПТ ім. Жовтневої Революції (з 1927 р. був переведений до Одеси); для німців – Хортицький ПТ, 
Пришибський ПТ; для поляків – Київський ПТ ім. Ф. Кона; для болгар – Преславський ПТ; для греків і татар – в 
1926 / 27 н. р. було відкрито грецьке відділення на базі Маріупольського українського ПТ. В 1930 р. цей 
навчальний заклад було реорганізовано в Маріупольський грецький ПТ, який готував вчителів із знанням греко-
елінської, греко-татарської та татарської мов; для молдаван – Балтський ПТ (переведений до м. Балта в 1925 р. з 
м. Одеса); для росіян – Катеринославський ПТ ім. Петровського, Київський ПТ ім. Пирогова [2: 68-69]. 

Педтехнікуми (як і трирічні педкурси) отримали статус вищих навчальних закладів у галузі професійної 
педагогічної освіти, які готували вчительські кадри з вищою освітою. Навчальний план педтехнікумів був 
розроблений та ухвалений у лютому 1925 р. Методкомом Головпрофосвіти України, що свідчить про 
запровадження централізованого підходу до підготовки національних педкадрів в Україні, контролю за змістом 
цієї підготовки з боку вищих державних органів управління освітою [3]. Тривалість навчання у цьому 
навчальному закладі становила 3 роки, кожен рік поділявся на триместри. Склад навчального плану педтехнікумів 
було залишено переважно таким самим, що і для педкурсів, лише з деякими поправками. Так, аналіз зазначеного 
навчального плану свідчить, що він був також розрахований на 36 годин тижневої роботи на кожному курсі і 
складався з 3 циклів: суспільствознавчого, виробничого та педагогічного. З огляду на те, що навчальний план 
педтехнікуму був розрахований на осіб з рівнем знань не нижче профшколи, з програм окремих дисциплін було 
вилучено вивчення елементарних курсів географії, ботаніки, зоології, політграмоти і суспільствознавства. Новий 
навчальний план мав на меті зменшити багатопредметність та дублювання у дисциплінах педагогічного циклу для 
чіткого розуміння, яких саме педагогічних працівників потребував педтехнікум. 

З огляду на це, було проведено укрупнення дисциплін усіх трьох циклів. Так, у змісті підготовки у 
педтехнікумі такі предмети суспільствознавчого циклу, як економполітика і економгеографія об’єднувалися з 
курсом політекономії і вивчалися протягом перших двох років. Радянську конституцію було об’єднано з курсом 
радянського будівництва під назвою "Радянська держава і право", що стало вступним курсом до 
суспільствознавчого циклу. Такий предмет, як "Історія класової боротьби" охоплював: історію форм народного 
господарства, історію революційних рухів, історію соціалізму та робітничого руху. Обов’язковим для підготовки 
майбутніх учителів шкіл національних меншин було також вивчення української, російської та всесвітньої 
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літератури протягом другого і третього років навчання, яка вивчалася у контакті з іншими дисциплінами 
суспільствознавчого циклу в якості "художньої ілюстрації до ідеології суспільства в класовій боротьбі" [3: 31]. 

Виробничий цикл складався з навчальних предметів загальноосвітнього та політехнічного характеру. Курс 
"Неживої природи" у зазначеному плані був замінений окремими дисциплінами: фізикою, хімією та 
метеорологією. Курс "Органічна природа" зосереджувався на вивченні біологічних явищ та законів. 

Головними відмінностями педагогічного циклу педтехнікуму від педкурсів було те, що у педтехнікумі 
вивчення педології, яка набувала в той час поширення у складі педагогічних дисциплін, було розширено – воно 
проводилося протягом трьох років навчання, а на педкурсах лише на першому і другому курсах. Вивчення 
курсу "Педологія" передбачало ознайомлення з низкою наукових галузей, що вивчали дитину з погляду її 
природних властивостей, а саме: анатомією, фізіологією дитячого організму під час його росту, теорією про 
вищу нервову й психічну діяльність дитини, гігієною дитячого віку, особливостями поведінки у колективі. 

Вивчення національної мови (3 год.), яка входила в той час до складу дисциплін педагогічного циклу (у 
чому ми вбачаємо особливий акцент на цьому предметі у змісті професійної підготовки вчителя шкіл 
національних меншин), планувалося на всіх трьох курсах як заняття в групах, а не усіма студентами разом, як 
це було з іншими дисциплінами, що можна розцінювати як захід для покращення умов оволодіння мовою 
кожним студентом. Велика увага надавалася також тим дисциплінам педагогічного циклу, які сприяли 
естетичному і культурному вихованню студентів, розвивали творчий потенціал майбутніх педагогів: 
образотворчому мистецтву, співам і музиці, фізкультурі та праці у майстернях. Теоретичне вивчення цих 
дисциплін на першому і другому курсах мало педагогічний ухил з виховуючим значенням, метою якого було 
виростити гармонійно розвинутого педагога і прищепити йому гарний смак та потяг до прекрасного. На 
третьому курсі заняття мистецтвом, співами та фізкультурою тісно поєднувалися з педпрактикою (відбувалося 
практичне ознайомлення з цими предметами та методиками їх застосування у школі під час проходження 
педпрактики), тому окремих годин на їх викладання не передбачалося [3: 32]. 

Краєзнавство як окремий предмет було виключено з навчального плану педтехнікуму, так як все навчання 
набувало краєзнавчого ухилу, що допомагало уточнити цільову установку педтехнікуму як установи, метою 
якої була підготовка "культробітників певного району та впровадження як педагогічного, так і виробничого 
ухилу роботи у педтехнікумі" [3: 31]. Ця тенденція підтверджується тим фактом, що до змісту підготовки 
вводилася ціла низка більш конкретизованих (деталізованих) дисциплін, спрямованих на вивчення місцевого 
краю, а саме: вивчення державних, громадських установ, побуту громадян, вивчення природи, екскурсії на 
підприємства, які складали цикл політосвітньої та виробничої практики. 

Позитивною стороною професійно-педагогічної освіти у педтехнікумах було й те, що методичний комітет 
Укрголовпрофосвіти надавав велике значення підготовці майбутніх учителів до роботи в різних дитячих 
установах, вводячи до навчального плану окрему дисципліну – вивчення дитячих установ, яка передбачала 
педпрактику студентів у закладах соціального виховання певного району з першого курсу (на І курсі – 12 днів, 
на ІІ – 18 днів, на ІІІ – 30 днів). У пояснювальній записці наголошувалося на органічному поєднанні всіх 
предметів різних циклів з кінцевою установкою навчання – підготовкою кваліфікованих культпрацівників для 
молодших груп трудшколи певного району. 

У навчальному плані національного педтехнікуму (як і педкурсів) було залишено факультативне вивчення 
іноземної мови (3 год.), з метою "навчити студентів користуватись педпрацями, що видаються за кордоном" [3: 31]. 

Політпросвітницька підготовка у педтехнікумах проводилася у значно ширшому обсязі (порівняно з 
педкурсами) – у вигляді соціально-політичного наукового мінімуму, до якого входили: марксизм-ленінізм, історія 
класової боротьби, радянська держава і право, які складали дисципліни суспільствознавчого циклу [4: 36]. 

Як свідчить проведений нами аналіз нормативних документів, разом з виданням зазначеного навчального 
плану (1925) була здійснена спроба уніфікації змісту підготовки у національних педтехнікумах у тому сенсі, що 
методичним комісіям національних педтехнікумів заборонялося вносити зміни в свої навчальні плани на 
власний розсуд. Це стає зрозуміло з пояснювальної записки до навчального плану педтехнікуму (1925), в якій 
наголошувалося, що "зміни у розподілі дозволяється робити лише з відома педвертикалі профосу" [3: 30]. Але 
на підставі виявлених архівних матеріалів ми можемо стверджувати, що на практиці наведений вище 
уніфікований проект навчального плану педтехнікуму реалізовувався все ж таки з певними відхиленнями. 
Порівняння його з навчальним планом Київського польського педтехнікуму на 1926 / 27 н. р. та навчальним 
планом Одеського єврейського педтехнікуму на 1927 / 28 н. р. виявило низку змін у циклах [5: арк. 14, арк. 23]. 
На нашу думку, це було пов’язано з тим, що у 1920-х роках погляди на зміст і задачі підготовки національних 
педкадрів у педтехнікумах характеризувалися ще нечіткістю й неузгодженістю. Тому-то у різних педтехнікумах 
знаходимо відображення цієї неусталеності як у змісті різних циклів, так і в назвах відповідних навчальних 
курсів. Так, наприклад, з суспільствознавчого циклу випав курс марксизму-ленінізму, натомість з’явився курс 
під назвою "Історичний матеріалізм", економгеографія і політекономія викладалися як два окремих предмети. 

Крім того, порівнюючи дисципліни виробничого циклу обох педтехнікумів з уніфікованим планом, варто 
зазначити, що в них курс органічної природи був представлений ширше, ніж у зразковому навчальному плані, а 
саме: до фізики, хімії та метеорології була додана геологія. Курс органічної природи був розбитий на окремі 
дисципліни, що сприяло більш глибокому вивченню біологічних явищ та законів природи, а саме: в Одеському 
педтехнікумі він був представлений біологією і зоологією, а у Київському педтехнікумі – біологією і 
природознавством. Також звертає на себе увагу курс "Методика краєзнавства", що викладався в Одеському 
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єврейському педтехнікумі, який передбачав вивчення основ викладання краєзнавства, методів ознайомлення з 
природою і побутом місцевого краю. 

Предмети природничого характеру, що входили до виробничого циклу, серед іншого формували фаховий 
компонент підготовки майбутніх учителів для установ соціального виховання серед представників рідних 
національностей. Ці предмети, які давали необхідні знання з основ фізики, хімії, біології, географії, 
метеорології, математики тощо, викладалися переважно на перших двох курсах педтехнікуму і складали 
підвалини професійної діяльності, оскільки елементи природничих знань викладались у молодшому концентрі 
трудшкіл національних меншин. 

Зміст навчальної роботи у національних педтехнікумах (так як і на педкурсах) був повністю 
підпорядкований тогочасним ідеологічним вимогам. Так, дисципліни, які сприяли формуванню класової 
свідомості викладалися протягом усього терміну навчання, починаючи з першого триместру (історія класової 
боротьби, історичний матеріалізм, методика політосвіти тощо). 

Психолого-педагогічна підготовка у педтехнікумі передбачала ознайомлення і вивчення знань, пов’язаних з 
питаннями виховання та організації дитячого життя й комуністичного дитячого руху. 

Порівняння дисциплін педагогічного циклу зазначених педтехнікумів з уніфікованим навчальним планом 
дає підстави говорити про більш насичений у них блок предметів цього циклу. Окрім педології й сучасних 
педагогічних систем, у педтехнікумах викладалися такі дисципліни, що складали фундамент професійної 
діяльності національного вчителя: дидактика і школознавство, анатомія і фізіологія дитини (які в той час у 
навчальних планах було віднесено до дисциплін виробничого циклу), натомість зі змісту професійної 
підготовки цих технікумів випав курс "Семінари по соцвиху" [5: арк. 14; 6: арк. 23]. 

Розглядаючи студентів як майбутніх освітніх працівників у середовищі національних меншин, педтехнікуми 
прикладали значні зусилля до викладання національних мов протягом усього терміну навчання. Викладання 
національної мови включало такі аспекти: теорія, техніка письмової та усної мови, методика мови, 
розказування, художнє читання, драматизація [3: 30]. На підготовці національних педкадрів також позначився 
курс на українізацію, проголошений у республіці на початку 20-х років ХХ ст., що передбачав обов’язкове 
викладання української мови по 2 год. / тиждень на всіх трьох курсах. 

Отже, з наведених навчальних планів видно, що на тлі загального дотримання усіх структурних компонентів 
зразкового навчального плану в національних педтехнікумах його практична реалізація супроводжувалася 
певними видозмінами, що виражалися у наявності тих чи інших курсів у складі вже усталених циклів 
підготовки та варіаціях у відведених на них годинах. Також варто зазначити, що національні мови входили до 
складу предметів педциклу, що забезпечували спеціальну (фахову) підготовку. 

Водночас, на нашу думку, негативним було те, що, незважаючи на посилення краєзнавчого ухилу у змісті 
підготовки у національних педтехнікумах, у навчальних планах деяких з них, наприклад, Київського 
польського педтехнікуму та Одеського єврейського педтехнікуму, не вистачало предметів національного 
характеру, що знайомили б з національною історією, культурою, географією історичної батьківщини, історією 
національної літератури тощо. Звертає на себе увагу і відсутність дисциплін методичного характеру (методика 
навчання у школі, методика національної мови, методика математики, природознавства, письма тощо). 

Своєрідною підготовчою ланкою, яка передувала вступу до національних педагогічних технікумів стали 
однорічні підготовчі курси (або відділення). Вимоги, що висувалися до абітурієнтів для вступу на підготовчі 
курси, були досить високими. Крім загальноосвітніх знань, вимагалися також знання з національної літератури, 
володіння національною мовою [5: арк. 3 зв.]. 

Зміст підготовки на підготовчих курсах полягав у засвоєнні курсантами необхідного мінімуму 
загальноосвітніх знань на політехнічній основі, що складався, головним чином, з предметів виробничого циклу 
та декількох – педагогічного (образотворче мистецтво, музика, фізкультура, національна мова), необхідних для 
вступу до педтехнікуму [5: арк. 14 зв.; 6: арк. 23]. Організація і функціонування зазначених курсів у 
досліджуваний період були цілком виправданим і необхідним заходом, з огляду на недостатньо високу 
підготовку бажаючих вступити до педтехнікумів. Це засвідчують документи вступної кампанії до Київського 
польського педтехнікуму за 1926 / 27 н. р., а саме: з 58 абітурієнтів, що склали іспити, 52 чол. (!) було 
зараховано на підготовчі курси, а решта – на перший курс [5: арк. 8]. 

Не менш серйозними були програмові вимоги для вступу до самих національних педтехнікумів. Так, у 
програмі для вступу на перший курс Вінницького єврейського ПТ на 1926 / 27  н. р. були розміщені вимоги з 
усіх трьох циклів. Наведемо уривок з програмових вимог педагогічного циклу: "1) Єврейська мова і література. 
Вміти правильно й на письмі висловлювати свої думки, знати граматику в обсязі підручника Співака "Юдіше 
шпрах" і виявити знайомство з творами Шолом Алейхема "Менделе Мохем сфорім". 2) Українська і російська 
мови. Вміти усно й на письмі правильно викласти свої думки, найти головну думку твору, вміти збудувати план 
для свого твору й з прочитаного, скласти діловий папер і виявити знайомство з одним-двома творами таких укр. 
письменників: Васильченка, Коцюбинського, Винниченка, Франка і з одним-двома творами рос. письменників. 
3) Малювання. Вміти змалювати найпростіші предмети" [7: арк. 43]. Порівнюючи ці вимоги з вимогами для 
вступу на підготовчі курси, стає зрозуміло про поступове їх ускладнення, що передбачало наявність в 
абітурієнтів більш глибоких і ґрунтовних знань як національної мови і літератури, так і української й російської 
мов, щоб вступити до педтехнікуму. 
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Основною формою теоретичних занять у національних педтехнікумах були лекції, практичне оволодіння і 
закріплення матеріалу відбувалось на семінарах і практичних заняттях у формі співбесід та доповідей, а також 
застосовувався лабораторно-бригадний метод. Цей метод на той час набув широкого застосування у підготовці 
майбутніх учителів, який передбачав високий ступінь самостійності студентів і постійну допомогу й контроль 
над поточною роботою з боку керівників груп. Він орієнтував студентів на опрацювання матеріалу з книг, 
виконання лабораторних робіт за інструкціями, самостійно, отримуючи від викладачів лише консультації з 
окремих питань. Студенти поділялися на бригади по 5-8 чол., а по закінченню роботи за всю бригаду перед 
викладачем звітував бригадир [1: 215]. Контроль за навчально-виховним процесом передбачав три форми: 1) 
поточний – перевірка відвідування; 2) періодичний – заліки й іспити з визначенням рівня знань студентів; 3) 
спеціальний – індивідуальний [4: 42]. 

Отже, оцінюючи загалом тенденції розвитку змісту професійної підготовки вчителів у національних 
педтехнікумах, варто зазначити, що з часу їх появи (1925 р.) підготовка національних педагогічних кадрів 
здійснювалася зі зростаючою ідеологічною спрямованістю та характеризувалася заходами для подолання 
багатопредметності і паралелізму (дублювання) у дисциплінах педагогічного циклу. 
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Войналович Л. П. Содержание профессиональной подготовки учителей в педагогических техникумах для 
национальных меньшинств в Украине в 20-х годах ХХ столетия. 

Статья освещает проблемы подготовки педкадров для удовлетворения культурно-образовательных 
потребностей национальных меньшинств в сфере высшего профессионального педобразования в 20-х годах ХХ 
ст. Приведены данные о сети педтехникумов, которые функционировали в Украине в данный период для 

национальных меньшинств. Проанализированы содержательный и процессуальный аспекты профессиональной 
подготовки будущих учителей в педтехникумах для национальных меньшинств, организованных в Украине во 

второй половине 20-х годов ХХ ст. Также рассматриваются вспомогательные учебные заведения, 
способствовавшие поступлению в национальные педтехникумы, а именно – подготовительные курсы. 

Voinalovych L. P. The Content of the Professional Teachers' Training in the Teachers' Training Colleges for 
National Minorities in Ukraine in the 20-s of the XX Century. 

The article highlights the problems of teachers' training for satisfying cultural-educational demands of national 
minorities in the sphere of higher professional pedagogical education in the 20-s of the XX century. The article cites 

figures about the system of teachers' training colleges that functioned in Ukraine for different reprisentatives of 
national minorities. Тhe content and procedure aspects of pedagogical training of future teachers in the teachers' 

training colleges for national minorities in Ukraine in the second half of the 20-s of the XX century are analyzed. Also 
the article studies subsidiary educational establishments that promoted to entering the national teachers' training 

colleges, namely preparatory courses. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО НА УРОКАХ ЕТИКИ 

У статті показано значення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського для організації пізнавальної 
діяльності учнів у процесі навчання етики у 5-6 класах загальноосвітніх навчальних закладів; висвітлено досвід 
творчого застосування педагогічних ідей видатного педагога за умов сучасної шкільної практики; наголошено, 

що під час навчання етики особливе значення надається розвитку вмінь учнів робити моральний вибір, 
формулювати, пояснювати та обґрунтовувати власну позицію й поведінку, а також позицію інших людей 

відповідно до моральних чи етикетних вимог і правил. 

Сучасне суспільство відчуває дефіцит милосердя та взаєморозуміння, страждає від виявів байдужості й 
жорстокості. Саме тому серед основних завдань сучасної освіти провідне місце належить етичному вихованню 
особистості, формуванню її моральної культури. Етичні знання, дотримання норм моралі є підґрунтям розвитку 
в молоді людських чеснот, патріотизму й громадянськості, гуманістичної та демократичної ментальності, 
вміння жити у сучасному полікультурному глобальному світі. У цьому контексті важливим є викладання у 5-6 
класах загальноосвітніх навчальних закладів предмета "Етика", основна мета якого – створення умов для 
формування моральних цінностей та орієнтирів особистості, моральної культури й культури поведінки учня. 

Підтримуємо філософсько-педагогічну інтерпретацію змісту поняття ''етика'', яку запропонував український 
вчений Г. Б. Марушевський. Він зазначає, як наука етика вивчає моральні відносини людей у процесі їхньої 
практичної діяльності, але не тільки вивчає, вона ще впливає на об’єкт дослідження, змінює його. Навіть більше 
того – не просто змінює, а ставить собі за мету змінити цей об’єкт. Кардинальна відмінність етики від інших 
наук полягає в тому, що етика – це активна наука. Вона має справу не тільки з минулим і сучасним, а й з 
майбутнім. Формування образу майбутнього є одним із її визначальних рис [1: 65]. 

Зміст курсу "Етика" для 5-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів побудовано таким чином, щоб 
сприяти не лише засвоєнню інформації про етику як науку та її основні категорії, а, насамперед, формуванню в 
учнів емоційно-ціннісних орієнтацій відповідно до етичних цінностей людства й українського народу. Завдання 
курсу: навчити дітей виражати свої думки й почуття в усній і письмовій формі, міркувати й висловлюватися 
про мораль і гуманізм, розвинути вміння знайти способи одержання інформації на етичні теми й дати їм оцінку. 
Надзвичайно важливим є формування в учнів таких якостей особистості, як почуття власної гідності, 
порядність, певний кодекс честі людини.  

Яскравим прикладом розв’язання зазначеної проблеми є педагогічний досвід В. О. Сухомлинського, творча 
спадщина якого має велике теоретичне і практичне значення. 

Різноманітні проблеми педагогічної системи В. О. Сухомлинського знайшли висвітлення у працях 
українських вчених М. Я. Антонця, І. Д. Беха, А. М. Богуш, М. С. Вашуленка, І. А. Зязюна, В. Г. Кузя, 
Н. С. Побірченко, О. В. Сухомлинської та ін. 

Формування ціннісних орієнтацій школярів у спадщині В. О. Сухомлинського стали предметом дослідження 
Н. В. Безлюдної, І. В. Бабій, С. П. Заволоки, Г. В. Калмикова, В. А. Киричок, В. В. Присакар, О. Я. Савченко, 
В. М. Хайруліної та ін. 

Г. М. Ткаченко досліджувала питання виховання школярів засобами слова у творчості 
В. О. Сухомлинського. Л. П. Пархета присвятила своє дослідження українській літературі як навчальному 
предмету у спадщині В. О. Сухомлинського. 

Мета даної статті – показати значення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського для організації 
пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання етики у 5-6 класах загальноосвітніх навчальних закладів. 

Василь Олександрович Сухомлинський першим у радянській педагогіці звернувся до проблеми формування 
духовності. У книзі "Духовний світ школяра" педагог розглянув питання формування моральних якостей на 
основі вікових особливостей учнів та особистісного, внутрішнього розвитку етичних почуттів: "Багатство 
духовного життя починається там, де благородна думка і моральні почуття, зливаючись воєдино, проявляються 
у високоморальному вчинкові" [2: 218]. 

Характеризуючи особливості підліткового віку, В. О. Сухомлинський, зокрема, зазначав, що підлітки 
відчувають потребу в духовному єднанні, спільності зі своїми ровесниками. Вони діляться один з одним 
думками, висловлюють свої погляди, сперечаються, у них з’являються щоразу нові питання, пов’язані як з 
явищами навколишнього життя, так і з прочитаними книжками. Підліток прагне переконати товариша в 
правильності своїх думок, своєї інтелектуальної оцінки того чи іншого явища [2: 341]. Завдяки дружбі, яка 
виникла на основі єдності поглядів, у підлітка розвивається моральна самосвідомість: і він прагне бути кращим 
в очах товариша, духовно вищим, поглиблюється його моральна оцінка подій [2: 349].  

Вчений звертав увагу на узагальнюючий характер мислення підлітків: "Поряд із здатністю аналізувати 
предмети і явища, заглиблюватися у подробиці, характерною особливістю мислення підлітка є яскравіше 
виражене, ніж у молодшому шкільному віці, прагнення охопити об’єкт, що сприймається загалом, скласти 
думку про нього на підставі переважання позитивних чи негативних особливостей" [2: 313]. 

Павлиський педагог рекомендував вчителям враховувати багату уяву школярів, пропонувати дітям уявити 
собі, що вони перебувають у тих чи інших обставинах, і просити розповісти, як вони діятимуть. Учні 
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складатимуть оповідання, казки, розкриваючи в них свій духовний світ [2: 249]. Варто зауважити, що й сьогодні 
ці рекомендації є актуальними для кожного вчителя етики в загальноосвітній школі. 

Своєрідна програма етичної освіти міститься у відомій книзі В. Сухомлинського "Як виховати справжню 
людину". У ній розкриваються конкретні принципи, повчання, настанови, рекомендації тощо. Подаються вони 
у вигляді законів, як "14 Законів дружби", та правил, як "Десять не можна", "Дев'ять негідних речей" та ін., що 
складають азбуку моральної культури. 

На підставі багаторічної практичної роботи у школі В. О. Сухомлинський у цій праці розкрив суть таких 
понять, як людяність, патріотизм, відповідальність, гідність, терпимість, тактовність. На конкретних прикладах 
подається методика утвердження в юних душах почуття совісті, сорому, справедливості, скромності, щедрості, 
милосердя. "Виховуйте своїх дітей так, щоб з малих років їх серця осявалися яскравим світлом духовної краси – 
і тоді їх серця будуть чистими і тонкими, сприйнятливими і чутливими до етичного повчання, на сторожі 
вчинків ваших вихованців завжди стоятиме чутливий вартовий – совість" [3: 150]. 

Великий педагог був глибоко переконаний, що ідея обов’язку ввійде в душу маленької людини і буде її 
ідеалом лише тоді, коли вона стане стилем мислення, людських відносин у колективі, стилем праці, служіння 
суспільству. Ідея добра стане орієнтиром життєвої практики, мірою вчинків лише тоді, коли змістом життя 
людини буде прагнення до добра й непримиренності до зла [3: 150]. 

Василь Олександрович Сухомлинський написав понад 1200 художніх творів – казок, оповідань, легенд, 
притч, новел. Безмежна народна мудрість таїться в його творах, які формують почуття любові до Батьківщини, 
гордості за своїх батьків, шанобливе ставлення до історії та культури рідного народу, вчать любити й берегти 
природу. Кожен твір вчителя спонукає розум і почуття дитини до аналізу вчинків літературних героїв, до 
відповідних висновків, викликає бажання наслідувати їх або, навпаки, чинити по-іншому. 

Оповідання письменника мають неоціненні можливості щодо виховання ціннісного ставлення дитини до 
власного "Я": самоповага, скромність, вимогливість, самокритичність, гордість, товариськість, справедливість 
тощо. Читаючи повчальні оповідання педагога, діти надихаються бажанням працювати, надавати безкорисливу 
допомогу тим, хто її потребує, стають вимогливішими до себе та відповідальнішими за результат особистої чи 
колективної праці. 

Відома дослідниця педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського О. Я. Савченко визначає такі художні 
особливості оповідань, казок, етюдів великого педагога: а) майже в усіх творах сюжет дуже чіткий, читач може 
відразу зрозуміти, де, коли і як відбувається подія, скільки дійових осіб, хто вони; б) основою сюжетів є опис 
короткотривалих ситуацій спілкування і взаємодії між дітьми, дитиною і батьками, учнями і вчителями, між 
казковими істотами тощо, у процесі якого постає значуща морально-етична або пізнавальна проблема; 
в) націленість сюжету на таку проблемність часто підказують заголовки текстів, наприклад: "Найкрасивіше і 
найпотворніше", "Найдорожче", "Чия ж таки правда", "Скажи людині "Здрастуйте!", " І чого це так?" та інші; 
г) моральна ідея не завжди визначається автором у тексті, вона є прихованою, її сутність мають виявити читачі 
самостійно "у діалозі" з автором [4: 443].  

Саме тому так привертають увагу вчителів, вихователів, авторів підручників художні твори 
В. О. Сухомлинського, які є справжньою абеткою моральної культури дитини. Зі змістом деяких творів діти 
знайомляться на заняттях у дошкільних закладах, а також на уроках читання в початковій школі. У зміст 
підручників із читання для 2-4 класів включено двадцять вісім творів Василя Олександровича Сухомлинського, 
які сприяють вихованню в дітей найкращих людських якостей та почуттів, формують перші навички взаємин 
між однолітками, вчать із повагою ставитися до старших.  

Молодші підлітки продовжують знайомство з оповіданнями В. О. Сухомлинського на уроках етики у 5-6 
класах. Автори підручника "Етика" для 5-го класу О. М. Данилевська, О. І. Пометун звертаються до змісту 
таких оповідань В. О. Сухомлинського: "Миколі стало легше" (тема уроку "Як наші вчинки впливають на 
життя"), "Скажи людині "Здрастуйте" (тема уроку "Що означає бути вихованим"), "Чого заплакав Мишко" 
(тема уроку "Що означає бути щасливим"), "Краплина води" (тема уроку "Чому не можна принижувати 
людську гідність"), "Хлопці розважаються" (тема уроку "Якими є правила життя людей у суспільстві", "Купа 
сміття" (тема уроку "Що означає бути громадянином своєї держави"), "Горбатенька" (тема уроку "З чого 
починається людська досконалість"). Автори підручника рекомендують роботу з цими оповіданнями у 
підсумковій частині уроку, на етапі рефлексії пізнавальної діяльності учнів, коли діти осмислюють, 
узагальнюють основні ідеї уроку, формулюють свої власні думки, висловлюють особисте ставлення до 
матеріалу, який вивчався, оцінюють отримані знання та вміння, ставлять перед собою нові завдання. 
Наприклад, до оповідання "Купа сміття" пропонуються такі завдання: "Чому купу сміття раптом помітили 
учні й вчителі? Що вони з нею зробили? Чого навчає це оповідання? Чи є навколо вас проблеми, розв’язання 
яких потребує вашої участі?" [5: 109]. 

Автори іншого підручника "Етика" для 5-го класу В. І. Фесенко, О. В. Фесенко, Т. С. Бакіна [6] пропонують 
учням знайомство з такими оповіданнями В. О. Сухомлинського: "Як хлопці мед з’ їли" (тема уроку "Про сором, 
совість, почуття відповідальності"), "Хай я буду ваша, бабусю…" (тема уроку "Про чуйність"), "Іменний обід" 
(тема уроку "Про сімейні свята та обов’язки"), "Суниці для Наталі", (тема уроку "Про дружбу і вміння 
дружити"), "Прощання" (тема уроку "Про сум і жалобу"). На жаль, у підручнику до кожної теми уроку вміщено 
велику кількість уривків із художніх творів різних авторів, що заважає учням зосередитися на головних ідеях 
теми, а методичний апарат підручника недостатній для осмислення кожного твору. 

У п’ятому класі на уроках етики лише починається розгляд фундаментальних етичних категорій: мораль, добро, 
зло, совість, гідність, честь, щастя, дружба тощо. Основну увагу зосереджено на зовнішніх проявах людської 
культури, таких як вихованість, дотримання етикетних норм, правил спілкування, звичаїв, традицій тощо. 
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У шостому класі продовжується й поглиблюється опрацювання етичних категорій в їхньому філософському 
сенсі, що створює цілісну картину людського буття в його моральному вимірі. Учні вчаться оперувати такими 
поняттями: моральні цінності людини й суспільства, цінність людського життя, духовність, духовна краса, ідеал, 
почуття, справедливість, правда, щирість, милосердя, які спрямовані на формування духовної культури учнів. 

Автори підручника "Етика" для 6-го класу А. І. Мовчун, Л. Л. Хоружа [7] на своїх сторінках знайомлять 
учнів із такими творами: "Важко бути людиною", "Іванова хата горить" (тема уроку "Людське життя як 
найвища цінність у сучасному світі"), "Пекар і кравець" (тема уроку "Людина і праця"), "Краса, натхнення, 
радість і таємниця" (тема уроку "Моральні цінності"), "Народження егоїста" (тема уроку "Милосердя і 
співчуття"), "Слід на землі" (тема уроку "Людина – найвища цінність демократичного громадянського 
суспільства). До кожного оповідання автори рекомендують питання як репродуктивного, так і творчого 
характеру, щоб діти висловили свою точку зору, адже під час навчання етики особливе значення надається 
розвитку вмінь учнів робити моральний вибір, формулювати, пояснювати та обґрунтовувати власну позицію й 
поведінку, а також позицію інших людей.  

У 6 класі на підсумковому уроці в кінці навчального року автори підручника "Етика" для 6-го класу 
О. М. Данилевська, О. І. Пометун пропонують учням таке завдання: працюючи в малих групах, оберіть одну із 
наведених історій і придумайте її завершення. Поясніть, чому воно має бути саме таким. Сформулюйте 
мораль складеної вами історії. Після завершення групової роботи ознайомте з її результатами клас. Хай інші 
групи протягом 1-2 хвилин поставлять вам запитання, висловлять свої міркування про ваше рішення і 
погодяться з ним або запропонують своє. Якщо вам цікаво, як закінчив ці історії їх автор – 
Василь Олександрович Сухомлинський, знайдіть у бібліотеці "Книгу про совість" та прочитайте її [8: 109]. 
Безумовно, таке завдання спонукає учнів і надалі знайомитися з творами великого педагога. 

Отже, огляд підручників з етики для 5-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів засвідчує, що їх автори 
доволі часто звертаються до творчої спадщини В. О. Сухомлинського, яка сприяє формуванню в учнів 
емоційно-оцінних суджень, моральних переконань, культури поведінки. 

Наш власний досвід викладання етики у 5-6 класах переконує, що доцільно звертатися й до інших оповідань 
В. О. Сухомлинського [9]. Наведемо приклад, фрагмент узагальнюючого уроку з теми "Чим керується людина у 
вчинках та поведінці" у 5 класі, який проходить у формі подорожі до міста Доброграда. На початку уроку 
вчитель об’єднує учнів у п’ять команд. Кожна команда отримує листок з оповіданням В. О. Сухомлинського та 
завдання до нього, а також великий аркуш паперу та маркери. 
Завдання для першої команди. Прочитати оповідання "Протоптали стежку". Як можна охарактеризувати 

вчинок дітей? Які чесноти їм притаманні? Яку назву ви дали б оповіданню?  
Завдання для другої команди. Прочитайте оповідання "Дуб під вікном". Як ви думаєте чому так вчинив 

лісник? Чого нас навчає це оповідання? 
Завдання для третьої команди. Прочитайте оповідання "Чого яблука стали кислі?". Як ви оцінюєте дії 

хлопців? Як ви розумієте назву оповідання? 
Завдання для четвертої команди. Прочитайте оповідання "Бо я – людина". Як ви думаєте, чому так вчинив 

дідусь? Як ви оцінюєте дії батька хлопчика? 
Завдання для п’ятої команди. Прочитайте оповідання "Образливе слово". Як ви розумієте слова Матері? Яку 

назву ви дали б оповіданню? 
Протягом 10-12 хвилин команди виконують завдання, малюють ілюстрації до оповідання та презентують 

результати своєї роботи. Вважаємо, що досягти навчально-виховних цілей викладання етики можна тільки за 
умов активного залучення учня до процесу навчання, його "занурення" у відповідні навчальні ситуації, що 
обумовлює обов’язкове використання вчителем активних та інтерактивних методів навчання.  

На уроках етики учні мають не тільки розширити свою обізнаність щодо морально-етичних категорій, а й 
сформувати в себе моральні якості, переконання та відповідні моделі поведінки. Як писав 
В. О. Сухомлинський: "Про моральне переконання можна говорити тоді, коли знання істини глибоко 
позначається на особистому духовному світі людини, стає її власним поглядом, пробуджує глибоке почуття, 
зливається з її волею й виявляється в її діяльності, у лінії поведінки, у вчинках, у ставленні до інших людей і до 
самих себе. Моральні переконання – це не тільки те, що людина знає, а, насамперед, те, як вона це знання 
втілює у своїй діяльності" [10: 154]. 

Звертаючись до вчителів, Василь Олександрович Сухомлинський писав: "Щоб моральний ідеал став 
реальністю, треба вчити людину правильно жити, правильно ставитися до людей і до самого себе. Учитель стає 
вихователем лише тоді, коли оволодіє найтоншим інструментом виховання – наукою про моральність, етикою. 
Етика в школі – це практична філософія виховання" [3: 150].  

Отже, організовувати навчання на уроках етики потрібно таким чином, щоб учень відчув себе вільним, 
проявляв ініціативу й самостійність, творчо залучався до засвоєння навчального матеріалу, вчився слухати й 
говорити, формулювати власну думку, правильно її висловлювати, доводити свою точку зору, аргументувати і 
дискутувати, будувати конструктивні стосунки з товаришами. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що педагогічні, методичні, публіцистичні, літературні твори видатного 
педагога відзначаються високим рівнем духовності, демократизмом, гуманізмом, спрямовані на творчий розвиток 
дитини, сприяють утвердженню пріоритетів загальнолюдських і національних цінностей у суспільстві. Тому 
вчителям при організації пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання етики важливо звертатися до педагогічної 
спадщини В. О. Сухомлинського, яка є невичерпним джерелом мудрості і професіоналізму. 
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Матеріал надійшов до редакції 13.09. 2012 р. 

Журба О. В. Использование педагогического наследия В. А. Сухомлинского на уроках этики. 

В статье показано значение педагогического наследия В. А. Сухомлинского для организации познавательной 
деятельности учащихся в процессе обучения этике в 5-6 классах общеобразовательных учебных заведений; 
показан опыт творческого использования педагогических идей великого педагога в условиях современной 

школьной практики; подчёркивается, что во время обучения этике особенное значение уделяется развитию 
умений учащихся делать моральный выбор, формулировать, объяснять и обосновывать собственную 
позицию и своё поведение, а также позицию других людей в соответствии с моральными и этикетными 

требованиями и правилами. 

Zhurba О. V. The Use of Vasyl Sukhomlynsky's Pedagogical Legacy at the Lessons of Ethics. 

The article features the role of Vasyl Sukhomlynsky's pedagogical legacy for the students' cognitive activity 
organization in the course of ethics in the fifth and sixths grades of the secondary educational institutions. It describes 

the experience of the creative use of the great teacher's pedagogical ideas in the modern schooling practice. It is 
highlighted that when teaching ethics, special attention should be paid to the development of the students' ability to take 

a moral position and formulate, explain, and ground their own standpoint and behaviour, as well as the position of 
other people in relation to the moral and ethical requirements and rules. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ 
І ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ 

У статті детально проаналізовано навчальні програми і підручники з гуманітарних дисциплін (основи 
психології та педагогіки, українська та зарубіжна культура, ділова українська мова, іноземна мова), що 
використовуються для підготовки студентів-екологів у вищих навчальних закладах. Досліджено змістове 
навантаження навчальних підручників з гуманітарних дисциплін, яке сприяє формуванню професійної 

міжкультурної комунікативної компетенції майбутніх фахівців з екології. Запропоновано шляхи удосконалення 
комунікативної складової змісту навчальних програм з гуманітарних дисциплін у межах інтегративного 

підходу до їх викладання. 

На сучасному етапі розвитку України як незалежної держави модернізація професійної підготовки 
майбутніх фахівців зумовлена численними факторами, серед яких провідне місце займають розширення 
культурних та економічних зв’язків із зарубіжними країнами та потреба в конкурентоспроможних, 
компетентних кадрах, котрі володіють іноземними мовами і цілком готові до міжкультурної комунікативної 
взаємодії. Така ситуація посилює роль фахівця-еколога як спеціаліста міжнародного рівня, а водночас висуває 
більше вимог до особистості професіонала. Окрім відмінного знання сфери діяльності, обов’язковими є знання, 
уміння та навички міжкультурної комунікації для співпраці із зарубіжними колегами та подолання екологічних 
проблем планетарного масштабу. В освітньому процесі вищих технічних навчальних закладів над вирішенням 
цього питання працюють викладачі гуманітарних предметів, зокрема української ділової мови, культурології, 
іноземних мов та інших. Всі ці зміни стимулюють пошук нових підходів до викладання гуманітарних 
дисциплін, спонукають до реструктуризації та оновлення змістового наповнення програм та підручників з 
гуманітарних дисциплін для майбутніх екологів. 

Нині над питаннями модернізації професійної підготовки працюють багато дослідників. Зокрема дидактичні 
основи підготовки студентів у вищій школі досліджуються Ю. Бабанським, В. Бондарем, О. Савченко, 
А. Хуторським та ін.; культурологічний підхід до підготовки студентів до міжкультурної взаємодії знаходимо в 
роботах С. Арутюнова, Г. Батіщева, Є. Верещагіна, В. Грєхньова, В. Костомарова та ін. Крім того, проблемі 
формування іншомовної компетентності та висвітленню особливостей комунікації екологів присвятили 
дисертаційні дослідження Е. Бібікова, І. Розмаріца; питання підготовки майбутніх спеціалістів до 
міжкультурної комунікації розкриваються в дослідженнях В. Кручек, В. Романової, Л. Сікорської, І. Тимченко 
та ін. Проте в зазначених дослідженнях не аналізуються глибоко питання, що стосуються теоретико-
методологічних основ готовності студентів інженерно-технічних спеціальностей до міжкультурної взаємодії, її 
практичної реалізації в навчально-виховному процесі вищих технічних навчальних закладів та шляхів 
удосконалення змісту навчальних програм і підручників для майбутніх екологів для їх підготовки до 
професійної міжкультурної комунікації. 

Таким чином, мета статті полягає у детальному аналізі навчальних програм та підручників з гуманітарних 
дисциплін, що використовуються для підготовки майбутніх екологів у вищих навчальних закладах, дослідженні 
змістового навантаження підручників, яке сприяє формуванню міжкультурної комунікативної компетенції 
студентів. Водночас серед основних завдань є запропонувати шляхи удосконалення комунікативної складової 
змісту навчальних програм та підручників з гуманітарних дисциплін. 

Однією із характерних рис сучасної професійної освіти є гуманізація та гуманітаризація, формування 
загальнолюдських, моральних і національних цінностей у майбутніх фахівців. Безумовно, засобом формування 
міжкультурної комунікації студентів може виступати будь-яка навчальна дисципліна, але особливо ефективним 
у цьому плані є гуманітарний блок дисциплін. Дослідивши навчальні плани, укладені на базі освітньо-
професійної програми підготовки студентів за напрямом 0708 "Екологія", можна зробити висновок, що циклу 
гуманітарних дисциплін відведено значну частину навчального плану (наприклад, у Національному 
авіаційному університеті – 1620 год., у Національному технічному університеті України "Київський 
політехнічний інститут" – 1044 год.). 

Загалом перелік гуманітарних дисциплін у різних університетах лишається незмінним. Так, у Національному 
авіаційному університеті студенти вищенаведених спеціальностей вивчають "Ділову українську мову" (54 год.), 
"Філософію" (108 год.), "Соціологію" (108 год.), "Основи психології та педагогіки" (54 год.), "Українську та 
зарубіжну культуру" (54 год.), "Іноземну мову" (432 год.) [1] та ін. Ці предмети можна розглядати як певну 
моделюючу систему культури, оскільки кожен предмет робить свій внесок у здійснення діалогу, комунікації між 
культурами, містить у собі спільну гуманістичну складову, має певні освітні та виховні задачі. 

Вплив гуманітарних дисциплін при підготовці майбутніх екологів до міжкультурної комунікації є 
комплексним, інтегративним, складним педагогічним явищем. У нашому дослідженні вибір предметів 
гуманітарного циклу був обумовлений знаннями студентів предметної, мовної, культурної та комунікативної 
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компетенцій для успішної міжкультурної професійної взаємодії. Тому за основу ми взяли гуманітарні предмети 
"Основи педагогіки і психології", "Українська та зарубіжна культура", "Ділова українська мова" та "Іноземна 
мова". Розглянемо детальніше особливості викладання та цілі вивчення кожного з обраних предметів та 
проаналізуємо структуру і змістове наповнення підручників, що використовуються для опанування цих 
дисциплін студентами напряму підготовки 0708 "Екологія". 

Основна мета навчальної дисципліни "Основи педагогіки і психології" – надати майбутнім фахівцям-
екологам знань методологічних засад педагогіки й психології, закономірностей розвитку та функціонування 
свідомості людини, а також досвіду застосування цих знань у житті та професійній діяльності. У результаті 
вивчення дисципліни студент повинен знати наукові основи психології та педагогіки, основні поняття з 
психології та педагогіки, закономірності психічних, фізіологічних, вікових, індивідуальних особливостей 
людини. Студент повинен уміти практично застосовувати основні поняття й методи дослідження психології та 
педагогіки, бачити шляхи впровадження знань у свою майбутню діяльність, оволодіти способами педагогічного 
та психологічного впливу, використовувати ефективні методи спілкування людей у сумісній діяльності, а також 
при виконанні функцій керівника. 

Навчальний матеріал структурований за модульним принципом і складається в основному з двох модулів, 
до яких входять наступні теми: з психології – психологія як наука, особистість, когнітивна та афективна сфери 
особистості тощо; з педагогіки – педагогіка як наука, теорія виховання, поняття про педагогічну майстерність і 
педагогічну творчість, психолого-педагогічні аспекти спілкування, психолого-педагогічні аспекти 
управлінської діяльності. Крім того, значна увага приділяється вивченню видів спілкування, бар’єрів на шляху 
до ефективної комунікації та їх подолання, вербальної та невербальної комунікації, основних елементів 
ділового та міжособистісного спілкування, мистецтва проведення переговорів, публічних виступів і дискусій 
тощо. Характерними рисами тематичної літератури є її різноманіття та доступність, проте перевага тим чи 
іншим підручникам надається залежно від навчального закладу. Загалом можна зазначити, що вивчення 
навчальної дисципліни обмежене часовими рамками (зазвичай 54 години), чим і пояснюється оглядовий 
характер обраних тем і відсутність важливої інформативної частини плану щодо міжкультурної комунікації в 
майбутній професійній діяльності. 

Оскільки більшість людей сприймає іншу культуру лише через призму власної, приймаючи останню за 
еталон, це призводить інколи до зневаги іншої. Тут важлива роль відводиться предметам українознавчого 
спрямування. Навчальна дисципліна "Українська і зарубіжна культура" або "Культурологія", використовуючи 
такі базові дисципліни, як мовознавство, літературознавство, основи філософії, історії, соціології, політології, 
сприяє формуванню у майбутніх фахівців-екологів моральної, естетичної культури. У вищих технічних 
навчальних закладах ця дисципліна в основному охоплює 54 навчальні години. 

Мета зазначеного курсу – розкрити процеси культурного розвитку людини, завдяки яким формується не 
тільки національна культура, національна свідомість, а й культура зарубіжних країн, все те, що притаманно 
всім народам світу. Комплексний підхід до вивчення культури прищеплює навички пізнання світоглядних 
процесів у їх розвитку чи занепаді, навчає виявляти хронологічні закономірності, певні прикмети в культурі 
тощо. Виховна місія культури спрямована на розширення кола спілкування, розвиток духовності кожної 
людини, на осягнення культурного сенсу різних епох, творчості народів і окремої особистості. Відповідно 
студенти-екологи при вивченні цієї дисципліни ознайомлюються з сучасними концепціями, поняттями, 
категоріями, формами на прикладі здобутків світової культури, опановують систему знань з культурології. 

Хоча завдання навчальних програм спрямовані на використання здобутих знань для підвищення 
індивідуального культурно-освітнього рівня та професійної компетентності, проте часова обмеженість і значна 
частина матеріалу, що залишена на самостійне опрацювання, можуть перешкоджати об’єктивному розумінню 
культурних особливостей народів. Поза увагою також лишаються комунікативні особливості представників 
різних культур і відповідні відмінності в стратегіях і тактиках спілкування, накладених цими культурами. 
Тобто, серед перерахованих умінь, які студенти мають опанувати по завершенню курсу, не згадуються вміння 
ефективно проводити міжкультурну комунікативну взаємодію в межах майбутньої професійної діяльності. 
Студенти-екологи вищих навчальних закладів, навчальні програми яких були досліджені, в основному не 
мають уніфікованих підручників, а користуються рекомендованою літературою.  

Успіх міжкультурної комунікації залежить не лише від знання культури співрозмовника, але й від системи 
традицій, символів, знаків, їх застосування, правил комунікативного співробітництва, комунікативних 
стратегій, від рівня володіння мовою. Тому знання власної культури, власної мови, відповідних правил 
поводження є обов’язковим при міжкультурній комунікації, адже остання неможлива без ідентифікації її 
учасників як представників окремих культур. 

Так, метою вивчення курсу "Ділова українська мова" є дати інформацію студентам про ведення сучасних 
особистих і ділових паперів, навчити їх етикету сучасного ділового спілкування з урахуванням національних 
традицій, переконати майбутніх спеціалістів, що їхній фаховий рівень визначається й загальним рівнем культури 
мовлення, орфоепією, володінням нормами словозміни, виразною логічною інтонацією, умінням спілкуватися з 
людьми різного соціального статусу та з різним рівнем знань. Навчальна дисципліна "Ділова українська мова" має 
інтегрований характер, оскільки поєднує в собі досягнення сучасної науки як у мовознавчій, так і професійній 
сферах, реалізує ідею максимального наближення мовної освіти студентів до їх фахових потреб, тому тісно пов'язана 
з дисциплінами, які вивчаються сьогодні в перерахованих закладах. Студентам-екологам для вивчення цієї 
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дисципліни відводиться всього 54 години, з них 36 – аудиторних та 18 – на самостійне опрацювання в основному 
протягом І семестру, по закінченню якого проходить диференційований залік. 

У результаті вивчення дисципліни "Ділова українська мова" студенти-екологи повинні володіти наступними 
вміннями: складати за існуючими правилами конкретні види сучасних ділових паперів; згідно з правилами 
вимовляти, писати, уживати ділову й термінологічну лексику за фахом; працювати з термінологічними 
словниками й словниками ділової мови; перекладати, уникаючи явища інтерференції, тексти ділової й фахової 
орієнтації; доречно й правильно вживати ділову й фахову термінолексику, тощо. 

Зміст навчальної дисципліни варіюється залежно від закладу, проте загальний перелік тем включає мову й 
стиль ділових документів, поняття офіційного ділового стилю, усне ділове мовлення, його види, особливості 
писемного ділового мовлення, складні випадки правопису в офіційно-ділових паперах, особливості ділової мови 
на лексико-фразеологічному, морфологічному, синтаксичному рівнях, ділові документи та їх оформлення, мову та 
професію. Щодо питання використання підручників в університетах спостерігається певна закономірність – 
преференція надається тим підручникам, які наявні в достатній кількості в бібліотеках. Студенти, здебільшого, 
користуються лекційним матеріалом. Рекомендована література варіюється залежно від профілю університету. 
Практичні частини навчально-методичних посібників спрямовані на те, щоб студенти набули навичок укладання 
конкретних документів, засвоїли норми правопису, правила складання ділових паперів тощо. Цьому сприяють 
різноманітні вправи й завдання, значна частина яких носить узагальнюючий характер. 

Враховуючи зазначене в навчальних програмах, можемо зауважити, що комунікативній стороні при 
викладанні дисципліни "Ділова українська мова" у фаховій підготовці майбутніх екологів приділяється 
достатньо уваги щодо письмової комунікації, у той час, коли при підготовці до усної відводиться лише одна-дві 
теми. Зважаючи на сучасні фахові потреби екологів, це можна вважати недостатнім. Незначний акцент 
відводиться й стратегіям і тактикам ведення ділової розмови, доланню комунікативних бар’єрів, 
комунікативним ходам, а особливо підготовці до міжкультурної комунікації, бо спонтанність у діловій 
міжкультурній комунікації також перешкоджатиме ефективному комунікативному процесу в подальшій 
професійній діяльності екологів. 

Рада Європи висунула та активно підтримує концепцію європейської освіти, що базується на ідеї "спільного 
європейського дому", де саме мову визнано провідним інструментом об’єднання. Звідси визнання такої 
гуманітарної дисципліни як "Іноземна мова" однією з пріоритетних у навчальних закладах. Вивчаючи іноземну 
мову, студент не просто засвоює певні слова, словосполучення та конструкції, а й одержує інформацію про 
історію та культуру різних країн. При цьому відбувається ідентифікація себе як представника власного народу, 
усвідомлення існування в різних культурах відмінних сторін у системі сприйняття, у системі цінностей, етикетних 
норм тощо [2; 3]. Тобто студенти мають знати не тільки вербальну мову та відповідно її застосовувати в 
конкретних ситуаціях, а й володіти картиною світогляду представників країни, мову якої вивчають. 

Практичне володіння іноземною мовою, реалізація на письмі комунікативних намірів, установлення ділових 
контактів, вираження прохання, згоди, незгоди, відмови, вибачення, подяки; досягнення студентами такого 
рівня знань, який повинен забезпечити майбутнім спеціалістам можливість спілкуватися іноземною мовою за 
тематикою, передбаченою програмою, застосування лексико-граматичного мінімуму, обговорення проблем 
загальнонаукового та професійно-орієнтованого характеру – ось спрямованість пропонованого курсу. Вивчення 
цієї дисципліни здебільшого розраховано на всі 4 роки (8 семестрів, 12 модулів, усього 432 години: самостійна 
робота – 154 години). Проте зараз в деяких вищих навчальних закладах помітна тенденція до скорочення годин, 
відведених на опанування цієї дисципліни (лише на 1 і 4 курсах).  

При вивченні іноземної мови розвиваються пізнавальна та комунікативна функції мислення, здібності до 
аналізу, синтезу, співставлення, виконання інших логічних операцій. Усе це є складовою частиною загального 
завдання підготовки кваліфікованих фахівців-екологів. Мотивацією вивчення іноземної мови у вищих 
технічних навчальних закладах є професійні потреби студентів, які готуються стати спеціалістами в екологічній 
галузі народного господарства. Саме тому однією із головних особливостей вивчення іноземної мови у вищому 
технічному навчальному закладі є професійно-зорієнтований характер. 

Програми викладання іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах підкреслюють, що великого 
значення в системі освіти нашої держави набуває навчання спілкуванню студентів іноземною мовою на 
професійну тематику. Проте в змісті самої дисципліни практично не згадується важливість ознайомлення 
студентів з культурними особливостями потенційних співрозмовників і їх вплив на процес комунікації. Поза 
увагою залишаються й розбіжності в комунікативних тактиках і стратегіях різних країн, етикетні норми, 
правила поводження. Ці знання студентів-екологів мають фрагментарний, випадковий, несистематичний, 
оглядовий характер. Це пов’язано з тим, що в підручниках і посібниках в основному перевага надається 
матеріалам з граматики, перекладу.  

Отже, у процесі викладання гуманітарних дисциплін педагог орієнтується на інтегративний підхід як засіб 
формування узагальненої системи знань, умінь і навичок міжкультурної комунікації в студентів-екологів. 
Фрагментарність при підготовці до міжкультурної комунікації ускладнює комплексне розуміння студентами 
певного процесу, запобігає використанню ними вже набутих знань й умінь за межами того чи іншого предмета. 
У проаналізованих програмах і підручниках з гуманітарних дисциплін недостатньо приділено уваги підготовці 
майбутніх екологів до професійної міжкультурної комунікації, формам, методам і засобам формування такої 
готовності в процесі вивчення цих дисциплін тощо. Такий стан справ, як свідчить дослідження та власний 
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досвід роботи зі студентами-екологами в Інституті екологічної безпеки НАУ, може суттєво відобразитися на 
якості професійної підготовки випускників. 
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Захарчук Н. В. Пути усовершенствования коммуникативной составляющей содержания учебных 
программ и учебников для будущих экологов. 

В статье подробно проанализированы учебные программы и учебники по гуманитарным дисциплинам (основы 
психологии и педагогики, украинская и зарубежная культура, деловой украинский язык, иностранный язык), 
которые используются для подготовки студентов-экологов в высших учебных заведениях. Исследовано 

содержание учебников по гуманитарным дисциплинам, которое способствует формированию 
профессиональной межкультурной коммуникативной компетенции будущих специалистов по экологии. 

Предложены пути совершенствования коммуникативной составляющей содержания учебных программ по 
гуманитарным дисциплинам в рамках интегративного подхода к их преподаванию. 

Zakharchuk N. V. The Ways of Improving the Communicative Component of the Curricula and Textbooks Content 
for the Future Environmentalists. 

The paper analyzes the curricula and textbooks for the Humanities (Principles of Psychology and Pedagogy, Ukrainian 
and Foreign Cultures, Business Ukrainian Language, Foreign Language), wich are used to prepare future ecologists in 
the higher educational institutions. The context of the textbooks for the Humanities, which promotes to the professional 
intercultural communication competence of the future specialists in ecology, is studied. Besides, the ways to improve 
the communicative component of the humanities curricula are suggested within the integrative approach to teaching. 
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РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ЯК СПОСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСУ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ 

У статті проаналізовано проблему розробки електронних засобів навчання у процесі підготовки майбутніх 
учителів інформатики. Уточнено дефініцію електронних засобів навчання. Представлено класифікацію 

електронних засобів навчання за методичним призначенням. Розглянуто дидактичні принципи, які покладені в 
основу їх створення і застосовування. Наведено переваги підготовки майбутніх учителів інформатики на 

засадах використання електронних засобів навчання. 

У сучасних умовах вступу нашої держави до загальноєвропейського простору педагогічна освіта має 
розглядатися не лише як окрема унікальна сфера підготовки нової генерації вчителів, а й як винятково 
важливий ресурс становлення інтелектуального потенціалу нації. Досягнення поставлених цілей значною 
мірою залежить від якості професійної підготовки студентів педагогічних навчальних закладів, що є підґрунтям 
успішності їх майбутньої фахової діяльності та оптимізує розвиток суспільства загалом. 

Особливої значущості в даному контексті набуває проблема оволодіння новими ефективними формами, 
методами та засобами навчання. У зв’язку з цим для забезпечення і підвищення якості підготовки майбутніх 
учителів інформатики поряд із традиційними освітніми технологіями виникає необхідність розробляти і 
впроваджувати інноваційні технології, які дозволять активізувати пізнавальну діяльність у майбутніх фахівців 
та сформувати в них почуття самостійності, відповідальності, потягу до знань тощо. Розв’язання даної 
проблеми може бути вирішено шляхом упровадження в освітній процес електронних засобів навчання. 
Актуальність даної проблеми не викликає сумнівів, оскільки використання електронних засобів навчання 
вимагає здійснення переходу від предметного принципу побудови змісту освіти до створення інтегрованих 
навчальних курсів на засадах умілого застосування знань. Такий підхід дозволить розв’язувати різноманітні 
життєві та професійні проблеми, а також сприятиме підвищенню конкурентоспроможності майбутнього 
фахівця та його компетентності. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що дана проблема не нова, проте деякі її аспекти є 
недостатньо розкритими, а це не дає змоги повною мірою усвідомлювати можливості електронних засобів 
навчання та використовувати їх у якості ефективного засобу інтенсифікації процесу підготовки майбутніх 
учителів інформатики. Питання створення та використання електронних засобів навчання, яке актуалізує 
теорію комп’ютеризації освіти, знайшло своє відображення і стало об’єктом спеціальних досліджень 
Б. Гершунського, О. Єршова, Ю. Машбіца, В. Монахова та ін. Деякі аспекти теорії та практики навчання з 
використанням інноваційних технологій досліджували О. Ващук, Ю. Горошко, А. Денисова, І. Захарова, 
В. Лапінський, П. Підласистий, Є. Полат, І. Роберт, С. Хрісточевський та інші. Психологічні основи 
комп’ютерного навчання визначив Ю. Машбиць. Найбільш ґрунтовно і повно сутність електронних засобів 
навчання й особливості їх використання у процесі професійної підготовки фахівців у вищій школі розглянуто і 
конкретизовано в роботах О. Башмакова, І. Богданової, М. Жалдака, Н. Макоєд, Є. Полат, Д. Чернишевського.  

Метою статті є аналіз підходів до визначення поняття "електронні засоби навчання", а також окреслення 
шляхів створення й використання електронних засобів навчання у процесі підготовки майбутніх учителів 
інформатики.  

Розповсюдження комп’ютерної техніки та інформаційних технологій породжує нові напрямки 
інформатизації діяльності людини практично у будь-якій сфері суспільного життя. За останні роки ЕОМ, 
комп’ютерні технології та електронні засоби навчання міцно увійшли у заклади освіти. Електронні засоби 
навчання застосовуються як у навчанні школярів, так і при вирішенні будь-яких питань, які пов’язані з 
організацією навчання [1]. 

Існує значна кількість підходів до трактування понять "засоби навчання", "електронні засоби навчання". 
Так, на думку П. І. Підкасистого, засоби навчання – це матеріальні й матеріалізовані предмети, які викладач 
застосовує для викладання навчального матеріалу. Засоби навчання – це наочна підтримка навчального 
процесу, якою є мова викладача, його майстерність, підручники, аудиторне устаткування [2: 295]. 

О. М. Спірін вважає, що використання електронних матеріалів має особливі властивості, цінні для 
ефективної організації суспільного життя: невичерпність, велику швидкість розповсюдження, економічність, 
екологічну чистоту, значну тривалість зберігання за незначних ресурсних витрат тощо. Сучасні засоби 
опрацювання даних і зв’язку є основою нових інформаційно-комунікаційних технологій, які все більше 
визначають зміст, масштаби і темпи розвитку інших технологій [3: 14]. 

Серед різних інтерпретацій поняття "електронні засоби навчання", найбільш ґрунтовно цю категорію 
охарактеризував Д. В. Чернилевський: "Електронні засоби навчання – програмні засоби навчального 
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призначення, в яких відображена певна предметна галузь, у тій або іншій мірі реалізована технологія її 
вивчення, забезпечені умови для реалізації різних видів навчальної діяльності" [4: 369]. 

Використання та аналіз різних підходів до визначення поняття "електронні засоби навчання" дозволило 
уточнити його зміст в контексті нашого дослідження та сформулювати наступне визначення: електронні засоби 
навчання – це програмні продукти, що створені і працюють із використанням комп'ютерної, телекомунікаційної 
техніки, і забезпечують творче й активне опанування майбутніми фахівцями знаннями, уміннями і навичками, 
необхідними в майбутній професійній діяльності. 

Електронні засоби навчання є засобами, спеціально створеними для розв’язання педагогічних завдань, їх 
основне призначення – використання в навчальному процесі. З огляду на це, електронні засоби навчання, 
можна класифікувати за методичним призначенням (див. табл. 1). 

Таблиця 1. 
Класифікація електронних засобів навчання 

№ 
п./п. 

Назва засобів Характеристика засобів 

1. 
навчальні програмні 
засоби 

призначені для узагальнення суми знань, формування вмінь і навичок 
навчальної або практичної діяльності, а також забезпечення необхідного 
рівня засвоєння, що встановлюється під час зворотного зв'язку 

2. 
програмні засоби 
(системи) 

тренажери, призначені для відпрацьовування вмінь, навичок навчальної 
діяльності, самопідготовки; контрольні програмні засоби – призначені 
для контролю (самоконтролю) рівня оволодіння навчальним матеріалом 

3. 

інформаційно-пошукові 
програмні системи, 
інформаційно-довідкові 
програмні засоби 

призначені для формування вмінь і навичок із систематизації інформації 

4. 
імітаційні програмні 
засоби 

призначені для вивчення певного аспекту реальності, його основних 
структурних або функціональних характеристик за допомогою 
обмеженою кількості параметрів 

5. 
моделюючі програмні 
засоби 

призначені для створення моделі об'єкта, явища, процесу або 
ситуації (як реальних, так і "віртуальних") з метою їх вивчення 

6. 
демонстраційні програмні 
засоби 

призначені для наочного подання навчального матеріалу, візуалізації 
досліджуваних явищ, процесів і взаємозв'язку між об'єктами 

7. 
навчально-ігрові 
програмні засоби 

призначені для "програвання" навчальних ситуацій 

8. дозвільні програмні засоби 
призначені для організації позааудиторної роботи, що мають на меті 
розвиток уваги, реакції, пам'яті тощо 

Розробка електронних засобів навчання є досить складним процессом, який повинен відповідати таким 
дидактичним принципам: принцип наочності навчання; принцип розподілу навчального матеріалу; принцип 
інтерактивності навчального матеріалу; принцип мультимедійної репрезентації навчальної інформації; принцип 
адаптивності до персональних особливостей студента [5]. 

Необхідно зазначити, що створення високоякісних електронних засобів навчання із врахуванням 
вищезазначених принципів, суттєво полегшує та інтенсифікує процес оволодіння знаннями, уміннями та 
навичками усіх учасників навчального процесу: один раз навчившись принципам змістового наповнення, навігації 
та оперування на прикладі створення одного з таких ресурсів, педагоги і учні без особливих додаткових зусиль 
можуть використовувати у повному обсязі інші освітні ресурси, діючи за аналогією, а учням не потрібно 
витрачати час на вивчення нового інтерфейса та звикати до нового вигляду ресурсу, з яким вони працюють.  

Для того щоб майбутні учителі інформатики могли самостійно розробляти електронні засоби навчання, 
необхідно їх підготувати до такого роду діяльності шляхом озброєння спеціалізованими методами 
моделювання інформаційної архітектури, оптимізації зовнішнього подання, навігації та інтерфейсу 
електронних засобів навчання. У ході такої підготовки майбутні фахівці повинні оволодіти принципами 
побудови та використання електронних засобів навчання, тобто знати основи системи формалізації обробки та 
представленння змісту освітніх областей, організовувати навігацію по змістовому наповненню інформаційних 
ресурсів та застосовувати специфічні методи використання електронних засобів навчання у навчальному 
процесі. Крім того, для майбутніх учителів інформатики надзвичайно важливо ознайомитись як з основами 
конструювання й використання засобів інформатизації навчання, так і з необхідними для цього основами 
педагогіки, психології, ергономіки та методики інформатики. 

У зв’язку з тим, що електронні засоби навчання, які застосовуються в навчанні, є не лише педагогічними, а й 
програмними засобами, передача через них змістової частини начального курсу неможлива без проведення 
ретельної структуризації навчального материалу. Таким чином, для раціонального проектування електронних 
засобів навчання майбутнім учителям інформатики необхідно володіти структурно-системним цілісним 
представленням про матеріал навчальної дисципліни, спеціалізованими засобами та технологіями 
конструювання їхнього змісту. 
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Проведений аналіз наукової літератури показав, що існуючі підходи до розгляду питання розробки 
електронних засобів навчання як способу інтенсифікації процесу підготовки майбутніх учителів інформатики 
тією чи іншою мірою розкривають різні теоретичні основи. Представлення навчальної інформації за допомогою 
електронних засобів навчання дозволяють інтенсифікувати процес засвоєння матеріалу, оскільки активізуються 
усі види розумової діяльності, а правильно побудований навчальний процес, із врахуванням психолого-
педагогічних особливостей, дає можливість досягти необхідної якості навчання. 
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Карплюк С. О., Франовский А. Ц. Разработка электронных средств обучения как способ интенсификации 
процесса подготовки будущих учителей информатики. 

В статье проанализирована проблема разработки электронных средств обучения в процесе подготовки 
будущих учителей информатики. Уточняется дефиниция электронных средств обучения. Представлена 
классификация электронных средств обучения по методическому предназначению. Рассматриваются 

дидактические принципы, которые положены в основу их создания и использования. Наведены преимущества 
подготовки будущих учителей информатики на основе использования электронных средств обучения. 

Karpliuk S. O., Franovsky A. TS. The Development of E-Learning as a Way to Intensify the Future Informatics 
Teachers' Preparation Process. 

The article analyzes the problem of developing e-learning pattern during the future informatics teachers' preparation. 
The definition of e-learning is clarified. The classification of e-learning on the methodological purpose is specified. The 

didactic principles, which form the basis of their creation and usage are considered. The benefits of training future 
teachers of computer science through the use of e-learning are given. 
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СПЕЦИФІКА РІЗНИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 
СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

У статті визначено важливість використання засобів мистецтва у навчально-виховному процесі для 
студентів вищих технічних навчальних закладів. Наголошено на специфічних особливостях різних видів 
мистецтв, які є складовими професійної підготовки майбутніх фахівців технічного напряму. Виявлено, що 

особливу роль відіграє викладач як головний суб’єкт у професійній підготовці студентів. 

Мистецтво – це простір і час, 
в якому живе краса людського духу. 
Як гімнастика випрямляє тіло, 
так мистецтво випрямляє душу. 
Пізнаючи цінності мистецтва, 
людина пізнає людське в людині, 
піднімає себе до прекрасного. 

В. Сухомлинський 
 
Постановка проблеми. Мистецтво завжди відігравало важливу роль у формуванні професійної 

майстерності та супроводжувало розвиток суспільства впродовж багатьох віків. У той же час в його основі 
завжди стояло, передусім, формування конкретної людини з її найбільш чітко вираженими морально-етичними 
і естетичними цінностями, які формуються в процесі естетичного виховання через використання засобів 
мистецтва. Про це свідчать трактати Стародавнього Китаю, відомості стосовно музичного виховання та освіти 
у Стародавньому Єгипті та Індії.  

У сучасних умовах мистецтво переходить із сфери духовного у сферу матеріального, тобто зароблянням 
грошей і вмінням догодити провладним чиновникам. За таких умов воно втрачає своє найбільш важливе 
призначення – формувати в молодого покоління ті морально-духовні цінності, які вироблялися впродовж 
багатьох століть. Утім, незважаючи на матеріалізованість використання мистецтва, сьогодні воно не втратило 
своєї важливості, а навпаки, стало більше затребуваним у плані формування творчої особистості та розвитку її 
індивідуальності, тобто майбутнього покоління. Адже саме на них покладаються великі надії у відродженні 
національних і культурних надбань, які передавалися з покоління в покоління нашими батьками. Велика 
кількість наукового матеріалу з питань використання мистецтва у формуванні гармонійно розвиненої 
особистості напрацьовані такими науковцями, як О. Апраксіна, Г. Васянович, Г. Ващенко, К. Василенко, 
В. Верховинець, В. Діденко, І. Зязюн, Т. Іванова, А. Іваницький, Ю. Косенко, О. Лавріненко, М. Лещенко, 
О. Олексюк, О. Отич, Г. Падалка, О. Рудницька, С. Русова, О. Семеног, В. Сухомлинський, Т. Турченко та ін., в 
яких вони визначають мистецтво як важливий чинник у формуванні творчої особистості, збереження культури 
та ідентичності народу. У їхніх історико-педагогічних працях доведено, що мистецтво упродовж усієї історії 
розвитку людства було невід’ємним компонентом формування гармонійно розвиненої особистості.  

Виходячи із вищесказаного, можна зазначити, що мистецтво володіє надзвичайно потужною здатністю 
розвивати людину з найкращих позицій. В. Соловйов у своїй філософській праці "Загальний смисл мистецтва" 
говорить про те, що мистецтво своїм кінцевим завданням повинно втілювати абсолютний ідеал не лише в уяві, 
але й насправді – повинно одухотворити, перездійснити наше дійсне життя. Якщо скажуть, що таке завдання 
виходить за межі мистецтва, то запитується: хто встановив ці межі? В історії ми їх не знаходимо [1]. 

Мета статті полягає у дослідженні проблеми важливості використання засобів мистецтва у формуванні 
професійної підготовки студентів вищих технічних закладів.  

Завдання статті. 
1. Визначити важливість засобів мистецтва у професійній підготовці студентів вищих технічних 

навчальних закладів. 
2. Дати характеристику видам мистецтва як важливим складовим гармонійного розвитку особистості. 
3. Виокремити специфічні засоби мистецтва, що використовуються для втілення художнього задуму митця. 
Виклад основного матеріалу. Нині є велика кількість різних видів мистецтв, кожен із яких має свій 

особливий вплив на людину. При цьому варто зазначити, що найбільш значущий вплив мистецтва відбувається 
тоді, коли засвоєний людиною чуттєво-емоційний досвід стає мотивом поведінки. За таких умов спрацьовує 
"ефект дзеркала", коли кожна людина реагує по-своєму на дію мистецтва. Одна людина може відразу відчути 
дію мистецтва через емоційно-вольову сферу сприйняття. Це характерно для людей із високочуттєвою 
емоційною сферою. Інша людина буде сприймати мистецтво через раціонально усвідомлену сферу, в якій 
переважає розумовий підхід до сприйняття мистецтва з позиції її важливості і цінності. У третьої – спілкування 
з мистецтвом залишить незначний слід у його пам’яті, у четвертої взагалі не залишиться ніякого сліду від 
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спілкування з мистецтвом. Тобто, можна говорити про різнорівневе сприйняття мистецтва і водночас визначити 
певну матеріальну захопленість у третьої і четвертої людини. За таких умов спілкування з мистецтвом стає 
мотивуючою силою людської поведінки, смислоутворюючим чинником її життя [2]. Для цього кожен із видів 
мистецтв володіє значним арсеналом специфічних засобів, відсутніх в інших формах людської свідомості, 
впливаючи таким чином на свідомість людини, непомітно спонукаючи її до відповідних дій. 

Емоційна сила мистецтва виникає не спонтанно. Це результат глибокої думки й почуття художника, який за 
допомогою притаманних певному виду мистецтва засобів його відтворення здатний проникнути в найбільш 
потаємну психологічну складову людської сфери – почуттєву. Створюючи свій мистецький твір, художник 
враховує, як усе показане й описане буде впливати на людей. Великого значення у формуванні гармонійно 
розвиненої особистості надавав Ф. Шиллер, наголошуючи на тому, що мистецтвом необхідно оточувати своїх 
сучасників тими благородними, величними і натхненними формами, символами досконалого, аж поки 
видимість не подолає дійсність, а мистецтво – природу. Тільки в мистецтві людина здатна розвиватись всебічно 
і гармонійно [3]. Тому, на нашу думку, буде доцільним проаналізувати специфіку різноманітних видів мистецтв 
як важливого засобу формування гармонійно розвиненої особистості та професійної підготовки студентів 
вищих технічних закладів. Зупинимося на деяких із них, а саме: архітектурі, скульптурі, живописі, хореографії, 
літературі, театрі. 

Архітектура (грец. architection – будівничий). Архітектура – особливий вид мистецтва, до якого залучені 
практично всі верстви населення. Кожна людина живе у певному предметному середовищі, і вона завжди 
намагається його постійно вдосконалити, покращити і водночас естетизувати. Адже архітектура, на відміну від 
багатьох інших видів мистецтв, виконує ще й естетичну та практичну функції у житті людини. Особливість 
архітектурного мистецтва в тому, що вона поєднує не тільки духовну, але й матеріальну культуру. Специфіка 
архітектурного мистецтва полягає в тому, що воно використовується як у побутовій сфері, так і у виробничій. 
Особливо варто наголосити на виробничій сфері, де в сьогоднішніх умовах при бажанні матеріального 
збагачення не враховується та найважливіша складова, яка дасть можливість майбутнім поколінням визначати 
рівень культури свого чи іншого народу. Адже архітектурні пам’ятки можуть багато розповісти про побут, 
звички своїх творців, культуру минулого. Досить важливою специфічною особливістю для архітектурного 
мистецтва є використання різноманітних природних засобів для його творення, а саме: глина, камінь, дерево, 
залізо та ін., які знаходяться в природі, і кожна людина має доступ до них. 

Зважаючи на професійну підготовку студентів вищих технічних закладів, майбутніх фахівців-інженерів 
використання архітектурного мистецтва у навчально-виховному процесі дасть можливість прищепити любов не 
тільки до матеріального, але й духовно-естетичного. Адже ні один інженер (будь-якого напряму діяльності) не 
може обійтися без створення певної архітектурної споруди, і тому першочерговим у нього має бути естетична 
складова у проектуванні такої споруди (бурова вежа, нафтопровід, нафтопереробні підприємства, 
нафтогазосховища та ін.), яка б не пошкодила і не спотворила природного ландшафту чи населеного пункту 
(міста, села, селища). 

Скульптура (від лат. sculpo – вирізаю) створює просторовий образ людини. Вона в усі епохи втілює ідеальні 
уявлення про красу людської постаті та особливості моральних якостей. Особливість мистецтва скульптури в 
тому, що під час його сприйняття бере участь усе тіло людини, а не тільки очі. Людина відчуває м’язове 
напруження, відчуває схоже напруження душі. Саме в сьогоднішніх умовах, коли фізичний стан молодих 
людей є вкрай загрозливим, використання мистецтва скульптури у проведенні занять є достатньо важливим. 
Адже, за даними медичних установ, більше 70 % молоді мають серйозні порушення у формуванні постави 
організму. Це найбільш поширено серед шкільної і студентської молоді. Особливість мистецтва скульптури ще 
й у тому, що воно в собі несе великий духовний потенціал. Тобто, відбувається поєднання зовнішньої та 
внутрішньої краси. 

Живопис – вид мистецтва, який здатний відтворити видиму реальність за допомогою кольору. Специфічними 
засобами живопису є лінії, кольори, світлотіні. Живопис – безмовний нерухомий, просторовий. У ньому 
розкривається одна мить, але у цій миті повинно бути все: біль і радість, любов і ненависть, зрада і відвага, туга і 
вірність, – якщо цього немає, немає й картини. Живопис – це серйозний мистецький вплив на молоде покоління, 
особливо студентську молодь, яка на високо свідомому рівні здатна дати оцінку прекрасному і сама долучитися 
до його творення. Особливо це характерно для молодих фахівців технічного напряму, де в своїй професійній 
діяльності обов’язково повинні поєднуватися дві важливі складові – технічна і мистецька.  

Особливість хореографічного мистецтва в тому, як людина рухається, жестикулює, пластично реагує на дії 
інших. За допомогою рухів виявляються такі психологічні особливості, як характер, почуття, воля, тобто 
своєрідність особистості. Хореографія (грец. choreia – танець та grapho – пишу) – це той особливий 
специфічний вид мистецтва, який поєднує в собі єдино цілісну систему зовнішніх і внутрішніх почуттів, який 
увібрав у себе все багатство народних звичаїв та обрядів, за допомогою якого відтворюється історія народу. 
Використання такого виду мистецтва у навчально-виховному процесі для студентів вищих технічних 
навчальних закладів, звичайно, є досить рідкісним явищем. Але в той же час використання викладачами рухів, 
різноманітних поз, жестів, виразу обличчя, що є специфічними складовими засобами хореографічного 
мистецтва, є обов’язково присутніми у педагогічній діяльності викладача. Опускаючи цю складову у 
проведенні занять, викладач втрачає, таким чином, яскравість викладу матеріалу, що, власне, і позначається на 
його професійній майстерності. 
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Художня література – це мистецтво слова, засіб, який є визначальним у професійній діяльності викладача. 
Вміння володіти словом – це велике мистецтво, яке не кожному дано зрозуміти і оволодіти ним. Сфера 
використання слова охоплює природні та суспільні явища, величні та соціальні перетворення, духовне життя 
особистості, її почуття, волю. Слово є основою багатьох видів мистецтв. Воно відображає світ з естетичних 
позицій. Специфічні особливості слова постійно розширюються, адже його сутність закладена у самій мовній 
основі, яка складається народом, вбирає весь досвід і стає формою мислення, втілює історичний процес 
створення мови. Вміння користуватися словом у педагогічній діяльності, яке визначається особливими 
специфічними ознаками (тембр, висота звуку, мелодичність у його відтворенні, інтонація, виразність, вимова та 
інші), забезпечує ефективність подачі навчального матеріалу. Для викладача вищого технічного закладу 
використання такого мистецького засобу дасть можливість привернути увагу студентів до тих тем, які є 
технічно направлені і можуть сприйматися без будь-якого захоплення та інтересу. 

Мистецтво театру є синтетичним уособленням багатьох видів мистецтв (художня література, музика, живопис, 
хореографія та ін.), в якому використовуються різноманітні засоби (міміка, пантоміма, рух, жест, костюм, слово та 
ін.). Усі ці складники в гармонійному поєднанні утворюють цілісну театральну дію, яка переходить у величне 
дійство. Театр – це видовищне мистецтво, яке звернене одночасно до слуху і очей, до серця глядача, в якому 
розкриваються людські проблеми і в якому людина може найти вирішення цих проблем [4]. Практично мистецтво 
театру можна без перебільшення порівняти з мистецтвом педагога, де педагог виступає в ролі і автора, і режисера, 
і виконавця. Тобто педагог – це головна дійова особа, від якої залежить значно більше – формування професійної 
готовності студентів та їх гармонійний розвиток. У той же час знання законів театрального мистецтва та їх 
використання в навчально-виховному процесі забезпечить викладачу успішну підготовку студентської молоді до 
професійної діяльності [5]. Театр – це той вид мистецтва, який навчить викладача використовувати слово як 
могутній засіб впливу на студента, коли форма буде відповідати змісту, а у змісті буде закладена велика 
смислоформувальна ідея, яка не залишить студента байдужим. З цього приводу цікаву думку висловив 
Р. Черкашин: "Щоб мати найбільший вплив, форма сучасної театральної вистави, чи читацького виступу, має бути 
яскравою, гостро активною, саме тоді закладений у цю форму зміст, збуджуватиме думку, уяву, волю до дії, а не 
заколисуватиме глядачів пасивними споглядальними відчуттями" [6: 112].  

Визначено характеристики декількох видів мистецтв, хоча їх є дуже велика кількість і кожен із них має свої 
специфічні особливості і засоби, за допомогою яких відбувається процес формування гармонійно розвиненої 
особистості. Мистецтво, за словами І. А. Зязюна, є найпотужнішим засобом естетичного виховання, а художня 
культура людини – серцевина її загальної культури [2]. Зрозуміло, що охопити навчанням мистецтву всю 
студентську молодь, особливо технічних навчальних закладів, практично неможливо, і ми не ставимо такого 
завдання. Головним є вміло використовувати засоби мистецтва у навчально-виховному процесі для професійної 
підготовки, за допомогою яких можна розкрити внутрішню красу кожної людини. Звичайно, це завдання не з 
легких, але прагнути до цього необхідно постійно. Саме уміння використовувати засоби мистецтва у 
навчально-виховному процесі визначає професійну майстерність викладача. Крім того, коли викладач особисто 
не захоплюється хоча б одним із видів мистецтв, то йому буде важко навіть самому зрозуміти його цінність і 
величність. Тому тільки за умови об’єднання зусиль викладачів різних спеціальностей, технічних, 
природничих, гуманітарних можна забезпечити гармонійний розвиток особистості та професійну підготовку 
майбутнього фахівця, де однією із важливих складових має бути духовний, культурно-освітній розвиток. 

Підводячи підсумок вищесказаному, можна зробити такі висновки: 
1. Мистецтво є важливим чинником у гармонійному розвитку особистості та професійній підготовці 

майбутнього фахівця технічного напряму. 
2. Засоби мистецтва мають бути невід’ємною складовою у проведенні занять зі студентами вищих технічних 

навчальних закладів.  
3. Навчальні заклади мають забезпечити естетичне середовище у проведенні занять студентів вищих 

технічних навчальних технічних закладів. 
4. Педагоги повинні залучати студентську молодь до мистецтва як основного чинника гармонійного 

розвитку особистості. 
5. Викладачам варто власним прикладом заохочувати студентську молодь до занять у мистецько-творчих 

колективах. 
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Коваль П. М. Специфика разных видов искусств и их использование в профессиональной подготовке 
студентов высших технических учебных заведений. 

В статье определена важность использования средств искусства в учебно-воспитательном процессе для 
студентов высших технических учебных заведений. Акцентируется внимание на специфических особенностях 
разных видов искусств, которые есть составляющими профессиональной подготовки будущих специалистов 
технического направления. Определено, что особенная роль принадлежит преподавателю, как главному 

субъекту в профессиональной подготовке. 

Koval' P. M. The Specifics of Different Types of Arts and their Usage in the Students' Vocational Training in the 
Highest Technical Educational Institutions. 

The article defines the importance of artistic means usage in the teaching and educational process for students of the 
highest technical educational institutions. The attention is drawn on the specific features of different types of arts which 

are components of future experts' vocational training of the technical direction. It is concluded that the special role 
belongs to the teacher, as to the main thing in the professional training. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ У КОНТЕКСТІ 
СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ 

Досліджено можливості особистісно орієнтованого характеру сучасних інформаційних технологій у 
підготовці майбутніх дизайнерів. Розглянуто освітні, комунікативні і професійні напрямки застосування 
комп’ютерної техніки і аспекти системного підходу. Проведено історичний огляд і розглянуто перспективи 

впровадження комп’ютерної техніки в навчальний процес підготовки дизайнерів в Україні. 

Постановка проблеми. У сучасному інформаційному суспільстві, де загальнодоступний персональний 
комп’ютер, під’єднаний до всесвітньої інформаційної мережі, став засобом доступу до практично безмежного 
об’єму інформації, відзначаємо постійно зростаючий вплив сучасних інформаційних технологій на всі сфери 
людської діяльності. Не меншою мірою цей вплив відчувається і в такій традиційно-інерційній сфері, як освіта. 

На попередніх етапах суспільного розвитку, поняття технологія було характерним переважно для 
виробничого процесу. Етимологія слова "технологія" означає "знання обробки матеріалу" (techne – мистецтво, 
ремесло, наука; logos – поняття, вчення). Але завдяки тому, що технологія включає також і мистецтво 
володіння процесом, вона персоналізується. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Елементи технологічного підходу до інших галузей людської 
діяльності, зокрема навчального та виховного процесу, знаходимо в працях видатних зарубіжних та вітчизняних 
педагогів (А. Дістервег, Й. Г. Песталоцці, Л. М. Толстой, А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський, І. С. Кон, 
А. В. Петровський та інші). Дослідили та розкрили дидактичні можливості і особливості освітніх технологій, 
закцентували увагу на їхньому особистісно орієнтованому характері (І. С. Якиманська, В. В. Сєриков, І. Д. Бех, 
В. В. Рибалка, О. С. Падалка, І. Ф. Прокопенко, В. І. Євдокимов, А. С. Нісімчук, Г. К. Селевко, С. О. Сисоєва, 
О. М. Пєхота, Г. С. Костюк, О. М. Любарська, О. Є. Олексюк, Т. В. Тихонова та інші). 

Термін "освітня технологія" вперше почав використовуватися в США (30-і рр. ХХ ст.), коли з’явилися перші 
програми аудіовізуального навчання. Тому спочатку педагогічну технологію пов’язували тільки із 
застосуванням у навчанні технічних засобів програмованого навчання – "технічні засоби навчання" або 
"технологія навчального процесу". 

В середині 60-х рр. визначилися два підходи до його тлумачення: 
• освітня технологія – це використання технічних засобів і засобів програмованого навчання; 
• освітня технологія – це засіб підвищення рівня організації навчального процесу, подолання відставання 

педагогічних ідей від стрімкого розвитку техніки [1]. 
Питання є доволі об’ємними і мають відмінні особливості в різних напрямках навчання. 
Метою даної статті є спроба дослідити особистісно орієнтований характер прогресивних інформаційних 

технологій у підготовці майбутніх дизайнерів. 
Виклад основного матеріалу. На сьогодні очевидно, що комп’ютер є невід’ємною частиною навчального 

процесу, дає нові можливості для:  розвитку студентів і викладачів; посилення мотивації та вдосконалення 
традиційного навчання; впровадження нових освітніх концепцій; активізації й урізноманітнення навчального 
процесу; розвитку розумових здібностей та особистісних якостей людини; розвитку та інтенсифікації 
самостійної творчої активності; відносного спрощення шляху вирішення складних задач і проблем. 

Інформаційні технології містять якісно нові можливості для навчання й розвитку людини, а тому 
потребують перегляду змісту та організаційних форм навчання. Без знань про комп’ютерну техніку, без 
навичок роботи на ній, ми не можемо сьогодні говорити про повноцінно підготовленого фахівця, тим паче 
дизайнера, до професійної діяльності, та й до життя загалом. 

Розробка комп’ютерних технологій навчання на теренах України почалася в середині 70-х років ХХ ст. і 
розвивалася переважно у вищій школі. Ідея "комп’ютерних навчальних середовищ", належить американському 
вченому С. Пейперту. На ній базується більшість сучасних навчальних комп’ютерних програм. Він досліджував 
можливості комп’ютера як засобу для розвитку розумової діяльності учня [2]. 

Проте можливості комп’ютера як інструмента розвитку пізнавальних, творчих, дослідницьких здібностей 
студента можуть проявитися зі зміною мети і змісту сучасної освіти у бік індивідуально-орієнтованої моделі 
навчання. Зміна змісту навчання, на думку Т. В. Тихонової, відбувається за декількома напрямами, значущість 
яких змінюється з розвитком процесу інформатизації суспільства.  

Перший напрям пов’язаний зі становленням навчальних дисциплін, які саме забезпечують підготовку у 
галузі інформатики.  
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Другий напрям пов’язаний з активним використанням комп’ютерів і комп’ютерних комунікацій, 
застосування яких стає нормою в усіх галузях людської діяльності, що зумовлює зміни предметного змісту всіх 
навчальних дисциплін на всіх рівнях освіти.  

Третій напрям пов’язаний зі впливом інформатизації на мету навчання, що вимагає формування якісно 
нової моделі підготовки членів майбутнього інформаційного суспільства, для яких здатність до людських 
комунікацій, активне оволодіння науковою картиною світу, гнучка зміна своїх функцій у праці, відповідальна 
громадянська позиція і розвинена планетарна свідомість стануть початковою життєвою потребою [1]. 

В інформаційному суспільстві знання виступають в дуже різноманітних формах і способах організації. 
Відповідно, сучасна освіта також повинна використовувати нові форми і методи для раціоналізації процесу 
отримання і засвоєння цих знань. 

Тому першочерговим завданням у напрямку впровадження сучасних інформаційних технологій в систему 
підготовки дизайнерів є не стільки їх збільшення в кількості, як розширення меж їх застосування. 

Проаналізувавши сучасні напрямки та перспективи розвитку інформаційних технологій загалом, системи, 
якими потрібно оволодіти сучасним дизайнерам, можна розділити на три групи. 

До першої групи належать програми загального використання, володіння якими є обов’язковим для сучасної 
людини. Сюди відносяться текстові й табличні редактори, програми для роботи з базами даних, презентаційні 
програми, програми для обробки електронної пошти, для роботи в мережі Internet та ін. Вивчення та освоєння 
цих програм відбувається вже на початках навчального процесу і не залежить від конкретного напрямку освіти. 

До другої групи належать програми професійної підготовки. Стосовно підготовки дизайнерів тут можна 
виокремити окремі підгрупи програм для роботи з векторною, растровою і 3-D графікою, спеціалізовані САПР, 
пакети підготовки поліграфічної продукції, засоби візуалізації і анімації та інші графічні системи, які дозволять 
майбутньому дизайнерові виконувати будь-які завдання в найширшому спектрі галузей застосування.  

До третьої групи відносимо власне навчальні інформаційні технології, які покликані інтенсифікувати і 
якісно покращити процес навчання. До цієї групи належать: навчальні фільми; електронні підручники; 
інтерактивні навчальні курси; дистанційні лекції та семінари; комп’ютерні навчальні середовища. 

З педагогічної і методологічної точок зору, перебільшити значення використання сучасних інформаційних 
процесів неможливо. Педагогіка визначає нові інформаційні технології навчання як методологію і технологію 
навчально-виховного процесу з використанням новітніх електронних засобів навчання, і, передусім, ЕОМ. Нові 
інформаційні технології (НІТ) – це сукупність методів і технічних засобів збирання, організації, збереження, 
опрацювання, передачі й подання інформації за допомогою комп’ютерів і комп’ютерних комунікацій. А нові 
інформаційні технології навчання (НІТ навчання) – це методологія і технологія навчально-виховного процесу з 
використанням новітніх електронних засобів навчання й, передусім, ЕОМ [3]. 

У змісті нових інформаційних технологій освіти, крім складових НІТ навчання, входять також засоби і 
методи керування системою освіти. Як показує сучасна педагогічна практика, використання комп’ютера в 
навчальному процесі спрямоване переважно на розв’язання таких чотирьох типів дидактичних завдань: 

1. Комп’ютер використовується як допоміжний засіб для ефективнішого розв’язання вже існуючої системи 
дидактичних завдань. Змістом об’єкта засвоєння в комп’ютерній навчальній програмі цього типу є довідкова 
інформація, інструкції, обчислювальні операції, демонстрації тощо. 

Комп’ютерні комунікації (комп’ютерні мережі) – засоби зв’язку для передачі інформації між учасниками 
навчального процесу. Розвиток інформаційних телекомунікаційних мереж дає новий імпульс системам 
дистанційного навчання, забезпечує доступ до надзвичайно великих обсягів інформації, яка зберігається в 
різних куточках нашої планети [1]. 

2. Комп’ютер може бути засобом, вирішення окремих дидактичних завдань при збереженні загальної 
структури, мети і завдань безмашинного навчання. При цьому сам навчальний зміст не закладається в 
комп’ютер (ЕОМ виконує функції контролера, тренажера тощо) [4]. 

3. Використовуючи комп’ютер, можна ставити й вирішувати нові дидактичні завдання, які не розв’язуються 
традиційним шляхом. Характерними є імітаційно-моделювальні програми – комп’ютерні програми, що 
дозволяють спостерігати, моделювати і прогнозувати складні явища або процеси [5]. 

4. Комп’ютер може використовуватися як засіб, що допомагає засвоювати складні абстрактні теоретичні 
поняття. Таке засвоювання досягається шляхом моделювання поняття. Водночас реалізуються принципово нові 
стратегії навчання. Характерним прикладом цього напрямку розробок є так звані "комп’ютерні навчальні 
середовища", або "мікросвіти", що представляють моделі освоюваних галузей знань [2; 5]. 

Викладачі, завдяки доступу до мереж телекомунікацій, можуть не тільки істотно підвищувати свою 
інформаційну озброєність, а й одержують унікальну можливість спілкуватися зі своїми колегами практично по 
всьому світові. Це створює ідеальні умови для професійних контактів, виконання спільної навчально-
методичної і наукової праці, обміну навчальними розробками, даними тощо [6]. 

Наявність достатньої кількості комп’ютерів дає змогу об’єднувати їх в інформаційну мережу освітньої установи, 
яка зв’язує всі її підрозділи в єдиний інформаційний простір. Це надає нові можливості автоматизації управлінської, 
навчально-виховної, адміністративно-господарської діяльності та роботи бібліотеки навчального закладу [1]. 

Ще одне застосування комп’ютерів у психологічній службі закладу дає змогу оперативно використовувати 
складні психодіагностичні методики, тестувати великі групи студентів, проводити статистичну обробку даних 
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психодіагностики, відслідковувати динаміку розвитку їх психологічних особливостей упродовж усього періоду 
навчання [4]. 

У перспективі за допомогою комп’ютерної мережі вдасться об’єднати всі навчальні заклади і установи 
освіти в єдину інформаційну мережу, що дасть змогу розв’язати проблему обміну оперативною інформацією 
між органами керування освітою й освітніми установами (накази, довідки, статистичні дані). Ця технологія 
успішно прогресує в сучасній зарубіжній освіті. 

Велика кількість напрямків і видів сучасних інформаційних технологій та їх особливостей і можливостей 
зумовлюють необхідність дослідження такого аспекту освітніх тенденцій, як системність. Адже звичайне 
механічне збільшення кількості засобів і технологій, що використовуються в навчальному процесі, можуть 
часто не мати позитивного якісного результату. Тільки системний методологічний підхід, який полягає в 
розгляді системи знань як несуперечливої цілісної множини методів і засобів викладу навчального матеріалу та 
сукупності відношень і зв'язків між ними, може забезпечувати здобуття студентами повної особистісної моделі 
знань, яка буде відповідати меті навчання. Основними принципами такого системного підходу повинні бути 
цілісність і структуризація навчального процесу та логічна множинність сучасних інформаційних тенологій, які 
будуть використовуватися в підготовці сучасних дизайнерів. Освоєння майбутніми фахівцями сучасних 
інформаційних технологій підвищує їх цінність і конкурентоздатність в сучасному конкурентному середовищі. 

Однак стрімкий і невпинний розвиток інформаційних впливів на людину виявив і значну амбівалентність 
цієї проблеми. Це, передусім, стосується поглиблення так званої "комп’ютерної залежності" серед дітей та 
молоді, зниження навичок реального спілкування та віддалення від важливих соціальних процесів. 

В освітніх процесах таке негативне значення може виражатися у зменшенні інтелектуального, професійного 
і психологічного впливу викладача на студента. Адже тільки завдяки живому творчому спілкуванню з 
елементами проблемності, дискусії і змагання народжувалися нові наукові школи і мистецькі напрямки. У 
навчальному процесі підготовки мистецьких кадрів, надзвичайно важливим є власний професійний досвід 
учителя, його фаховий авторитет. Справжній учитель, крім професійних знань і навичок, здатен передати своїм 
учням закони наукової етики і непохитні моральні якості. Тільки творчо спрямована, проблемна освіта може 
стати передумовою існування ефективної науки, яка, в свою чергу, визначає напрям подальшого підвищення 
ефективності освіти [7]. 

Таким чином, сучасні заклади дистанційного навчання мають мало спільного з сучасною ефективною 
освітою, що здебільшого стосується мистецьких напрямків освіти (образотворчого, декоративно-ужиткового та 
дизайну), зокрема – заочної форми навчання. 

Висновок. Сутність переходу до інформаційного суспільства полягає не просто в збільшенні обсягів 
інформації або швидкості її обігу. Мова йде як про нову організацію самої інформації, так і про принципово 
нові та перспективні підходи до її створення, обробки та освоєння. 

Сучасна освіта за допомогою інформаційних технологій розвивається і формується в постійному діалозі та 
взаємодії, безупинно модифікується і переформатовується. Вона є важливим фактором складних соціальних і 
психологічних взаємодій. Але власне раціональне і системне використання новітніх інформаційних технологій 
є важливою передумовою якісної освітньої діяльності, яка забезпечить ефективне формування системи знань, 
умінь і навичок студентів. Домінування особистісних якостей людини над інформаційно-безмежними 
можливостями сучасного суспільства може стати запорукою вірної професійної спрямованості та моральної 
пріоритетності майбутніх фахівців-дизайнерів, професійним покликанням яких є змінювати світ на краще. 
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современных образовательных тенденций. 

Исследуются возможности личностно ориентированного характера современных информационных 
технологий в подготовке будущих дизайнеров. Рассматриваются образовательные, коммуникативные и 
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Kupchyk R. M., Prusak Yu. V. Informational Technologies in Training Designers in the Context of the Current 
Educational Trends. 

Possibilities of personal oriented character of modern informational technologies in future designers' preparation are 
explored. Educational, communicative and professional directions of the computer technique usage and aspects of the 

systematic approach are examined. The historical review is conducted and the prospects of computer technologies 
introduction in the educational process of the designers' preparation in Ukraine are considered in the article. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ВІДПРАЦЮВАННЯ МЕТОДИК ДІАГНОСТУВАННЯ 
ФАСИЛІТАТИВНОГО СТИЛЮ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ВЗАЄМОДІЇ МОЛОДИХ ВИКЛАДАЧІВ 

ДИСЦИПЛІН СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ 

Визначено основні методики дослідження формування фасилітативної компетентності, які впливають на стиль 
педагогічної взаємодії викладача. Розкрито окремі методи активної професійно психологічної підготовки, але це не 
означає, що вони є достатніми у формуванні компетентності фахівця гуманітарної галузі. Пов’язано це з тим, що 

це є одним із підходів практики діагностування оцінки результатів професійної підготовки. 

Система підготовки педагога у вищій школі сьогодні є, без перебільшення жахливою, мабуть тому, й 
переживає період радікальних змін. На цих підставах зростає роль і значення "Психології і педагогіки 
професійної діяльності", завданням якої є формування у студентів навичок з управління професійною 
діяльністю, групою студентів, трудовим колективом, а також регуляція професійного стресу в умовах 
економічної кризи та вимог гуманістичної спрямованості. 

Сучасний стан вищої школи вимагає від неї пошуку відповідей на виклики часу, що свідчить про багато що. 
По-перше, це говорить про те, що успішність молодого фахівця обумовлена не тільки засвоєнням спеціальних 
наочно-професійних знань і формуванням трудових умінь і навичок. Вона визначається також тим, наскільки 
психологічно грамотно він спілкуватиметься з колегами і підтримуватиме з ними ділову взаємодію, залежить 
від розуміння самого себе і володіння психотехнікою саморегуляції в напружених ситуаціях, нарешті, від того 
наскільки благополучний він буде в особистому житті і зможе отримати підтримку і допомогу від близьких і 
значущих для нього людей, а також сам зможе допомогти їм. 

По-друге, швидкість і інтенсивність сучасного життя, жорстока конкурентна боротьба за ринки і вплив не 
дозволять молодому фахівцеві виділити великий об'єм часу для навчання практичної сторони справи. Він 
повинен почати працювати щонайшвидше і якомога ефективніше. 

По-третє, більшість студентів мають серйозні соціально-психологічні труднощі на перших курсах навчання 
в університеті. Нові вимоги, велике навчальне навантаження, стреси в екзаменаційний період, пресинг, мобінг, 
які вони випробовують щодо власної самооцінки і упевненості в собі, роблять молодих людей незахищеними і 
уразливими. Від того, наскільки вони справляються з вирішенням даних проблем, залежить успішність їх 
подальшого навчання в університеті, а отже, і роботи за фахом після його закінчення. 

А допомогти студентам – майбутнім фахівцям – можуть компетентні викладачі дисциплін соціально-
психологічного циклу, психологи. (До речі, посади останніх у вищих навчальних закладах, практично, відсутні 
при наявності наказу Міносвіти – О. Левченко). Проблема ж компетентностей та професійної компетенції 
фахівця-професіонала гуманітарної галузі, яким є психолог чи викладач психології, відноситься до складових 
педагогічної культури, педагогіки толерантності, педагогічної фасилітації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій спрямовує нас на необхідність дослідження проблеми, що 
виходить із розуміння того, що новий час і "…його технологія спрямовуються не так на використання, як на 
зміцнення людей і природи, що вивільнятиме креативність, даватиме індивідам змогу відчути свою міць, свої 
можливості, свою свободу" [1: 127]. 

Аналіз управлінської діяльності, а в вищій школі – це і управління навчально-виховним процесом, і 
соціально-психологічні моделі та механізми професійного становлення майбутніх фахівців у вищій школі, що 
досліджувалися у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (м. Луганськ, 2008-
2010 рр.) [2], висвітлив своєчасне звернення до дослідження означеної проблеми. 

Головним підґрунтям дослідження формування фасилітативної компетентності, а подалі й фасилітативного 
стилю, слугують праці: з концепції вільного розвитку людини (К. Роджерс) [3]; з проблем управлінської 
діяльності на основі системного підходу (Л. Орбан-Лембрик, В. Шукшунов) [4; 5]; з проблем фасилітації 
(К. Роджерс, В. Кремень, Т. Сорочан) [3; 6; 7]; з професійної кваліфікації і діяльності керівника, де до останніх 
відносять уміння створити ефективну установку на розвиток колективу (організації чи команди) (Г. Селевко, 
В. Третьяченко, І. Цимбалюк) [8-10]. Г. Селевко, Т. Волобуєва зауважують, що поняття "компетентність" у 
психолого-педагогічній літературі остаточно не визначене і в більшості випадків уживається інтуїтивно [8]. 
Останніми дослідженнями узагальнено, що поширення фасилітативної компетентності як інноваційного 
процесу пов’язане з психологічними проблемами в соціумі і тому в ньому ж і набуває необхідної уваги до 
розгляду. Аспектам культури впровадження новітніх педагогічних технологій та здатності створення 
оригінальної освітньої практики з впровадженням феномену фасилітації приділено достатньо уваги 
О. Левченко [2; 5; 11; 12]. 

В інноваційній вищій освіті до основних технологій з підготовки фахівця-професіонала сьогодні відносять 
інтерактивні технології, де є місце і проектним, і інформаційним, і глобальним освітнім технологіям 
інформаційного середовища та ін. з метою підготовки компетентного фахівця. Від добору технологій, їх 
співставлення та їх інтеграції залежить глибинний сенс створення оригінального типу освітньої практики. А 
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сутність її полягає в тому, щоб кожен учасник навчально-виховного процесу мав необхідні умови для розвитку 
креативної особистості, творчості, самореалізації за умов психологічного супроводу особистісно орієнтованого 
навчання. Отже, компетенція під назвою "фасилітативна" має своє тлумачення, "…оскільки створення 
оригінальної, гуманної, особистісно орієнтованої освітньої практики потребує здатності керівника розвивати 
педагогічну творчість, генерувати нові ідеї, знаходити однодумців, уважно ставитися до потреб учасників 
навчально-виховного процесу та забезпечувати умови для їхнього розвитку та самореалізації" [7: 179]. Остання 
компетенція є новим доповненням до переліку ключових компетенцій, що існували дотепер. Фасилітація як 
"полегшення, допомога" стала педагогічною проблемою, яка досліджується низкою кафедр Луганського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та на кафедрі психології у Східноукраїнському 
національному університеті імені Володимира Даля (м. Луганськ). 

Метою статті є розкриття практики застосування та змісту методики дослідження результатів формування 
фасилітативного стилю у педагогічній діяльності викладачів дисциплін соціально-психологічного спрямування, 
який з’явився і досліджується в першому десятилітті ХХ століття в педагогічній практиці інноваційної освіти. 

Виклад основного матеріалу базується на тому, що функція фасилітації в системі освіти полягає в створенні 
умов розвитку професіоналізму суб'єктів педагогічної взаємодії на засадах творчої педагогіки (креатопедагогіки), а 
також допомоги в налаштуванні сприйняття інформації до покращення педагогічної діяльності. 

А щоб досягти результату у подоланні шляхів розвитку в гуманізації освіти та завдань, що стоять сьогодні 
перед вищою школою, треба мати програму підготовки фахівців до фасилітації в освітньому середовищі, що й 
було запропоновано нами до впровадження в університеті в науково-методичну підготовку викладачів (освітня 
практика за ознаками моделі формування фасилітативного підходу в педагогічній взаємодії викладачів 
психології, психологів та педагогів інших дисциплін соціально-психологічного циклу [11: 177-179]). 
Методологічно ми здійснили аналітичний огляд, який підтвердив структурно-компонентний склад педагогічної 
фасилітації, запропонований О. А. Галіцан, що дозволило виокремити компоненти: індивідуально-настановчий, 
когнітивно-діяльнісний та рефлексивно-оцінний [12]. 

До індивідуально-настановчого компонента педагогічної фасилітації дослідниця відносить характеристики, 
мотиви, настанови, емоції, спрямованість особистості викладача – його індивідуальні особливості як суб’єкта 
педагогічної фасилітації. 

Специфіка когнітивно-діяльнісного компонента педагогічної фасилітації полягає у сформованості 
комунікативної компетентності вчителя як його здатності встановлювати професійно значущі, педагогічно 
орієнтовані, суб’єкт-суб’єктні відносини з усіма учасниками навчально-виховного процесу на професійному рівні. 

До рефлексивно-оцінного компонента педагогічної фасилітації О. А. Галіцан відносить педагогічну 
рефлексію як професійно-особистісне утворення: якості особистості, вміння викладача, які забезпечують 
адекватну самооцінку, саморегуляцію, самосвідомість, здатність аналізувати та регулювати стосунки з іншими 
людьми, здатність до осмислення та усвідомлення ціннісної основи своєї професійної діяльності.  

Намагаючись дійти реального стану фасилітаційної культури (стилю) в діяльності викладача дисциплін 
соціально-психологічного циклу, ми провели діагностування. Хоча педагогічна психодіагностика не 
самодостатня і не є підсобним інструментом психологічного відбору. Найбільш могутнього суспільно-
практичного значення психодіагностика набуває тією мірою, якою вона включається в процес створення умов 
для якнайповнішого розвитку і самореалізації особи (вона є можливою базою подальшого розвитку). 

У дослідженні прийняли участь 120 студентів-магістрів та викладачів філософського факультету і 
факультету масових комунікацій (психології, соціології, культурології Східноукраїнського національного 
університету ім. В. Даля) та слухачі Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, з 
яких жінок – 96 (80 %), чоловіків – 24 (20 %). До початку експерименту з ними було проведено декілька 
оглядових лекцій стосовно проблеми педагогічної фасилітації. У проведеному експерименті були використані 
наступні методики: тест Кеттела "16-ти факторний особистісний опитувальник", тест Роршаха, тест 
креативності Торренса. На першому етапі було проведено тест креативності Торренса. Тест креативності 
Є. Торренса самий відомий у світовій психологічній практиці стандартизований інструмент для вимірювання 
творчого (креативного) мислення. Тест дозволяє оцінити рівні вербальної та образної креативності, окремі 
творчі здібності – швидкість, гнучкість, оригінальність, здатність бачити суть проблеми, здатність чинити опір 
стереотипам. На думку Є. Торренса, креативність включає в себе підвищену чутливість до проблем дефіциту 
або суперечливості знань, дії щодо визначення цих проблем, пошуку їх рішень на основі висунення гіпотез, 
перевірки і зміни гіпотез, формулювання результату рішення. Для оцінки креативності використовуються різні 
тести дивергентного мислення, особистісні опитувальники, аналіз результативності діяльності. З метою 
сприяння розвитку творчого мислення можуть використовуватися навчальні ситуації, які характеризуються 
незавершеністю або відкритістю для інтеграції нових елементів, при цьому опитуваних заохочують до 
формулювання безлічі питань [13]. 

Тест креативності Є. Торренса призначений для підбору співробітників, які мають творчий потенціал, 
здатних приймати нестандартні рішення і знаходити вихід у нових невідомих ситуаціях; дозволяє прогнозувати 
шкільну адаптацію креативних учнів, проводити експертизу навчальних програм, що сприяють розвитку 
креативного мислення та реалізації творчого потенціалу особистості. 

На другому етапі було проведено тест Р. Кеттела. Опитувальник Кеттела є одним із найбільш поширених 
анкетних методів оцінки індивідуально-психологічних особливостей особистості як за кордоном, так і у нас в 
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країні. Він розроблений під керівництвом Р. Кеттела і призначений для дослідження широкої сфери 
індивідуально-особових відносин.  

Відмінною рисою даного опитувальника є його орієнтація на виявлення щодо незалежних 16 чинників (шкал, 
первинних рис) особистості. Ця їх якість була виявлена за допомогою факторного аналізу з найбільшого числа 
поверхневих рис особистості, виділених спочатку Кеттелом. Кожен чинник утворює декілька поверхневих рис, 
об'єднаних навколо однієї центральної межі. Існує 4 форми опитувальника: А і В (187 питань) та С і D (105 питань). 
У Росії найчастіше використовують форми А і С. Найбільше поширення опитувальник набув у медичній психології 
при діагностиці професійно важливих якостей, у спорті і наукових дослідженнях. Опитувальник Кеттела включає всі 
види випробувань – і оцінку, і вирішення тесту, і відношення до якого-небудь явища [8]. 

Перед початком опитування випробовуваному дають спеціальний бланк, на якому він повинен робити певні 
позначки по ходу прочитання. Заздалегідь дається відповідна інструкція, що містить інформацію про те, що 
повинен робити випробовуваний. Контрольний час випробування 25-30 хвилин. У процесі відповідей на 
питання експериментатор контролює час роботи випробовуваного і, якщо випробовуваний відповідає поволі, 
попереджає його про це. Випробування проводиться індивідуально в спокійній, діловій обстановці. 

Пропонований опитувальник складається з 105 питань (форма C), на кожне з яких пропонується три 
варіанти відповідей (а, b, c). Випробовуваний вибирає і фіксує його в бланку відповідей. У процесі роботи 
випробовуваний повинен дотримуватися наступних правил: не втрачати часу на обдумування, а давати 
відповідь, що прийшла в голову; не давати невизначених відповідей; не пропускати питань; бути щирим. 

Питання групуються за змістом навколо певних рис, що відносяться зрештою до тих або інших чинників. 
Обробка результатів ведеться по спеціальному ключу, де дані номери питань і кількість балів, які 

отримують відповідь а, b, c в кожному питанні. У тих клітинках, де проставлена буква, що позначає чинник, 
кількість балів дорівнює нулю. 

Таким чином, за кожну відповідь випробовуваний може отримати 2, 1 або 0 балів. Кількість балів по 
кожному чиннику підсумовується і заноситься в бланк відповідей (у правий стовпчик), експериментатор 
отримує профіль особи по 16-ти чинниках в сирих оцінках. Ці оцінки переводяться в стандартні (стени) по 
таблиці. Потім експериментатор визначає, який розвиток отримав кожен чинник: низький, середній, високий; 
виписує риси, що характеризують ступінь їх розвитку і аналізує результати. Якщо яка-небудь з рис викликає 
сумнів, краще її не включати в характеристику. 

Щоб результати були надійними, варто підтвердити їх за допомогою інших методик або за допомогою іншої 
форми цього ж тесту. 

Результати застосування даної методики дозволяють визначити психологічну своєрідність основних 
підструктур темпераменту і характеру. Причому кожен чинник містить не тільки якісну і кількісну оцінку 
внутрішньої природи людини, але і включає її характеристику з боку міжособових відносин. Крім того, окремі 
чинники можна об'єднати в блоки по трьом напрямам: 

Інтелектуальний блок : чинники: У – загальний рівень інтелекту; М – рівень розвитку уяви; Q 1 – 
сприйнятливість до нового радикалізму. 

Емоційно-вольовий блок : чинники: З – емоційна стійкість; Про – ступінь тривожності; Q 3 – наявність 
внутрішньої напруги; Q 4 – рівень розвитку самоконтролю; G – ступінь соціальної унормованості і організованості. 

Комунікативний блок : чинники: А – відвертість, замкнутість; Н – сміливість; L – відношення до людей; Е – 
ступінь домінування – підлеглості; Q 2 – залежність від групи; N – динамічність.  

На третьому етапі дослідження було проведено тест Роршаха – це проективна методика дослідження 
особистості. По своїй популярності в психодіагностичних дослідженнях особистості даний тест займає провідне 
місце серед інших проективних методик. Матеріал до тесту складається з 10 стандартних таблиць з чорно-білими та 
кольоровими симетричними аморфними (слабко структурованими) зображеннями (т. зв. "плями" Роршаха) [14]. 

Обстежуваному пропонують відповісти на запитання про те, на що, на його думку, схоже кожне 
зображення. Ведеться дослівно запис усіх висловлювань обстежуваного, враховуються час з моменту 
пред'явлення таблиці до початку відповіді, становище, в якому розглядається зображення, а також будь-які 
особливості поведінки. Завершується обстеження опитуванням, яке здійснюється експериментатором за певною 
схемою (уточнення деталей зображення, за якими виникли асоціації і т. д.). 

Іноді додатково застосовується процедура "визначення меж", суть якої полягає в прямому "призиву" 
обстежуваного до певних реакцій-відповідей. 

Кожна відповідь формується за допомогою спеціально розробленої системи символів по таких п'яти 
розрахунковим категоріям: 

1. Локалізація (вибір для відповіді всього зображення або його окремих деталей); 
2. Детермінанти (для формування відповіді можуть бути використані форма зображення, колір, форма 

спільно з кольором і т. д.); 
3. Рівень форми (оцінка того, наскільки адекватно форма зображення відображена у відповіді, при цьому в 

якості критерію використовуються інтерпретації, одержувані найбільш часто); 
4. Зміст (відповідь може стосуватися людей, тварин, неживих предметів і т. д.); 
5. Оригінальність – популярність (оригінальними вважаються дуже рідкісні відповіді, а популярними ті, які 

зустрічаються не менш ніж у 30 % обстежуваних). 
Ці рахункові категорії мають детально розроблені класифікації та інтерпретативні характеристики. Зазвичай 

вивчаються "сумарні оцінки", тобто суми однотипних оцінок, відносини між ними. Сукупність усіх отриманих 
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відносин дозволяє створити єдину і унікальну структуру взаємопов'язаних особливостей особистості. Тестом 
Роршаха діагностують структурні характеристики особистості: особистість афективно-споживчої сфери та 
пізнавальної діяльності (когнітивний стиль), внутрішньоособистісні та міжособистісні конфлікти і заходи 
боротьби з ними (захисні механізми), загальну спрямованість особистості (тип переживання) і т. д. [14]. 

Результати експерименту, їх інтерпретація та узагальнення. 
Результати дослідження фасилітаційного стилю в діяльності викладача психології за тестом креативності 

Є. Торренса. Були оцінені рівні вербальної та образної креативності, окремі творчі здібності – швидкість, гнучкість, 
оригінальність, здатність бачити суть проблеми, здатність чинити опір стереотипам. Отже, за результатами 
дослідження у 60 викладачів (50 %) вербальна креативність розвинута вище норми, тобто швидкість, гнучкість, 
оригінальність мають високі показники, що свідчить про здатність оригінально мислити, вони пропонують багато 
незвичайних та нестандартних ідей, які також значно відрізняються. Окрім нестандартності, їх мислення 
відрізняється логічністю та високим рівнем розуміння причинно-наслідкових зв’язків. У 48 викладачів (40 %) 
показники знаходяться у межах норми, що свідчить про нормальний рівень швидкості, гнучкості та оригінальності 
мислення. І у 12 викладачів (10 %) показники знаходяться нижче норми, що свідчить про шаблонність мислення та 
стилю викладання, незначну креативність, інколи нелогічність мислення. 

Результати дослідження за допомогою теста Кеттела "16-ти факторний особистісний опитувальник" 
показали наступні результати: викладачів, які показали високі результати за фактором: товариськість – 
замкнутість – 90 %, обмежене мислення – кмітливість – 90 %, емоційна стійкість – 85 %, незалежність – 
підлеглість – 70 %, заклопотаність – безпечність – 80 %, виражена сила "Я" – безпринципність – 65 %, 
сміливість – боязкість – 80 %, податливість – жорстокість – 75 %, підозрілість – довірливість – 70 %, 
непрактичність – практичність – 85 %, гнучкість – прямолінійність – 75 %, тривожність – спокій – 80 %, 
радикалізм – консерватизм – 60 %, самостійність – навіюваність – 75 %, високий самоконтроль – низький 
самоконтроль – 85 %, напруженість – релаксація – 55 %, брехливість – правдивість – 100 %. 

Результати за методикою Є. Торренса зображено за допомогою лінійної діаграми на рис. 1. 
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Рис. 1. Гістограма фасилітативного стилю в діяльності викладачів. 

 
Результати дослідження за допомогою теста Роршаха. Було продіагностовано структурні 

характеристики особистості: особистість афективно-потребової сфери та пізнавальної діяльності (когнітивний 
стиль), внутрішньо особистісні та міжособистісні конфлікти і заходи боротьби з ними (захисні механізми), 
загальну спрямованість особистості (тип переживання) і т. д. 

Було виявлено, що 108 викладачів (90 %) мають миттєвий акт сприйняття, 12 викладачів (10 %) давали 
відповіді не миттєво, а поступово, що свідчить про дещо нижчий акт сприйняття. У всіх випробовуваних 
локалізаціях відповіді (ціле, пляма або деталь) вказується на спосіб підходу до пізнання об'єктів і явищ 
навколишньої дійсності, прагнення охопити ситуацію в усій складності, взаємозалежності її компонентів або 
інтерес до приватного, специфічного, конкретного.  

Добре артикульовані, інтегровані цілісні відповіді у поєднанні з чіткою формою (WF +) – показники високого 
інтелекту з теоретичною спрямованістю. У нормі знаходяться усі випробувані викладачі, як правило, вони 
починають з тлумачення цілої плями, потім її елементів і, нарешті, фону. Така послідовність (W – D – d – Dd – S) 
вказує на систематичний логічно упорядкований підхід до реальності. 90 % викладачів за показниками результатів 
мали більше F + (норма – 20-50 %), тобто вони більше "неупереджені" люди, здатні вирішувати життєві проблеми 
і дотримуватися об'єктивності, не потрапляючи під вплив ситуаційних емоцій. Чітка "гарна" форма свідчить про 
спостережливість точності, реалістичності мислення; в нормі подібні відповіді становлять 80-90 %. 
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Результати відпрацювання методик показали, що 90 % викладачів мають високий рівень 
фасилітаційного стилю у своїй професійній діяльності, що свідчить про високий рівень емоційної стійкості, 
мають швидкість, гнучкість, оригінальність мислення, іноді у своїй діяльності використовують креативний 
підхід, мають високий рівень когнітивного стилю поведінки. Такі викладачі спонукають студента до 
саморозвитку та самопізнання. 10 % випробовуваних знаходяться у межах граничної норми. 

На цих підставах відпрацювання методик та передуючої реалізації розробленої програми активної 
психолого-педагогічної підготовки, що увійшла до згаданої концепції, передбачає розвиток показників з метою 
ефективного опанування психолого-педагогічних чи управлінських технологій та готовності до реальної 
управлінської діяльності і викладання (розроблена за прикладом А. Деркача і А. Ситникова [15]). 

Запропонована програма та концептуальна модель відноситься за класифікацією А. Фурмана до моделей 
продукування інноваційних елементів в окремих структурних соціосистемах (схема, алгоритм, проект тощо) 
або створення повноцінного проекту конкретного нововведення [16: 26-27].  

Так, наявність кількох рівноважливих фахових напрямків зумовлює співіснування певної ієрархії смислів 
професійної діяльності викладача [17], що якісно впливає на професійний вибір та мотиви навчальної 
діяльності до отримання педагогічної професії студентами. Але робота з педагогами, а також майбутніми 
педагогами має велике значення: інколи сам педагог, стиль його діяльності може бути джерелом проблем, які 
потім мають прояв у життєдіяльності учнів. В процесі педагогічної взаємодії з учнями вплив педагога 
здійснюється у двох напрямках: як професіонала (предметника) і як особистості (людини, дорослого). За цих 
умов треба дійти психодіагностики визначення типових труднощів учительської (викладацької) діяльності [18: 
87-88], де треба звернути увагу на феноменологію труднощів, а в ній на низький рівень взаємодії вчителя з 
учнями, що на нашу думку, є показовим для педагогічної фасилітації (як стилю). Можливими психологічними 
чинниками труднощів можуть бути:  

– неефективність стилю міжособистісних стосунків (виявляється за методикою Т. Лірі "Міжособистісні 
стосунки"); 

– схильність до конфліктної поведінки (методика К. Томаса); 
– низький рівень емфатичних здібностей (методика В. Бойка "Діагностика емфатичних здібностей"); 
– інші психологічні проблеми. 
Висновок потребує від нас зробити пораду щодо оцінки освітніх практик та технологій з точки зору 

критерію слушності у часі, де важливим у вищій школі є концепція, що розроблена на підставах психолого-
педагогічної діагностики та підходів до моделювання науково-методичного забезпечення як методичного 
засобу реалізації програми соціально-психологічної підготовки фахівців з формування фасилітативної 
компетентності, яка в подальшій педагогічній діяльності переходить в нову якість – стиль – за допомогою 
психолого-педагогічного інструментарію та психотехнік. У них є набір завдань, вправ, які стають релевантними 
цілям та завданням психолого-педагогічних та управлінських технологій. Вони передбачають наявність 
уніфікованих та спеціалізованих завдань (вправ), де питома вага перших може переважати над другими, а також 
доцільними є спеціалізовані психолого-педагогічні технології та управлінські завдання (вправи), які повинні 
переважати над уніфікованими. 

Реалізуючи останнє, набувається груповий досвід формування фасилітативної компетентності фахівців 
освітньої сфери, а кожен фахівець індивідуально набуває професійного стилю та стилю керівництва в процесі їх 
професійної підготовки чи перепідготовки щодо підвищення педагогічної кваліфікації. Стиль керівництва стає 
сталою сукупністю характеристик керівника (педагога), за допомогою яких реалізується той чи інший метод 
керівництва, типова для керівника система прийомів впливу на підлеглих чи учнів (студентів). Стиль викладача 
відображує усталені способи діяльності і тісно пов'язаний з психологічними особливостями його мислення, 
процесу прийняття рішень, спілкування тощо, що дало можливості нам ствердитися за результатами 
діагностики в думці про подовження досліджень в напрямку вивчення проблем педагогічної фасилітації. 

Варто зазначити різницю в завданнях діагностичної роботи наукових працівників і практичних психологів. 
Так, Й. Шванцар стверджує, що основним завданням психологів, які працюють над практичними проблемами в 
різних освітніх закладах, наприклад, є не нагромадження психологічних даних, "а знаходження відповіді на 
запитання обстежених" (1975). 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Мей Р. Проблема зла : Відкритий лист Карлу Роджерсу / Ролло Мей // Діалог з проблеми зла і злої поведінки // 
Освіта і управління. – Т. 9, число 1, 2006. – С. 123–136. 

2. Левченко О. О. Соціально-психологічні моделі та механізми професійного становлення майбутніх фахівців у вищій 
школі : [монографія] / Левченко О. О. , Скляр П. П. , Третьяченко В. В. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2011. – 240 с. 

3. Роджерс К. Вчитися бути вільним / К. Роджерс // Освіта і управління. – Т. 5, число 4, 2002. – С. 126–145. 
4. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : [навчальний посібник] / Л. Е. Орбан-Лембрик. – Івано-Франківськ : 

Плай, 2001. – 695 с. 
5. Шукшунов В. Инновационное образование : парадигма, принципы реализации, структура научного обеспечения / 

Шукшунов В., Взятышев В., Романкова Л. // Высшее образование в России. – 1994. – № 2. – С. 13–28. 
6. Кремень В. Філософія освіти ХХІ століття / Василь Кремень // Шлях освіти. – №2 (25), 2003. – С. 2–5. 
7. Сорочан Т. М. Підготовка керівників шкіл до управлінської діяльності : теорія та практика : [монографія] / 

Т. М. Сорочан. – Луганськ : Знання, 2005. – 384 с. 



О. О. Левченко. Психолого-педагогічна практика відпрацювання методик діагностування фасилітативного стилю у 
педагогічній взаємодії молодих викладачів дисциплін соціально-психологічного циклу 

 91

8. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии : [учебное пособие] / Г. К. Селевко. – М. : Народное 
образование, 1998. – 256 с. 

9. Третьяченко В. В. Управлінські команди : методологія та теорія, формування і розвиток : [монографія] / 
Вікторія Третьяченко. – Луганськ : Видавництво Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 2004. 
– 300 с. 

10. Цимбалюк І. Підвищення професійної кваліфікації : психологія педагогічної праці / І. Цимбалюк. – К. : 
Професіонал, 2004. – 147 с. 

11. Левченко О. О. Інноватика освіти : вибір моделі в побудові освітньої практики розвитку особи учня майбутніми 
викладачами психології / О. О. Левченко // Материалы VI Международной научно-практической конференции 
"Инновационные технологии в образовании" (Симферополь-Судак, 16-19 сентября 2009 г.). – Симферополь : 
Министерство образования и науки Автономной Республики Крым, Центр развития образования, науки и 
инноваций, 2009. – С. 175–180. 

12. Галіцан О. А. Формування педагогічної фасилітації майбутніх учителів у процесі навчання у вищому навчальному 
закладі / Ольга Анатоліївна Галіцан // [Наукові праці. Серія : Педагогіка, психологія і соціологія]. – Донецьк : ДВНЗ 
"ДонНТУ", 2009. – Випуск 5 (155). Частина І. – С. 223–227. 

13. Туник Е. Е. Диагностика креативности. Тест Е. Торренса : [метод. руководство] / Е. Е. Туник. – Изд-во : Иматон, 
1998. – 198 с. 

14. Белый Б. И. Тест Роршаха : практика и теория / Б. И. Белый ; [под ред. Л. Н. Собчик]. – СПб. : Дорваль, 1992. – 200 с. 
15. Деркач А. А. Формирование и развитие профессионального мастерства руководящих кадров : [социально-

психологический тренинг и прикладные психотехнологии] / А. А. Деркач, А. П. Ситников. – М : Луч, 1993. – 72 с. 
16. Фурман А. Модель повноцінної інноваційної діяльності в освітній сфері суспільства / А. Фурман // Освіта і 

управління, Т. 8, число 3–4, 2002. – С. 24–37. 
17. Якса Н. В. Взаємодія суб’єктів освітнього простору в педагогічній концепції А. С. Макаренка / Н. В. Якса // Вісник 

Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2008. – Випуск 39. – С. 91–96. 
18. Терлецька Л. Основи психодіагностики : [навчальний посібник]. – К. : Главник, 2006. – 144 с. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 

1. Mei R. Problema zla : Vidkrytyi lyst Karlu Rodzhersu [The Problem of Evil : The Open Letter to Carl Rogers] / Rollo Mei // 
Dialog z problemy zla i zloi povedinky [The Dialogue on the Issue of Evil and the Evil Behaviour] // Osvita i upravlinnia 
[Education and Management]. – T. 9, chyslo 1, 2006. –2006. – S. 123–136. 

2. Levchenko O. O. Sotsial'no-psykhologichni modeli ta mekhanizmy profesiinogo stanovlennia maibutnikh fakhivtsiv u 
vyshchii shkoli [Social-Pedagogical Models and Mechanisms of the Future Specialists' Professional Becoming in the Higher 
School] : [monografiia] / Levchenko O. O., Skliar V. V., Tret'iachenko V. V. – Lugans'k : SNU im. V. Dalia, 2011. – 240 s. 

3. Rogers K. Vchytysia buty vil'nym [To Learn to Be Free] / K. Rogers // Osvita i upravlinnia [Education and Management]. – 
T. 5, chyslo 5, 2002. – S. 126–145. 

4. Orban-Lembryk L. E. Psykhologiia upravlinnia [The Management Psychology] : [navchal'nyi posibnyk] / L. E. Orban-
Lembryk . – Ivano-Frankivs'k. – Plai, 2001. – 695 s. 

5. Shukshunov V. Innovatsionnoe obrazovanie : paradigma, printsypy realizatsii, struktura nauchnogo obespecheniia 
[Innovational Education : Paradigm, Realizational Principles, Scientific Assurance Structure] / Shukshunov V., 
Vziatyshev V., Romankova L. // Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. – 1994. – № 2. – S. 13–28. 

6. Filosofiia osvity XXI stolittia [The Philosophy of Education of the XXI Century] / Vasyl' Kremen' // Shliakh osvity. – № 2 
(25). – 2003. – S. 2–5. 

7. Sorochan T. M. Pidgotovka kerivnykiv shkil do upravlins'koi diial'nosti : teoriia i praktyka [School Managers' Preparation to 
the Management Work : Theory and Practice] : [monografiia] / T. M. Sorochan. – Lugans'k : Znannia, 2005. – 384 s. 

8. Selevko G. K. Sovremennye obrazovatel'nye tekhnologii [Modern Educational Technologies] / G. K. Selevko. – M. : 
Narodnoe obrazovanie, 1998. – 256 s. 

9. Tret'iachenko V. V. Upravlins'ki komandy : metodologiia ta teoriia, formuvannia i rozvytok [Management Commands : the 
Methodology and Theory, Formation and Development] : [monografiia] / Viktoriia Tretiachenko. – Lugans'k : 
Vydavnytstvo Skhidnoukrains'kogo natsional'nogo universytetu im. V. Dalia, 2004. – 300 s. 

10. Tsymbaliuk I. Pidvyshchennia profesiinoi kvalifikatsii : psykhologiia pedagogichnoi pratsi [Advanced Vocational Training : 
Psychology of the Pedagogical Work] / I. Tsymbaliuk. – K. : Profesional, 2004. – 300 s. 

11. Levchenko O. O. Innovatyka osvity : vybir modeli v pobudovi osvitnoii praktyky rozvytku osoby uchnia maibutnimy 
vykladachamy psykhologii [The Innovational Education : the Model Choice in the Educational Practice Construction of the 
Pupil Personality's Development by Future Psychologists-Teachers] / O. O. Levchenko // Materialy VI Mezhdunarodnoi 
naucho-prakticheskoi konferentsii ''Innovatsionnye tekhnologii v obrazovanii'' (Simferopol'-Sudak, 16-19 sentiabria 2009 g.) 
[Materials of the VI International Scientific-Practical Conference ''Innovational Technologies in Education'' (Simferopol-
Sudak, 16-19 September 2009)]. – Simferopol' : Ministerstvo obrazovaniia i nauki Avtonomnoi Respubliki Krym, Tsentr 
razvitiia obrazovaniia, nauki i innovatsii, 2009. – S. 175–180. 

12. Galitsan O. A. Formuvannia pedagogichnoi fasylitatsii maibutnikh uchyteliv u protsesi navchannia u vyshchomu 
navchal'nomu zakladi [Future Teachers' Pedagogical Facilitation in the Process of Studying in the Higher Educational 
Establishment] / Ol'ga Anatoliivna Galitsan // Naukovi pratsi. Seriia : Pedagogika, psykhologiia i sotsiologiia [Scientific 
Works : Series : Pedagogy, Psychology and Sociology]. – Donets'k : DVNZ ''DonNTU'', 2009. – Vypusk 5 (155). 
Chastyna I. – S. 223–227. 

13. Tunik E. E. Diagnostika kreativnosti. Test E. Torrensa [Creativity Diagnostics. Torrance's Test] : [metod. rukovodstvo] / 
E. E. Tunik. – Izd-vo : Imaton, 1998. – 198 s. 

14. Belyi B. I. Test Rorshakha : praktika i teoriia [Rorshach Test : Theory and Practice] / B. I. Belyi ; [pod red. L. N. Sobchik]. – SPb. : 
Dorval', 1992. – 200 s. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 66. Педагогічні науки 

92 

15. Derkach A. A. Formirovanie i razvitie professional'nogo masterstva rukovodiashchikh kadrov [The Formation and 
Development of the Professional Mastery of the Managing Staff] : [sotsial'no-psikhologicheskii trening i prikladnye 
psikhotekhnologii] / A. A. Derkach, A. P. Sitnikov. – M. : Luch, 1993. – 72 s. 

16. Furman A. Model' povnotsinnoi innovatsiinoi diial'nosti v osvitnii sferi suspil'stva [The Model of the Full Innovational 
Activity in the Educational Sphere of the Society] / A. Furman // Osvita i upravlinnia [Education and Management]. – T. 8, 
chyslo 3–4, 2002. – S. 24–37. 

17. Yaksa N. V. Vzaemodiia sub'ektiv osvitniogo prostoru v pedagogichnii kontseptsii A. S. Makarenka [The Subjects' 
Interaction of the Educational Sphere in the A. S. Makarenko's Pedagogical Conception] / N. V. Yaksa // Visnyk 
Zhytomyrs'kogo derzhavnogo universytetu imeni Ivana Franka [Ivan Franko Zhytomyr State University Journal]. – 2008. – 
Vypusk 39. – S. 91–96. 

18. Terlets'ka L. Osnovy psykhodiagnostyky [The Bases of the Psychological Diagnostics] : [navchal'nyi posibnyk]. – K. : 
Glavnyk, 2006. – 144 s. 

 
Матеріал надійшов до редакції 06.09. 2012 р. 

Левченко O. О. Психолого-педагогическая практика отработки методик диагностирования 
фасилитативного стиля в педагогическом взаимодействии молодых преподавателей дисциплин 

социально-психологического цикла. 

Определены основные методики исследования формирования фасилитативной компетентности, которая 
влияет на стиль педагогического взаимодействия преподавателя. Раскрыты отдельные методы активной 
профессионально-психологической подготовки, но это не значит, что они являются достаточными в 

формировании компетентности специалиста гуманитарной отрасли. Связано это с тем, что это является 
одним из подходов практики диагностирования оценки результатов профессиональной подготовки. 

Levchenko O. O. The Psychological and Pedagogical Drill Practice of Diagnosis Methods of Facilitative Style in the 
Pedagogical Cooperation of the Young Teachers of the Social-Pedagogical Disciplines. 

The principle research methods of the facilitative competence formation, influencing on the teacher's pedagogical 
interaction style, are determined. The separate methods of the active professional-psychological preparation are 

disclosed; nevertheless it doesn't mean that they are sufficient for the specialist's competence formation in the 
humanitarian field. It is concerned with the thing that this is one of the approaches of the diagnostics practice 

evaluating the results of the professional preparation. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ОСВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ 

У статті проаналізовано процес трансформації цільового компонента навчання іноземної мови у 
вітчизняній школі у світлі сучасних європейських тенденцій. Обґрунтовано доцільність виділення і 
формулювання вчителем традиційних цілей навчання іноземних мов на етапі запровадження 

компетентнісного підходу до іншомовної освіти. На основі офіційних документів і шкільних програм 
розглянуто зміст практичної, освітньої, виховної і розвивальної цілей навчання у межах компетентнісної 
освітньої парадигми. Розкрито сутність визначених чинною програмою з іноземних мов компетенцій, які 

формують міжкультурну комунікативну компетентність учня. 

Постановка проблеми. Останні роки ХХ та початок ХХІ століть знаменуються відчутною динамікою 
соціально-економічного розвитку України. Значно активізувалися міжнародні зв’язки української держави, 
посилився її авторитет у світовому і європейському просторі. Все це стало передумовою для вагомих 
трансформаційних процесів у вітчизняній освітній галузі загалом та у сфері навчання іноземних мов зокрема. 

Іноземна мова виступає нині важливим засобом не тільки міжособистісної комунікації, а й (що не менш 
важливо) міжкультурного спілкування. Вона сприяє вербальному порозумінню громадян різних країн, 
забезпечує такий рівень їхнього культурного розвитку, який дозволяє вільно і комфортно почуватись у країні, 
мова якої вивчається. У зв’язку з цим стає актуальною позиція, за якої здатність зрозуміти представника іншої 
культури залежить не тільки від коректного використання мовних одиниць, але й від особливих умінь 
зрозуміти норми його культури, у тому числі мовленнєвої поведінки у різноманітних ситуаціях спілкування. Це 
зобов’язує розглядати іноземну мову як своєрідний інструмент пізнання іншої культури та пропаганди власної, 
що сприяє духовному взаємозбагаченню, підвищує рівень гуманітарної освіти. Зазначене зумовлює 
необхідність перегляду цілей навчання іноземних мов у контексті нової парадигми іншомовної освіти – 
компетентнісної, яка набуває поширення з початку ХХІ століття. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Попри досить активне дослідження головних ідей компетентнісного 
підходу до змісту іншомовної освіти вітчизняними вченими (П. О. Бех, Н. М. Бібік, О. Б. Бігич, І. А. Воробйова, 
О. О. Миролюбов, О. Є. Місечко, О. О. Першукова, О. І. Пометун, Ю. П. Федоренко) менше уваги приділяється ними 
історії розвитку цілей навчання іноземних мов у контексті компетентнісної освітньої парадигми. 

Тому метою даної статті є аналіз процесу трансформації цілей навчання іноземної мови у вітчизняній 
школі у світлі сучасних європейських тенденцій. 

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку змісту іншомовної освіти розробка 
компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов зумовлена зміною освітніх парадигм: знаннєвої на 
компетентнісну. Орієнтиром для запровадження такого навчання виступають Загальноєвропейські 
Рекомендації з мовної освіти (ЗЄР), закладені в основу нової програми з іноземних мов для загальноосвітніх 
навчальних закладів для 2-12 класів (керівник авторського колективу проф. П. О. Бех, 2001). 

У цій програмі весь процес оволодіння іноземною мовою зводиться до вирішення однієї великої мети – 
практичного опанування учнями мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення міжкультурного 
іншомовного спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні та письмі в 
типових ситуаціях. Тобто, замість традиційного формулювання кінцевої мети навчання іноземної мови у 
загальноосвітній школі, вираженого в термінах "цілі навчання" (практичні, освітні, виховні і розвивальні), 
пропонується єдине інтегруюче поняття – міжкультурне іншомовне спілкування (комунікативна компетенція – 
в українському перекладі оригінального тексту) [1: 3]. 

Комунікативна компетентність, структура якої в шкільній програмі 2001 р. максимально наближена до ЗЄР, 
включає в себе мовні та мовленнєві, соціокультурні та соціолінгвістичні, дискурсивні та стратегічні 
компетенції. Таким чином, дана програма оперує терміном "компетенції", не вживаючи при цьому термін 
"цілі". Ця ж тенденція початкового етапу розробки компетентнісного підходу до іншомовної освіти 
простежується у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти (2004), де компетентність 
учнів формулюється в термінах "змістові лінії": мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна (стратегічна). 

Зауважимо, що попри відсутність у Державному освітньому стандарті чіткого виділення традиційних цілей 
шкільного навчання іноземної мови їх зміст деякою мірою відображається в завданнях освітньої галузі "Мови і 
літератури", спрямованих на формування в учнів стійкої мотивації до вивчення мов та виховання поваги до 
них, розширення та активізацію словникового запасу учнів, формування гуманістичного світогляду, моральних 
та естетичних переконань, толерантного ставлення до різних народів [2]. Як бачимо, шляхом використання 
терміна "змістові лінії" автори Державного стандарту намагаються об’єднати ті сутнісні ознаки, які вкладалися в 
обидва поняття – "цілі" і "компетенції". При цьому мовленнєва і мовна змістові лінії корелюються з практичною 
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метою навчання іноземних мов. Соціокультурна і діяльнісна (стратегічна) змістові лінії лише частково 
узгоджуються з освітньою, виховною і розвивальною цілями. 

Необхідно зазначити, що після виходу Державного освітнього стандарту (2004) постало питання про внесення 
змін до програми з викладання іноземних мов. Затвердженню вдосконаленої редакції цих програм передувало 
прийняття в цьому ж році Концепції навчання іноземних мов у середній загальноосвітній 12-річній школі, 
підготовленої науковими співробітниками лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки АПН України. 

Особливо важливим для встановлення змісту цільового компонента іншомовної освіти в контексті зазначеної 
концепції є виділення в ній, крім мовних (лінгвістичних), мовленнєвих, соціокультурних, соціолінгвістичних і 
загальнонавчальних компетенцій, ще й чотирьох традиційних цілей навчання іноземних мов – практичної, 
виховної, освітньої і розвивальної, хоча зміст цих цілей, на жаль, не розкривається. Визначені в концепції види 
компетенцій формують комунікативну компетентність учнів, яка виступає практичною метою навчання іноземних 
мов, є основною й означає оволодіння мовою як засобом міжкультурного спілкування, розвиток умінь 
використовувати її як інструмент у діалозі культур. Щодо виховної, освітньої і розвивальної цілей, то, відповідно 
до концепції, всі вони досягаються в комплексі, підпорядковуються основній практичній меті та реалізуються в 
процесі її досягнення і сприяють, таким чином, всебічному розвитку особистості учня [3]. 

Отже, можемо зробити висновок, що затвердження в 2004 р. Концепції навчання іноземних мов у середній 
загальноосвітній 12-річній школі стало початком поступового повернення до виділення чотирьох цілей 
навчання в межах компетентнісного підходу до мовної освіти. У зв’язку з цим відбувається посилення уваги 
науковців до розкриття в умовах компетентнісної побудови змісту освіти ролі виховної, освітньої і розвивальної 
цілей навчання іноземної мови, без яких неможлива участь учнів у міжкультурній комунікації (діалозі культур). 

Відмова від конкретного формулювання цілей навчання іноземних мов упродовж 2001-2005 рр. (коли в 
шкільній практиці використовувалась програма 2001 р., побудована суто на виділенні окремих компетенцій) 
виявилася непродуктивною. Це зумовило необхідність повернення до визначення в межах діючої 
компетентнісної парадигми кінцевих результатів іншомовної освіти за допомогою поняття "мета навчання", про 
що свідчить нова редакція шкільної програми 2005 р. Ця редакція базується вже не лише на формуванні в учнів 
певних видів компетенцій (комунікативних і загальних), а й на реалізації освітньої, виховної і розвивальної 
цілей у процесі досягнення головної (практичної) мети навчання. 

Зміст освітньої мети в редакції програми 2005 р., на відміну від шкільної програми 1991 р., збагатився 
формуванням в учнів таких особистісних якостей, як усвідомлення функцій іноземної мови в навчальному 
процесі й у суспільстві, розуміння особливостей власного мислення, залучення учнів до діалогу культур 
(іншомовної та рідної), уміння використовувати в разі необхідності різноманітні стратегії для задоволення 
дидактичних потреб (працювати з книжкою, підручником, словником, довідковою літературою, 
мультимедійними засобами тощо) [4: 4-5]. 

Виховна мета в редакції шкільної програми 2005 р., порівняно з першою національною програмою (1991 р.), 
також тлумачиться значно ширше. Якщо програма 1991 р. передбачає формування лише таких якостей, як 
працьовитість, наполегливість, уважність, самостійність, то в новій редакції наголошується вже на вихованні в учнів 
позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування, поваги до народу, носія цієї мови, толерантного 
ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому 
світі; емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує; розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і 
потреби користуватися нею як засобом спілкування [4: 5]. 

Щодо розвивальної мети навчання іноземних мов, то, відповідно до редакції програми 2005 р., вона включає 
формування у школярів мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей; готовності брати участь в 
іншомовному спілкуванні; бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння іноземною мовою; 
уміння переносу знань і навичок у нову ситуацію шляхом виконання проблемно-пошукової діяльності [4: 5]. 
Такий перелік умінь та здібностей, що входять до змісту розвивальної мети навчання іноземних мов, свідчить про 
значне посилення уваги до її чіткого виділення і формулювання в контексті нині поширеного компетентнісного 
підходу (щоб внести ясність, підкреслимо, що у шкільній програмі 1991 р. розвивальна ціль іншомовної освіти 
згадувалася побіжно і обмежувалася лише тезою про необхідність розвитку пам’яті учнів). 

Таким чином, визначені в новій редакції шкільної програми (2005) освітня, виховна і розвивальна цілі 
навчання іноземних мов є складними утвореннями й охоплюють ряд завдань, які, зауважимо, більшою мірою 
відповідають завданням іншомовної освіти, запропонованим у Проекті державного освітнього стандарту (1996). 
Порівнявши ці цілі в двох вищезгаданих документах, ми виділили деякі відмінності у їх формулюванні. Однією 
з них є поява в редакції програми 2005 р. ще двох завдань стосовно освітньої мети – усвідомлення учнями 
функцій іноземної мови в навчальному процесі й у суспільстві та вміння застосовувати при необхідності 
мультимедійні засоби. Таке розширення змісту освітнього аспекту, на нашу думку, зумовлене значною зміною 
в Україні статусу іноземної мови в контексті загальноєвропейської і глобальної взаємодії. Нагадаємо, що 
іноземна мова почала розглядатися вже не лише як засіб міжособистісного спілкування, але і як своєрідний 
інструмент пізнання іншої культури та пропаганди власної. Це, в свою чергу, викликало зосередження уваги на 
розвитку в учнів здібностей використовувати іноземну мову як інструмент спілкування в діалозі культур і засіб 
міжособистісної взаємодії в умовах багатонаціонального і полікультурного світового простору. Дана 
особливість визначається нами як ще одна відмінність нині діючої шкільної програми (2005 р.) від проекту 
державного освітнього стандарту (1996 р.) стосовно постановки цілей навчання іноземних мов. 
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Варто врахувати, що освітня, виховна і розвивальна цілі навчання досягаються в комплексі і 
підпорядковуються головній меті, яка тлумачиться в діючій шкільній програмі як формування в учнів 
комунікативної компетентності, базою для якої є комунікативні вміння, сформовані на основі мовних знань і 
навичок. Причому ці комунікативні вміння в новій редакції програми (2005 р.) дещо розширені, порівняно з 
тими, які подаються в програмі з іноземних мов 2001 р. Вони, крім умінь здійснювати усномовленнєве і 
писемне спілкування, розуміти зі слуху зміст автентичних текстів, читати і розуміти автентичні тексти різних 
жанрів, включають ще додатково вміння адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови, 
розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння мовою іноземною, а також використовувати в разі 
необхідності невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів. 

Отже, прийняття редакції програми 2005 р. позначило суттєвий крок у розвитку змісту іншомовної освіти 
загалом і цілей навчання зокрема, який засвідчує необхідність чіткого виділення та формулювання в межах 
компетентнісного підходу практичної, освітньої, виховної і розвивальної цілей навчання іноземних мов. Це 
пояснюється тим фактом, що в ході трансформаційних процесів, які спостерігаються в змісті освіти у світлі 
сучасних європейських тенденцій, цільовий компонент залишається постійним системоутворювальним 
чинником цього змісту, базовим для будь-якої освітньої парадигми. 

У контексті нині діючого компетентнісного підходу до мовної освіти не можна не звернути увагу на дещо 
змінене у новій редакції шкільної програми (2005) виділення груп компетенцій – комунікативних і загальних, 
які максимально відповідають змісту компетенцій, визначених у ЗЄР. Якщо в програмі 2001 р. комунікативна 
компетентність учнів базувалася на мовленнєвих та мовних, соціокультурних та соціолінгвістичних, 
дискурсивних і стратегічних компетенціях, то в чинній програмі соціокультурні і стратегічні компетенції 
віднесені вже до групи загальних компетенцій, які включають знання, безпосередньо не пов’язані з мовою, а 
також різного роду вміння і навички, що корелюються з певними аспектами освітньої і розвивальної цілей 
навчання іноземних мов. Так, загальні компетенції у своєму складі охоплюють: 1) декларативні знання, які 
включають знання світу, соціокультурні знання (вони є основою формування соціокультурної компетенції) і 
міжкультурне усвідомлення; 2) практичні та міжкультурні уміння і навички, такі як соціальні вміння, навички 
повсякденного життя тощо; 3) "компетенції існування", які пов’язані з індивідуальними особливостями 
поведінки, мотивацій, цінностей, ідеалів та типу особистості; 4) загальнонавчальні компетенції (уміння 
вчитися), що сприяють оволодінню учнями стратегіями мовленнєвої діяльності, спрямованої на розв’язання 
навчальних завдань і життєвих проблем [4: 4]. 

Такі позитивні, на нашу думку, зміни можна пояснити посиленням на сучасному етапі формування змісту 
іншомовної освіти уваги до розвитку та саморозвитку особистості як суб’єкта діалогу культур і носія 
колективних та індивідуальних соціокультурних характеристик. 

У контексті європейського освітнього простору необхідно звернути особливу увагу на успішну реалізацію 
визначених у чинній програмі цілей навчання іноземних мов, яка, як відомо, можлива за умови забезпеченості 
змісту навчання шкільними підручниками, що виступають механізмами виконання цих цілей і їх завдань. 
Підручники, як і навчальний процес загалом, мають підпорядковуватися досягненню практичних, освітніх, 
виховних і розвивальних цілей у їх єдності. Матеріал цих підручників "повинен забезпечувати не лише 
оволодіння знаннями, навичками і вміннями з предмета, але й розвивати увагу, пам’ять, мислення учнів, 
формувати в них уміння робити висновки й узагальнення, розширювати світогляд, підвищувати культурний 
рівень, сприяти розвитку особистісних якостей, у тому числі доброзичливості, співпереживання, колективної 
взаємодопомоги тощо" [5: 22]. 

Зауважимо, що на сучасному етапі загальноосвітні навчальні заклади продовжують користуватися 
випущеними в кінці 1990-х рр. підручниками, авторами яких є В. М. Плахотник та Р. Ю. Мартинова. Поряд з 
цим особливого поширення набувають сьогодні підручники з англійської мови (Л. В. Биркун, О. Д. Карп’юк, 
А. М. Несвіт, Л. В. Калініної та І. В. Самойлюкевич), німецької (Н. П. Басай), французької (Н. Чумак, Т. Голуб) 
та іспанської мови (В. Г. Редько), побудовані вже не на свідомо-порівняльному, а комунікативному підході до 
навчання іноземних мов. Загальними рисами, що свідчать про комунікативну спрямованість цих підручників, є, 
на нашу думку, наступні: орієнтація вправ на розвиток умінь вести бесіду, обговорювати проблеми з певної 
теми; посилення уваги до застосування рольових ігор з метою формування навичок спілкування; мінімальне 
використання рідної мови. 

Таким чином, підсумовуючи результати трансформації цілей навчання іноземної мови в національній школі 
в контексті європейського освітнього простору, варто відзначити такі напрями цієї трансформації: 

– зосередження (після прийняття шкільної програми 2001 р.) уваги на формуванні міжкультурної іншомовної 
комунікативної компетентності, що включає лінгвосоціокультурні, дискурсивні, стратегічні та лінгвістичні 
компетенції, і тимчасова відмова у зв’язку з цим від чіткого виділення цілей навчання іноземних мов; 

– затвердження в 2004 р. Державного освітнього стандарту, що зумовив введення для позначення цілей 
навчання поняття змістової лінії, яке намагається об’єднати ті сутнісні ознаки, котрі вкладалися в поняття "цілі" 
і "компетенції"; 

– виділення в Концепції навчання іноземних мов (2004) практичної, освітньої, виховної і розвивальної цілей, 
що стало початком поступового повернення до виділення традиційних цілей у рамках компетентнісного 
підходу до мовної освіти; 
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– посилення і закріплення з виходом нової редакції шкільної програми (2005) тенденції до чіткого 
формулювання чотирьох цілей навчання іноземних мов у межах діючої компетентнісної парадигми. 

Висновки. Проведений аналіз цільового компонента навчання іноземних мов з початку ХХІ століття 
засвідчує постійні трансформації в його змісті, які в результаті зумовили обов’язкове виділення цілей навчання 
як системоутворювального чинника в контексті компетентнісної освітньої парадигми. 

Перспективи подальшого дослідження ми вбачаємо в розгляді шляхів упровадження компетентнісного 
підходу у зміст іншомовної освіти; створенні умов успішної реалізації Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної 
освіти при конструюванні навчальних програм, складанні підручників; цілісному забезпеченні змісту навчання 
навчально-методичними комплексами, побудованими з урахуванням останніх науково-методичних надбань. 
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Лытнева Т. В., Разинкина Е. В. Трансформация целей обучения иностранному языку в Украине в 
контексте европейских образовательных тенденций. 

В статье анализируется процесс трансформации целевого компонента обучения иностранному языку в 
отечественной школе в свете современных европейских тенденций. Обосновывается целесообразность 
выделения и формулирования учителем традиционных целей обучения иностранным языкам на этапе 

внедрения компетентностного подхода в иноязычное образование. На основании официальных документов и 
школьных программ рассматривается содержание практической, образовательной, воспитательной и 
развивающей целей обучения в пределах компетентностной образовательной парадигмы. Раскрывается 
сущность определенных действующей программой по иностранным языкам компетенций, которые 

формируют межкультурную коммуникативную компетентность ученика. 

Lytniova T. V., Razinkina L. V. Transformation of Aims of Foreign Language Teaching in Ukraine in the Context 
of the European Educational Tendencies. 

The article analyzes the process of transformation of the aim-centered component of teaching foreign languages in 
Ukraine according to the modern European tendencies. The expediency of determination and formulation of the 

traditional aims of foreign language teaching at the stage of introducing the competence-based approach into the 
foreign language education is substantiated. Grounded on the official documents and school curricula, the article deals 
with the contents of practical, educational, cultural and developmental aims within the competence-based educational 

paradigm. The essence of the competences defined in the domestic foreign language curriculum is revealed. The idea of 
building up the pupil’s intercultural communicative competence is focused on. 



 

© Малинівська Л. І., 2012 
97 

УДК 371.3:347.132.15 
Л. І. Малинівська, 

кандидат педагогічних наук, асистент 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

ОВОЛОДІННЯ СТУДЕНТАМИ СИСТЕМОЮ НАУКОВИХ ЗНАНЬ, ГУМАНІСТИЧНИХ ІДЕАЛІВ, 
ЦІННОСТЕЙ, ПЕРЕКОНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

У статті розкрито деякі особливості формування культури цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
студентів вищої школи за допомогою оволодіння ними системи наукових знань, гуманістичних ідеалів, 

цінностей, переконань і способів діяльності при надзвичайних ситуаціях. Розглянуто структурні компоненти 
(мотиваційний, когнітивний, технологічний, рефлексивний) та показники культури цивільного захисту 

студентів. Формування культури цивільного захисту і безпеки життєдіяльності є головним, 
системоутворюючим фактором становлення студента, майбутнього фахівця, повноцінного суб’єкта як 

особистості безпечного типу в суспільстві. 

Постановка наукової проблеми. На сучасному етапі науково-технічного прогресу діяльність людини, 
спрямована на підвищення комфортності її існування, одночасно стає потенційним джерелом формування 
численних шкідливих і небезпечних факторів нового антропогенного середовища існування. Стрімкі темпи 
соціально-економічного прогресу зумовлюють зростання ризику та надзвичайних ситуацій у природній, 
соціальній і техногенній сферах. Кризові тенденції з небезпеками глобального масштабу актуалізують 
зростання значущості проблем, пов’язаних із безпекою життєдіяльності. Особиста й суспільна безпека перестає 
бути справою винятково фахівців-професіоналів і стає нагальною проблемою кожної людини. 

Усвідомлення необхідності забезпечення особистої, національної і глобальної безпеки, знайшовши своє 
відображення у Концепції сталого розвитку, прийнятій на конференції ООН в Ріо-де-Жанейро (1992 р.) і 
підтриманій у Йоганнесбурзі (2002 р.), надалі не може обмежуватися лише реалізацією заходів у нормативно-
правовому, організаційно-технічному та освітньому полі. Безпека навколишнього середовища повинна стати 
пріоритетною метою і внутрішньою потребою кожної особистості, суспільства, цивілізації. Дедалі 
очевиднішою стає необхідність розвитку нового світогляду, системи ідеалів та цінностей, створення 
суспільства, держави і світового співтовариства безпечного типу. Одним із найефективніших шляхів 
досягнення цього стає формування відповідної культури, що враховує специфіку діяльності людини в умовах 
досягнення меж зростання безпечного перетворення середовища існування, а саме культури цивільного захисту 
як основи існування й найважливішої ознаки сучасної цивілізації.  

Важливо зауважити, що для сучасного рівня розвитку промислових і соціальних технологій вже недостатньо 
просто високого рівня дотримання правил безпеки, оскільки сьогодні наявна потреба не тільки в знаннях, 
уміннях і навичках забезпечення цивільного захисту, а й безпечної реалізації будь-якого виду діяльності, 
розуміння цілей і наслідків своїх дій для суспільства і навколишнього природного середовища. Тому 
найважливішою метою освітнього процесу в галузі цивільного захисту та безпеки стає формування у майбутніх 
фахівців мислення, заснованого на глибокому усвідомленні головного принципу – безумовності пріоритетів 
безпеки при вирішенні будь-яких професійних і особистісних завдань.  

Усе це актуалізує і загострює необхідність удосконалення освітнього процесу, зокрема у вищій школі, 
зумовлюючи розробку програм підготовки фахівців, здібних кваліфіковано вирішувати завдання раціонального 
формування техносфери у майбутньому, що забезпечить прийнятні для людини та природних екосистем умови 
існування.  

Аналіз досліджень та публікацій. Тенденції, що відбивають питання спеціальної підготовки в області 
техносферної безпеки та захисту довкілля, висвітлені в роботах С. В. Бєлова, Н. Е. Гарнагіної, В. А. Девісилова, 
Н. Г. Занько, А. В.Ільницької, П. П. Кукіна, Є. А. Підгірних, H. JI. Пономарьова, О. М. Русака, Н. І. Сердюка, 
М. Б. Сулли та ін. 

Водночас вивчення наукових джерел показує відсутність не лише однозначного науково обґрунтованого 
визначення поняття ''культура цивільного захисту'', а й відсутність єдиної термінології у проблеми дослідження. 
У спеціальній літературі проблема культури цивільного захисту і безпеки життєдіяльності розглядається в 
основному у межах культури особистості. Поряд із пошуками щодо ''культури цивільного захисту і безпеки 
життєдіяльності'' (Ю. Воробйов, М. Зоріна, І. Нємкова) науковці наголошують на необхідності формування 
''культури безпеки'' (С. Данченко, Ю. Іванов), ''культури особистої безпеки'' (В. Мельник, В. Мошкін), ''масової 
культури безпеки'' (В. Ляшко, A. Снєгірьов). 

Історико-педагогічний аналіз дозволяє зробити висновок про те, що поняття ''культура безпеки'' 
розглядалося і трактувалося на рівні буденної свідомості (інтуїтивному рівні) і не вимагало суворого наукового 
обґрунтування. Узагальнення сучасних підходів до вивчення досліджуваної проблематики уможливило розгляд 
культури безпеки життєдіяльності, з одного боку, як сутнісної характеристики особистості, а з іншого – 
складового компонента її професійної культури. Теоретичні пошуки довели й потребу уточнення сутності і 
структури культури безпеки життєдіяльності, необхідність розробки критеріального апарату оцінки 
сформованості рівнів культури безпеки життєдіяльності та технології ефективного її формування. 

Визначені питання дедалі більше турбують наукову спільноту. Проте сьогодні накопичений у педагогіці та 
суміжних з нею науках теоретичний і фактичний матеріал ще недостатній для вирішення потреби суспільства у 
фахівцях з високим рівнем культури цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, оскільки науково-
технологічні основи її формування розроблені ще не у повному обсязі. 
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Мета даної статті: розкриття деяких особливостей формування культури цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності студентів вищої школи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження проблеми забезпечення безпеки життєдіяльності 
особистості, суспільства, нації з позицій культурологічного підходу доводить, що формування культури цивільного 
захисту і безпеки життєдіяльності є головним, системоутворюючим фактором становлення студента, майбутнього 
фахівця, повноцінного суб’єкта як особистості безпечного типу в суспільстві, що стрімко розвивається.  

Ми погоджуємось з дослідниками [1-4], що поняття ''культура цивільного захисту і безпеки життєдіяльності 
студентів'' складається з таких смислових елементів, як культура, професійна культура, специфічні знання, 
уміння, навички, що сприяють забезпеченню безпеки одержуваної професії і визначають її сутнісні 
характеристики. Як самостійний феномен, ''культура цивільного захисту та безпека життєдіяльності'' є 
сукупність позицій, цінностей і зразків поведінки, які віддзеркалюють ставлення фахівця до професійного 
простору і містять вимір безпеки професії (діяльності). З одного боку, культура безпеки життєдіяльності має 
властивість ''загальності'' й обов’язковим чином присутня в усіх без винятку сферах життєдіяльності людини як 
невід’ємний компонент її повсякденної поведінки, виступаючи частиною базової культури особистості [3]. З 
іншого боку, культурі безпеки життєдіяльності характерна ''особливість'', що виявляється в обов’язковій 
присутності в усіх без винятку видах професійної культури у формі компетентності забезпечення безпеки 
діяльності фахівця (як запорука і гарантія безпеки в різних галузях виробничої діяльності людини).  

Отже, культура цивільного захисту та безпеки життєдіяльності зумовлює суб’єктивну готовність 
використовувати наявні у людини можливості (знання, уміння, навички й особистісні якості) для безпечної 
реалізації себе у повсякденному житті і професійному середовищі. 

Серед структурних компонентів культури цивільного захисту студентів варто виділити: мотиваційний, 
когнітивний, технологічний, рефлексивний. 

Відповідно до них об’єктивна оцінка рівня сформованості культури можлива за такими критеріями та 
показниками: потреба у безпечній реалізації виробничої і соціальної діяльності (спрямованість на безпечну 
взаємодію людини із середовищем проживання; усвідомлення важливості особистої та громадської безпеки; 
переконаність у необхідності постійного професійного самовдосконалення); рівень теоретичної підготовки до 
цивільного захисту і безпечної життєдіяльності (наявність комплексу знань); пізнавальна активність 
(сформованість аналітичного мислення); практична готовність до цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності (вміння прогнозувати результати своєї діяльності з позицій безпеки); ступінь володіння 
способами і засобами зменшення негативного впливу; володіння технологією прийняття рішень у надзвичайних 
ситуаціях; здатність аналізувати, оцінювати й коригувати власну професійну діяльність; володіння емоційним 
станом в умовах ризику та загрози небезпек; здатність творчо підходити до виконання навчальної і професійної 
діяльності; прагнення до самовиховання та самоосвіти; постійне удосконалення професійно значущих якостей; 
здатність до сприйняття інновацій. 

Процес формування культури цивільного захисту передбачає поетапність [1] своєї реалізації: 
• діагностичний етап – проектує; 
• конструктивний – реалізує; 
• рефлексивно-корекційний – забезпечує оцінку й коректування змісту, форм і методів набуття культури 

безпеки життєдіяльності як інтегральної якості особистості, що визначає її спрямованість на розвиток потреби в 
безпеці на основі сукупності професійних і специфічних знань (що відбивають аспект безпеки професії), 
постійне вдосконалення умінь і навичок безпечної реалізації виробничої і соціальної діяльності. 

Ознаками формування культури цивільного захисту і безпеки життєдіяльності в умовах вищого навчального 
закладу можна вважати:  

• процес спеціально організованого творчого міжособистісного спілкування студентів з викладачем, що є 
носієм культури цивільного захисту і безпеки життєдіяльності; 

• відтворення у діяльності й особистості студентів культури цивільного захисту і безпеки життєдіяльності, 
розвиток їх творчих сил і здібностей до профілактики ризиків, попередження та зменшення шкоди (заподіяної 
шкідливими і небезпечними чинниками життєдіяльності) ним особисто, шкоди іншим людям і суспільству загалом; 

• створення сприятливих умов освоєння знань, умінь і навичок, звичаїв, норм, цінностей, удосконалення 
світоглядної, інтелектуальної, етичної та психологічної готовності студентів до безпечної життєдіяльності; 

• освоєння студентами матеріальних і духовних цінностей культури цивільного захисту і безпеки 
життєдіяльності у процесі взаємодії зі структурними компонентами культури як духовної діяльності: міфологією, 
релігією, ідеологією, художньою культурою, наукою, спортом – представленими у знаковій, речовій, особистісній 
формах, а також у формах спілкування, у типах і формах організації життя і діяльності людей; 

• діяльність по включенню студентів у життя, що сприяє формуванню особистості, готової діяти у 
непередбачуваних (у тому числі небезпечних та екстремальних) умовах, що прагне до постійного 
самовдосконалення та реалізації своїх нових можливостей. 

Культура цивільного захисту і безпеки життєдіяльності орієнтована на розвиток самовизначення особистості, 
індивідуальних, духовних, пізнавальних здібностей, самореалізацію у процесі навчання, що передбачає оволодіння 
студентами системою не тільки наукових знань, але й гуманістичних ідеалів, цінностей, переконань, способів 
діяльності у надзвичайних ситуаціях природного, техногенного характеру, автономного існування людини в 
природних умовах, при наданні першої медичної допомоги тощо. Таким чином, формування культури безпеки 
життєдіяльності, будучи компонентою педагогічного процесу, сприяє становленню особистості, готової діяти у 
непередбачуваних (у тому числі небезпечних і екстремальних) умовах, що прагне до постійного самовдосконалення і 
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реалізації нових можливостей. Культура безпеки життєдіяльності як певний стан розвитку людини характеризується 
безпечним ставленням до питань трудової та практичної діяльності.  

Висновки. Отже, освіта та виховання у сфері цивільного захисту та безпеки життєдіяльності мають забезпечити 
формування нового мислення, цілісного знання, практичного вміння, необхідного для прийняття обґрунтованих 
рішень на рівні людини, сім’ ї, суспільства, держави. Культура цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
виступає структурним компонентом базової культури особистості і є невід’ємною складовою професійної культури, 
який не успадковується, а формується, усвідомлюється в процесі професійної підготовки майбутнього фахівця. 
Ефективність формування культури безпеки життєдіяльності студентів вузу можлива за певних педагогічних умов, 
дане питання стає предметом досліджень подальших наукових пошуків у даній проблематиці. 
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Малинeвская Л. И. Овладение студентами системой научных знаний, гуманистических идеалов, 
ценностей, убеждений и способов деятельности при чрезвычайных ситуациях. 

В статье раскрыты некоторые особенности формирования культуры гражданской защиты и безопасности 
жизнедеятельности студентов высшей школы с помощью овладения ими системы научных знаний, 

гуманистических идеалов, ценностей убеждений и способов деятельности при чрезвычайных ситуациях. 
Рассмотрены структурные компоненты (мотивационный, когнитивный, технологический, рефлексивный) и 
показатели культуры гражданской защиты студентов. Формирование культуры гражданской защиты и 

безопасности жизнедеятельности является главным, системообразующим фактором становления студента, 
будущего специалиста, полноценного субъекта как личности безопасного типа в обществе. 

Malynivs'ka L. I. Students' Acquirement of the Scientific Knowledge System, Humanistic Ideals, Values, 
Persuasions and Methods of Activity at Emergencies. 

The article reveals some features of forming the civil defense culture and students' life safety in the higher school by means 
of acquirement of the scientific knowledge, humanistic ideals, values, persuasions and methods of activity at emergencies. 

Structural components (motivational, cognitional, technological, and reflexive) and indexes of students' civil defense 
culture are considered. The formation of the civil defense culture and life safety is the main, system-forming factor of the 

student, future specialist, valuable subject's becoming as the personality of the safe type in the society. 
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ІКТ-КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 

Статтю присвячено дослідженню впливу інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на розвиток особистості 
в процесі підготовки учителів мистецьких спеціальностей. Розглянуто аспекти формування та розвитку ІКТ-
компетентності в мистецькій освіті, психолого-педагогічні умови застосування ІКТ як поліфункціонального 

мистецького інструменту, а також низку питань, присвячених використанню комп’ютерної техніки в сучасній 
професійній мистецькій освіті. Уточнено сутність понять ''компетенція'', ''компетентність''. 

Формування та розвиток творчої особистості – одне з найважливіших завдань підготовки фахівців 
мистецької галузі, адекватне функціонування яких потребує постійного опрацювання значного об’єму 
інформації з тем та предмету (фаху). Це обумовлено постійним оновленням загальносуспільної та 
вузькопрофесійної інформації, і, як наслідок, зміну світосприйняття, уподобань та уявлень людини. 
Застосування інформаційно-комунікаційних технології (ІКТ) в професійній діяльності дає змогу не тільки 
підтримувати належний рівень інформації, а й відкриває перспективи розвитку творчого потенціалу 
особистості через поширення спектру застосування комп’ютерних технологій у сучасному суспільстві взагалі 
та в мистецькій галузі зокрема. Виникнення нових, побудованих на інформаційно-комунікаційних технологіях 
видів мистецтв: комп’ютерна графіка, електронна музика, WEB-дизайн і т. д. є результатом такого поширення. 
Оновлення зазнали традиційні мистецтва: живопис, музика, хореографія, кіно, театр, та ін. 

Реалізація перспектив розвитку творчої особистості через застосування ІКТ передбачає удосконалення 
основних компетенцій як сукупності взаємопов’язаних якостей особистості. Виконання цього завдання 
здійснюється через формування ІКТ-компетентності, яку українська педагогічна наука відносить до ключових. 
Варто зазначити головну особливість компетентності як педагогічного явища, а саме: компетентність – це не 
специфічні предметні вміння та навички, а конкретні життєві операції, необхідні людині будь-якого віку, 
професії, сімейного стану – взагалі будь-якій людині. 

Досить значну кількість досліджень присвячено поняттям компетенції та компетентності. З інформаційно-
комунікаційною компетентністю пов'язують інформаційну культуру й компетентність: інформаційну, 
інформаційно-комунікативну, інформаційно-комп'ютерну, інформаційно-технологічну, інформатично-
комунікативну, ІКТ-компетентність тощо. Наявність ІКТ-компетентності особистості виявляється в 
раціональному доборі та свідомому застосуванні нею певних ІКТ у процесі активного розв’язання 
різноманітних завдань із досягненням успішного результату [1]. 

Недостатня розробленість методик та наявність протиріч між потенціалом інформаційно-комунікаційних 
технологій та способом їх сприйняття заважає ефективному розвитку творчої особистості. Адже сучасні вимоги 
потребують від фахівців володіння розвиненими професійними якостями – гностичними, проектувальними, 
конструктивними, організаторськими, комунікативними, а також вільного користування комп'ютерними 
технологіями. 

На шляху теоретичного і практичного розв’язання цього завдання існує низка суперечностей, зокрема: між 
суспільним визнанням ролі і можливостей ІКТ у мистецькій освіті і недостатнім теоретичним обґрунтуванням 
вихідних положень (мети, завдань та ін.) щодо їх застосування в процесі розвитку творчої особистості; між 
орієнтацією вищої педагогічної освіти на створення навчального середовища, що відповідає вимогам часу, і 
відсутністю збалансованих планів практичного формування такого середовища на факультетах культури і 
мистецтв вищих навчальних закладів (ВНЗ), у якому активно застосовуються інформаційно-комунікаційні 
технології у якості професійних мистецьких інструментів; між комп’ютерним програмним забезпеченням, і 
поверхневим розкриттям ролі творчої особистості в процесі його використання; між завданням підвищення 
інтелектуально-культурного рівня фахівця та їх епізодичним залученням до використання ІКТ у процесі 
професійно-мистецької діяльності; між необхідністю реалізації системного процесу розвитку творчої особистості 
та недостатнім досвідом методичного забезпечення та практичного розв’язання зазначеної проблеми. 

Психолого-педагогічні аспекти формування та розвитку творчої особистості розглядаються в дослідженнях 
сучасних учених – І. Беха, В. Бутенка, Є. Голобородько, В. Загвязинського, І. Зязюна, Н. Кічук, О. Кульчицької, 
Н. Ничкало, Н. Посталюка, М. Поташника, В. Сидоренка, С. Сисоєвої, Т. Сущенко, Н. Тализіної та в роботах 
зарубіжних учених – Б. Ананьєва, Г. Андерсена, Ю. Бабанського, Д. Богоявленської, Ф. Беррона, Дж. Гетцельса, 
В. Кан-Калика, Н. Кузьміної, А. Маслоу, С. Медніка, А. Осборна, К. Роджерса, К. Тейлора, Е. Торренса та ін. 

Психологічні основи творчості, механізм творчого мислення – уява, фантазія, інтуїція, неусвідомлена 
психічна активність, співвідношення чуттєвого та раціонального в творчому процесі – розкриваються в працях 
відомих психологів: Л. Виготського, В. Кліменка, Г. Костюка, В. Крутецького, О. Леонтьєва, С. Максименка, 
В. Роменця, О. Лука, В. Моляко, М. Морозова, Я. Пономарьова, В. Рибалка, С. Рубінштейна та ін. 

У результаті аналізу інформаційних джерел та літератури із зазначеної проблематики з’ясовано, що 
різноманітні аспекти створення сприятливого середовища для формування і розвитку творчої особистості є 
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одним із стратегічних завдань реформування вітчизняної системи освіти в сучасних умовах, що дозволяє 
реалізувати природні задатки, здібності та потенційні можливості особистості. 

У дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених (В. Андрєєв, В. Беспалько, І. Гавриш, Л. Даниленко, 
О. Зимовець, Н. Клокар, О. Кульчицька, Р. Нізамов, В. Рибалка, Н. Миропольська, В. Сидоренко, Т. Шамова, 
Ю. Яворик, І. Якиманська та ін.) особистість розглядається не як проста сукупність якостей та вмінь, а 
динамічний процес функціонування різноманітних психофізичних систем, серед яких значне місце посідає 
система засобів розвитку, перехід від одного стану до іншого, виникнення нових властивостей тощо. 

Основними рисами творчої особистості, як визначають дослідники, є сміливість думки, схильність до 
ризику, фантазія, уявлення, уява, проблемне бачення, вміння долати інерцію мислення, виявляти суперечності, 
переносити досвід і знання в нові ситуації, незалежність, альтернативність, гнучкість мислення, здатність до 
самоуправління. Ми визначаємо поняття ''творча особистість'' як соціокультурну форму діяльності свідомого 
індивіда, в якій домінують унікальність, активність, виразність, креативність. 

У роботах І. Беха, Т. Борисенко, М. Вайновської, М. Жалдака, В. Дем’яненка, Л. Лузіної, Н. Морзе, 
Л. Покровщука, С. Співаковського та ін. доведено, що управління розвитком особистості потребує: створення 
певних психолого-педагогічних умов; розробки спеціального методичного забезпечення; спеціально 
організованої професійної підготовки педагога до цілеспрямованого розвитку якостей творчої особистості. До 
таких умов, передусім, віднесено розробку і застосування в мистецько-педагогічній діяльності (музичній, 
образотворчій, культурологічній) спеціалізованих курсів з вивчення ІКТ як поліфункціонального мистецького 
інструменту виконання творчих завдань. 

Під поняттям ''поліфункціональний мистецький інструмент'' ми розуміємо універсальний інструмент 
моделювання фахового мистецького середовища та реалізації творчих завдань, побудований засобами 
інформаційно-комунікаційних технологій. 

Аналіз стану вирішення цієї проблеми в практиці, психолого-педагогічної літератури з досліджуваної 
проблематики сприяв виокремленню основних психолого-педагогічних умов ефективності процесу формування 
та розвитку творчої особистості, а саме: стимуляції мотивації до вивчення і використання ІКТ; створенню та 
підтримці навчального середовища, що відповідає сучасним вимогам рівня комп’ютерного апаратно-
програмного забезпечення профільних мистецьких навчальних дисциплін та курсів; системному застосуванню 
творчих вправ у навчально-виховному процесі підготовки; налагодженню рівноправних колегіальних 
партнерських відносин між усіма учасниками навчально-виховного процесу. 

Застосування ІКТ у досліджуваному процесі створює умови для реалізації низки функцій: стимулюючої 
(заохочування творчих ініціатив, формування адекватної самооцінки); спрямовуючої (формування 
мотиваційно-творчої спрямованості особистості); організуючої (організація творчої діяльності); спонукальної 
(постановка нових творчих проблемно-пошукових завдань, проблемний зміст освіти); розвивальної (надання 
доступу до нової актуальної інформації). 

Детальний аналіз комп’ютерного програмного забезпечення, науково-методичної і навчально-методичної 
літератури показав, що: 

1. Загальна кількість сучасних комп’ютерних програм незчисленна і постійно зростає, але загальні принципи 
роботи та управління ними дуже схожі. У переважній більшості комп’ютерних додатків елементи інтерфейсу схожі 
як за виглядом, так і за властивою їм функціональною приналежністю. Алгоритм втілення практичної реалізації 
творчого завдання має певну подібну варіативність на відміну від стандартних операцій, які є ідентичними. 

2. Аналіз навчальних і робочих програм з мистецьких дисциплін, що включають інформаційно-
комунікаційні технології показав: у них закладено вимоги до формування в студентів мистецько-методичних та 
технологічно-інформаційних компетентностей, а саме: інформаційної, інформатичної, логічної, методологічної, 
комунікативної, аксіологічної, креативної, технологічної, проективної, стратегічної та соціальної. 

Педагогічний аналіз усталеної практики сучасного ВНЗ засвідчив неадекватність статусу ІКТ у системі 
навчальних дисциплін мистецьких кафедр вимогам сьогодення; відсутність педагогічного інструментарію 
ефективного формування та розвитку творчої особистості студентів засобами інформаційно-комунікаційних 
технологій; недостатню підготовку викладачів до використання ІКТ в якості мистецького інструменту, що 
ускладнює розвиток творчої особистості як студентів, так і викладачів; відсутність відповідних педагогічних умов 
для розвитку образного мислення студентів, формування їхнього гуманістичного світогляду, загальної й емоційної 
культури, задоволення індивідуальних творчих потреб під час аудиторних занять та в самостійній роботі. 

Загальновідомо, що особистість схильна виявляти більшу концентрацію інтересу до виду діяльності, 
заняття, проблеми, на яких вона виявляє кращі здібності. Також однією з причин низької мотивації прагнення 
результату є побоювання невдачі. 

Трансформація інформаційно-комунікаційних технологій, особливо в останні 15-20 років включала 
обов’язкову вимогу доступності та зручності користування. Складна багаторівнева апаратно-програмна 
система, якою за сутністю є ІКТ, може бути адаптована до потреб будь-якої користувацької спільноти чи 
окремої особистості, завдяки притаманним їй властивостям. Успішне використання таких систем, незалежно 
від форм-фактора (настільна (desktop), мобільна (pocket), компактна (notebook, netbook, tablet) можливе тоді, 
коли користувач знає властивості, розуміє принципи побудови та функціонування системи, логіку робочих 
процесів, вміє прогнозувати та аналізувати результати здійснених операцій. Не менш важливим є обізнаність з 
користувацькими інтерфейсами: призначення, елементами керування та їх властивостями, способами 
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конфігурації тощо. Не дарма, цей аспект вивчення і розвитку інформаційно-комунікаційних технологій 
сформувався як окремий напрям дослідження взаємодії людини і машини. 

Діагностика стану ІКТ-компетентності особистості, виявлення рівнів використання інформаційно-
комунікаційних технологій в професійній діяльності, самооцінки, вивчення й узагальнення факторів, що 
впливають на розвиток творчості, особистий досвід дозволяють зробити висновок про об'єктивну необхідність 
розробки певної моделі розвитку творчої особистості засобами ІКТ, що базується на системі реалізації творчих 
завдань, які мають включатись до системи підготовки фахівців у загальних та спеціальних навчальних курсах. 

У практично-продуктивній діяльності особистості, до якої належить навчально-виховний процес підготовки 
фахівців мистецьких спеціальностей, можливо визначити три способи використання ІКТ: програмно-
адаптивний (комунікативний) – комунікація із зовнішнім світом за допомогою ІКТ; комплексно-інтегративний 
(професійний) – використання ІКТ як універсального професійного мистецького інструмента; розробницько-
формувальний (розробницький) – винайдення і розробка нових методологій використання ІКТ, формування 
необхідного робочого середовища для реалізації поставлених творчих завдань, випробування, експертна оцінка 
апаратних та програмних комп’ютерних засобів. 

Визначені способи мають не просту ієрархічну структуру, а включають як опосередковані, так і безпосередні 
різновекторні зв’язки. У ході дослідження нами з'ясовано, що формування та розвиток творчої особистості 
залежить не лише від змісту навчання, а й від способу застосування навчальних засобів і технологій [2: 94]. 

Головні вимоги до створюваної моделі розвитку творчої особистості засобами інформаційно-
комунікаційних технологій полягають в дієвості, ефективності та перспективності методів, засобів і прийомів 
застосування ІКТ і мають враховувати специфіку фаху, особливо в мистецькій галузі. Прикладом реалізації цих 
вимог є застосування системи творчих завдань з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в 
традиційних мистецьких навчальних курсах ''Спеціальний музичний інструмент'', ''Диригування'', 
''Сольфеджіо'', ''Гармонія'', ''Малюнок'', ''Історія мистецтв'' і т. д., а також широке впровадження нових 
навчальних курсів: ''Комп’ютерний дизайн'', ''Комп’ютерна графіка'', ''Основи комп'ютерного аранжування 
музики'' тощо. Доречно було б впровадити спецкурси напрямку вивчення ІКТ як мистецького інструмента, 
наприклад ''Інформаційно-комунікаційні технології в мистецькій освіті'', де розглядались би властивості 
інформаційно-комунікаційних технологій та потенціал їх застосування при вирішенні творчих завдань, а також 
розроблялись алгоритми втілення творчих завдань. 

Спецкурс ''Інформаційно-комп’ютерні технології в мистецькій освіті'' включає взаємопов’язані компоненти: 
систему творчих завдань; набір практико-технологічних вправ для отримання та відпрацювання навичок роботи 
з ІКТ і комп’ютерним обладнанням, теоретичне забезпечення. 

Творчі завдання є основою спецкурсу. Кількість, обсяг і складність конкретного завдання визначаються 
викладачем відповідно до результатів діагностування, (або виконання попереднього завдання), кожної групи і 
кожного студента. Набір технологічних вправ складають практичні завдання для набуття і вдосконалення 
практичних умінь та навичок роботи з ІКТ, оформлені подібно до лабораторних робіт. 

Теоретичне забезпечення включає необхідні логіко-аналітичні пояснення процесів, що відбуваються під час 
роботи з апаратно-програмним комп’ютерним комплексом. Ці частини експериментальної моделі на кожному 
етапі відіграють важливу роль у формуванні творчої особистості засобами ІКТ, оскільки дають змогу 
користувачеві – майбутньому вчителю мистецьких дисциплін – отримати необхідні теоретичні знання, 
синтезуючи їх у певні поняття й образи (що доступніше фахівцям мистецтва), розуміти складні фізичні процеси 
на логіко-понятійному рівні, що дає змогу чітко визначати своє місце і завдання при застосуванні 
інформаційно-комп’ютерних технологій в якості мистецького виконавського інструменту. 

До засобів перевірки і контролю входять спеціалізовані тести, опитування, контрольні роботи, а також 
результати виконання творчих завдань і вправ – їх кількісні та якісні показники. 

Модель формування та розвитку творчої особистості засобами інформаційно-комунікаційних технологій 
включає два етапи. Завдання І-го етапу – сприйняття особистістю ІКТ як поліфункціонального мистецького 
інструменту через вивчення принципів побудови, властивостей та інтерфейсів інформаційно-комунікаційних 
технологій, а також обов’язкового набуття умінь, навичок та досвіду практичної роботи з ними. ІІ-ий етап 
призначений для відпрацювання та удосконалення фахових умінь та навичок практичної роботи засобами ІКТ в 
якості фахового мистецького інструменту. Етапи складаються із системи творчих завдань, яка на першому етапі 
(вивчення спецкурсу ''Інформаційно-комп’ютерні технології в мистецькій освіті'') включає відповідний набір 
технологічних вправ на оволодіння оптимальними практичними прийомами роботи з ІКТ. Необхідною 
складовою кожного етапу моделі є теоретичне обґрунтування у вигляді образно-логічного опису процесів, що 
відбуваються під час роботи апаратно-програмних комп’ютерних комплексів. Розуміння цих процесів дає змогу 
адекватно визначати свої дії користувачу, подолати невпевненість в досягнені результату, прогнозувати 
подальші свої кроки в системі діалогу ''людина – машина''. 

Підвищення ІКТ-компетентності фахівця за означеною моделлю може здійснюватись досить ефективно, про 
що свідчать результати досліджень, педагогічні експерименти та практика. Застосування інформаційно-
комунікаційних технологій у професійній діяльності значно розширює можливості особистості, але їх 
застосування в якості повноцінного мистецького інструменту неможливе без набуття певних знань, умінь, 
навичок. Тому підвищення рівня ІКТ-компетентності особистості визначає по-перше, рівень одної з основних 
компетенцій, а по-друге, зростання творчого потенціалу особистості. 
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Матеріал надійшов до редакції 28.08. 2012 р. 

Олейник Ю. И. ИКТ-компетентность как средство развития творческой личности. 

Статья посвящена исследованию влияния информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на развитие 
творческой личности в процессе подготовки учителей художественных специальностей. Рассмотрены 
аспекты формирования и развития ИКТ-компетентности в художественном образовании, психолого-

педагогические условия применения ИКТ как полифункционального художественного инструмента, а также 
ряд вопросов, посвященных использованию компьютерной техники в современном профессиональном 
художественном образовании. Уточнена сущность понятий ''компетенция'', ''компетентность''. 

Oliinyk Yu. I.  ICT Competence as the Means of the Creative Personality's Development. 

The article is devoted to the research of the informational and communicational technologies (ICT) impact for the 
creative personality's development in preparing teachers of artistic disciplines. The aspects of the formation and 

development of the ICT competence in the art education, psychological and pedagogical conditions for the ICT usage 
as the multifunctional art tool, as well as a number of issues about computer technology usage in the today's 

professional art education are considered. The essence of the concept "competence" is clarified. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 66. Педагогічні науки 

© Папіжук В. О., 2012 
104 

УДК 37.014.3(44) 
В. О. Папіжук, 

кандидат педагогічних наук, викладач 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

РЕФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У ФРАНЦІЇ ТА УКРАЇНІ 
НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

У статті здійснено порівняння реформування французької та української систем шкільної освіти. Визначено такі 
критерії для зіставлення: структура досліджуваних систем; тривалість навчання в середній школі; цілі навчання; 
концептуальна основа формування змісту освіти; річне навчальне навантаження на учня; зміст шкільних програм; 

вибір підручників; часові рамки здійснення реформи; напрями реформування; роль держави і суспільства у 
реформуванні змісту шкільної освіти; моніторинг успішності учнів в опануванні змісту навчальних програм. В 
результаті порівняльно-педагогічного аналізу нововведень у галузі змісту шкільної освіти в Україні та Франції 

визначено спільні для обох країн тенденції у цій царині, а також відмінності у впровадженні реформ. 

Постановка проблеми. На початку ХХІ ст. в усіх провідних країнах світу відбуваються освітні реформи, в 
яких особлива увага приділяється цілезорієнтованим стратегіям функціонування освіти, посиленню ролі самого 
учня в навчально-виховному процесі, активізації освітнього середовища (посилення освітнього рівня спільноти) 
і навчально-процесуального (що забезпечується безпосередньо в закладах шкільної освіти), розширенню 
впливу інформаційних технологій, зміні ролі вчителя. Відповідно і зміст освіти зазнає стрімких трансформацій, 
адже він запозичується і безперервно поповнюється із культурної спадщини різних країн і народів, із різних 
галузей науки, які постійно розвиваються, а також із життя і практики людини. Для України вивчати світові 
тенденції розвитку змісту освіти загалом і шкільної зокрема є надзвичайно важливою потребою. Не менш 
актуальним є зіставлення, порівняння поступу змісту вітчизняної освіти з відповідними процесами в 
європейських країнах, зокрема у Франції, яка вирізняється високою якістю і ефективністю шкільної освіти.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про актуальність зазначеної теми свідчить значна кількість 
українських компаративістів, що досліджують зарубіжну педагогічну теорію та практику: Н. М. Лавриченко, 
А. В. Василюк, В. М. Жуковський, Г. С. Єгоров, О. В. Матвієнко, Б. Ф. Мельниченко, Л. П. Пуховська, 
А. А. Сбруєва. 

У статті маємо намір порівняти реформування змісту загальної середньої освіти у Франції та Україні, для чого ми 
визначили такі критерії: структура досліджуваних систем; тривалість навчання в середній школі; цілі навчання; 
концептуальна основа формування змісту освіти; річне навчальне навантаження на учня; зміст шкільних програм; 
вибір підручників; часові рамки здійснення реформи; напрями реформування; роль держави і суспільства у 
реформуванні змісту шкільної освіти; моніторинг успішності учнів в опануванні змісту навчальних програм. 

Таблиця 1. 
Порівняння загальної середньої освіти у Франції та Україні 

№   Україна Франція 
1. Структура середньої 

освіти 
4+5+2 5+4+3 

2. Тривалість навчання 11 років 
(початкова школа – 4 роки, 
основна середня школа – 5 років, 
старша середня школа – 2 роки ). 

12 років 
(початкова школа – 5 років, 
коледж – 4 роки, ліцей – 3 роки). 

3. Цілі навчання Забезпечити моральний, інте-
лектуальний, фізичний,  
художньо-естетичний розвиток учнів, 
виховання громадянина 
демократичного суспільства. 

Забезпечити всім без винятку молодим 
людям рівний доступ до якісної освіти. 

4. Концепція формування 
змісту освіти 

Особистісно-зорієнтований, 
компетентнісний підхід. 

Особистісно-зорієнтований, 
компетентнісний підхід. 

5. Навчальне 
навантаження на учня 

Початкова школа – 700-790 год. 
Базова середня школа – 860-950 год. 
Старша середня школа – 1030 год. 

Початкова школа – 864 год. 
Колеж – 900-1008 год. 
Ліцей – 1080-1440 год. 

6. Структурування 
загальної середньої 
освіти. 

Обов’язкові освітні галузі: 
мова і література, 
суспільствознавство (або 
громадянознавство), художня 
культура (або мистецтво), 
природознавство, математика, 
інформатика, технології, основи 
здоров’я і фізична культура. 

Обов’язкові освітні галузі: 
французька, іноземні мови, 
громадянознавство, історія-географія, 
математика, 
експериментальні науки, 
технологія, культура та мистецтво, 
фізкультура та спорт. 
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7. Вибір підручників Затверджені міністерством освіти. За вибором вчителя, після 
затвердження шкільною радою. 

8. Період 2000-2012 рр. 2005-2012 рр. 

9. Напрями 
реформування 

Стандартизація змісту освіти, 
запровадження зовнішнього 
незалежного оцінювання (ЗНО), 
введення профільного навчання в 
старшій школі. 

Стандартизація змісту освіти, 
поглиблене навчання іноземних мов та 
ТІС, посилення профорієнтаційного 
компоненту змісту освіти, 
індивідуалізація та диференціація для 
забезпечення рівного доступу учнів до 
якісної освіти.  

10. Роль держави і 
суспільства у 
реформуванні 

Недостатня поінформованість 
громади. 

Широка участь громади в обговоренні 
проектів реформ. 

11. Моніторинг 
навчальних досягнень 
учнів 

Вперше – участь в TIMSS в 2007 
році. 

PIRLS, PISA (з початку проведення). 

 
Виклад основного матеріалу. Система загальної шкільної освіти Франції має таку структуру: 
• дошкільна освіта (вік дітей: 2-6 років): материнські школи; 
• початкова освіта – 5 років навчання (вік учнів: 6-11 років): початкова або елементарна школа, яка 

складається з трьох циклів навчання і розподіляється на: 1 клас – підготовчий курс (СР), 2 клас – початковий 
курс 1-й рік (СЕ1), 3 клас– початковий курс 2-й рік (СЕ2), 4 клас – середній курс 1-й рік (СМ1), 5 клас – 
середній курс 2-й рік (СМ2); 

• базова середня освіта – коледж: 4 роки навчання (вік учнів: 11-15 років), який складається з трьох циклів 
навчання: 6-й клас – цикл спостереження і адаптації, 5-й і 4-й клас – центральний цикл, 3-й клас – цикл 
орієнтації; 

• повна середня освіта – ліцей: 3 роки навчання (вік ліцеїстів: 15-18 років), який поділяється на: цикл 
визначення – 2-й клас ліцею, цикл випускний (завершальний) – 1-й та випускний класи ліцею. 

В Україні загальна середня освіта структурована наступним чином: 
• дошкільна освіта: дитячий садок (3-6 років); 
• початкова освіта: 1-4 класи початкової школи (6-10 років); 
• базова середня освіта: 5-9 класи середньої школи (10-15 років); 
• повна середня освіта: 10-11 класи середньої школи (15-17 років). 
Як бачимо, у Франції повна середня освіта триває 12 років, в Україні – 11 років. У Франції більше часу 

відводиться на початкову освіту, яку французькі педагоги сприймають як вирішальну і визначальну для 
успішного проходження освіти впродовж наступних щаблів шкільної освіти, а також упродовж життя. 
Безперечним успіхом французької освітньої системи можна вважати досягнення масовості дошкільної 
підготовки, якою охоплено більше 90 % дітей дошкільного віку, тоді як в Україні ця цифра становить лише 56 
% від загальної кількості дітей віком від 1-го до 6-ти років. 

Зміст загальної середньої освіти в Україні поділяється на два компоненти: інваріантний та варіативний. 
Інваріантний компонент визначає обов’язкові для вивчення в усіх загальноосвітніх навчальних закладах 
навчальні предмети, що має забезпечити досягнення кожним випускником середньої школи мінімального 
обов’язкового освітнього рівня незалежно від типу навчального закладу чи його регіональної належності. Він 
складається з таких предметів і курсів (освітніх галузей): ''суспільствознавство'' – історія України, всесвітня 
історія, українознавство, основи суспільствознавства, право, економіка, ''Людина і Світ''; ''мова і література'' – 
українська мова, українська література, мова і література національних меншин, іноземна мова, зарубіжна 
література; ''культурознавство'' – музика, образотворче мистецтво, основи етики й естетики; ''природознавство'' 
– природознавство, фізика і астрономія, хімія, біологія і екологія, географія; ''математика'' – математика, 
алгебра, геометрія; ''фізична культура і здоров’я'' – фізична підготовка, допризовна підготовка юнаків, безпека 
життя і діяльності людини, валеологія; ''технологія'' – трудове навчання, виробничі технології, основи 
виробництва, інформатика. 

Зміст цих обов’язкових для вивчення предметів, що складають базу загальної середньої освіти, 
визначається, передусім, державним стандартом. На їх вивчення припадає 80 % навчального часу, з якого 35 % 
відведено на вивчення суспільно-гуманітарних навчальних дисциплін, 25 % природничо-математичних, 16% – 
оздоровчо-трудових, 5 % – естетичних наук. 

У Франції зміст освіти теж поділяється на обов’язкові для всіх учнів предмети та предмети за вибором (в 
коледжі – два предмети на вибір, у другому класі ліцею – п'ятнадцять предметів, що визначають профіль 
навчання на завершальному циклі). До переліку шкільних навчальних предметів входять французька (рідна) 
мова та література, іноземні мови, громадянознавство, історія-географія, математика, експериментальні науки, 
технологія, культура та мистецтво, фізкультура та спорт. Навчальний час у французькій школі розподіляється 
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так: 46 % – гуманітарний цикл, 21,5 % – природничо-математичний, 10 % – художньо-естетичний, 21 % – 
оздоровчо-трудовий цикл [1: 201]. 

Як бачимо, у французькій школі більше навчального часу відводиться на гуманітарний, художньо-
естетичний та оздоровчо-трудовий цикли, натомість в українських школах більше уваги приділяється 
природничо-математичним дисциплінам. 

Інтеграційним стрижнем, основою і принципом становлення національної системи освіти є її якість. Якщо 
проаналізувати глобальні зміни, які відбувалися в галузі освіти України та Франції за останні десять років, то 
можна побачити, що обидві держави в цей період активно реформували системи освіти загалом і загальної 
середньої освіти зокрема. Однак Україна проводить реорганізацію системи освіти з метою приведення її у 
відповідність до вимог ринкової економіки і відкритого демократичного суспільства, а Франція реформує систему 
загальної середньої освіти під гаслом забезпечення всіх учнів школи рівним доступом до якісної освіти. 

В обох країнах розроблені нормативно-правові документи в галузі освіти, які визначили принципи та 
напрями сучасного реформування національних освітніх систем: у Франції це – Освітній кодекс (Code de 
l’éducation), Закон про орієнтацію і програма для майбутнього школи (La loi d’orientation et de programme pour 
l’avenir de l’Ecole) від 2005 року, в Україні – закон ''Про загальну середню освіту'', державна програма ''Освіта. 
Україна ХХІ століття'', Доктрина розвитку освіти в Україні. 

Стратегічним напрямом розвитку як для України, так і для Франції, є утвердження гуманістичної парадигми 
шкільної освіти з опорою на загальнолюдські цінності та цінності європейської демократії. Задекларований в 
обох країнах особистісно-зорієнтований, компетентнісний підхід до формування змісту освіти пов’язаний з 
визнанням значимості знань як рушія суспільного добробуту та прогресу. Зміни стосуються створення нових 
освітніх стандартів, оновлення та перегляду навчальних програм, змісту навчально-дидактичних матеріалів, 
підручників, форм і методів навчання. 

Спільною тенденцією реформування шкільної освіти в Україні та Франції є стандартизація підходів до 
шкільного навчального процесу та показників його якості. Стандартизація (англ. standart – зразок, еталон, 
модель, які беруть за вихідні для зіставлення з ними інших подібних об’єктів [2]) є однією із сучасних 
тенденцій розвитку змісту шкільної освіти. Освітні цілі, відображені в українських шкільних освітніх 
стандартах, передбачають, що зміст ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, 
полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегрованості, єдності навчання й виховання, на 
засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах 
людини, родини, суспільства, держави. Проте всеохопне визначення цілей не досить чітко окреслює кінцеві 
результати навчання, які мають бути спрямовані на набуття учнями життєвих компетентностей, що дозволять 
дитині навчатись, виконувати соціальні завдання та реагувати на потреби часу. На думку деяких українських 
учених (В. Громовий, О. Гірний, С. Клепко), проблемна ситуація полягає в тому, що діючий Державний 
стандарт загальної середньої освіти зазначених освітніх результатів не обумовлює. Школа залишається 
забюрократизованою ''фабрикою знань'' радянського зразка [3]. 

Оновлення змісту освіти у французькій школі також значною мірою пов’язане з розробленням національних 
освітніх стандартів. Нові навчальні програми спрямовані на розвиток здібностей, умінь і компетентностей діяти 
та застосовувати знання в різних ситуаціях. На державному рівні визначені цілі і стандартизовані вимоги, 
орієнтири, система контролю та оцінки, пропонуються нормативи і умови, що гарантують реалізацію цих 
освітніх імперативів. 

З метою стандартизації середньої освіти у змісті освіти французької школи виділені: для початкової школи – 
спільна основа знань (наголос ставиться на такі дисципліни, як рідна мова, математика та моральне виховання), 
в коледжі – ядро знань (інваріантна частина змісту освіти), в ліцеї – спільна платформа (спільні предмети 
першого року навчання). Навчальні плани французької школи орієнтовані на результат навчання: оцінювання 
проводяться не лише в кінці навчання, а й на початку кожного циклу навчання для організації навчального 
процесу згідно з потребами учнів, в школі введений індивідуальний щоденник компетентностей для 
оцінювання знань учнів. 

Ще однією тенденцією реформування змісту шкільної освіти у Франції стало впровадження 
компетентнісного підходу до змісту освіти, що відбувається системно, послідовно і ґрунтовно. В програмах з 
кожного предмета детально зазначені компетентності, якими необхідно оволодіти на кінець навчання на даному 
етапі навчання. Розроблено низку методичних порад для вчителів щодо допомоги учням в оволодінні 
відповідними компетентностями та щодо їх оцінювання, зокрема – щоденник компетентностей. Натомість, в 
українських програмах, попри задекларований компетентнісний підхід до змісту та оцінювання, недостатньо 
розроблений зазначений підхід. Так, на думку української вченої О. Овчарук, досягнення життєвих 
компетентностей не представлено як результат навчальних досягнень учнів та не закладено в систему 
оцінювання навчальних досягнень школярів [4: 165]. 

Привертають увагу французькі підходи до укладання та застосування підручників. У Франції педагоги 
мають певний ступінь свободи у виборі не лише методів роботи з учнями, а й у виборі підручників, так як не 
існує офіційного органу затвердження підручників. У французькій школі на початку кожного навчального року 
шкільна рада затверджує і купує підручники, вибрані вчителями для кожного класу (в початковій школі кошти 
для підручників забезпечує мерія, в коледжі – держава, а в ліцеї – це обов’язок батьків). Між видавцями та 
авторами підручників (якими, зазвичай, є вчителі-практики у співпраці з університетськими викладачами чи 
інспекторами освіти) існує вільна конкуренція, яка приводить, за законами ринку, до підвищення якості книг.  
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В українській школі використовуються, головним чином, підручники, затверджені Міністерством освіти. На 
нашу думку, цей факт надзвичайно уповільнює процеси реформування в українській школі. Адже потрібно 
більше часу для проходження всіх бюрократичних сходинок для кожного нового підручника і буває так, що 
підручники надходять у школу з запізненням у кілька років, коли їхній зміст стає застарілим. Це зазначив у 
виступі на Парламентських слуханнях: ''Впровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми 
та шляхи їх подолання'' 9 червня 2010 року Міністр освіти і науки Д. В. Табачник: ''конкурсний відбір 
підручників не забезпечив підвищення їх якості'' [5]. 

Якість освіти набуває особливої ваги в сучасному світі. Суспільства, зокрема й українське, повною мірою 
усвідомлюють важливість якісної освіти для перспективного розвитку країни. Починаючи з 2008 року в Україні 
проводиться всеохопне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), яке засвідчило організаційну спроможність 
утілювати великомасштабні системні реформи. Це найбільш суспільно значуща і масштабна подія в українській 
освіті за останні роки, яка має стратегічний характер. Запровадження процедур вимірювання якості освіти, 
стало важливим етапом у розвитку системи освіти України і дало змогу наблизитись до кращого зарубіжного 
досвіду моніторингу якості освіти. У Франції вже накопичено значний досвід зовнішнього незалежного 
оцінювання, адже прообраз українського ЗНО – екзамен на ступінь бакалавра (БАК) тут існує вже більше 
століття. В. Кремень, посилаючись на світову практику, вважає технологію стандартизованого тестування 
найбільш ефективною формою педагогічного контролю [6: 357]. 

Ще одним засобом отримання інформації про стан освіти в країнах є міжнародні моніторингові дослідження 
якості шкільної освіти. Міністерство освіти України спільно з Академією педагогічних наук розробило заходи 
щодо створення системи моніторингових досліджень якості загальної середньої освіти та участі України у 
міжнародних порівняльних дослідженнях якості освіти. Крім того, намічено план проведення національних та 
участі у міжнародних моніторингових дослідженнях на 2008-2012 роки. Так, у 2012 році заплановано участь у 
дослідженні навчальних досягнень учнів 15-річного віку (PISA) (природничо-математична грамотність, 
грамотність читання). 

У Франції проводиться серйозна робота з оцінювання ефективності діяльності національної системи 
середньої освіти та навчальних досягнень учнів. Зокрема, йдеться про оцінювання оволодіння учнями спільним 
ядром знань та компетентностей в кінці початкової школи та коледжу, оцінювання основних шкільних знань та 
навичок молодих людей віком 17-ти років в межах підготовки до виконання військового обов’язку громадян до 
захисту Вітчизни (цей тест називається днем підготовки до захисту Вітчизни – JAPD – la journée d’appel de 
préparation à la défense), екзамени на ступінь бакалавра (БАК), міжнародні порівняння навчальних досягнень 
учнів (PISA , PIRLS, TIMSS). 

Можна виявити багато спільного у тенденціях розвитку національних освітніх систем України та Франції, 
проте існують і певні відмінності, зокрема: проведені дослідження й опитування серед української педагогічної 
громадськості дають підстави стверджувати, що сучасний зміст шкільної освіти в Україні не достатньо 
орієнтований на потреби сучасного суспільства, ринку праці, запити на продовження освіти у вишах [4: 19]. 
Незважаючи на реформи, в освіті нашої держави і далі існує критична маса проблем, загрозлива для поступу 
України та її інтеграції у європейський та світовий освітній простір. Труднощі на шляху вдосконалення освіти 
пов'язані, зокрема, з тим, що держава та прості громадяни, по-різному оцінюючи стан реформування освіти, не 
об'єднують зусиль для здійснення реформ. Потреба в залученні до здійснення освітніх реформ всіх учасників 
освітнього процесу є очевидною. У ''Європейському звіті про якість шкільної освіти'' (2000) справедливо 
сказано: ''Рішення повинні мати право приймати ті, кого більше за всіх зачіпають їх наслідки'' [7: 85]. Проблеми 
модернізації української освіти є наслідком освітньої політики, яка, на жаль, в нашій державі формується 
переважно міністерством освіти. На сьогодні у нас не створено реальних умов для участі громадськості в 
процесі вироблення та ухвалення рішень в освітній галузі. Відсутність поєднання державних і громадських 
важелів у визначенні ефективності навчання і виховання учнів є одним із недоліків управління загальною 
середньою освітою в Україні.  

Натомість у Франції діти, батьки, учителі, директори шкіл є ключовими фігурами, активними учасниками 
реформування шкільної освіти з метою поліпшення її якості. Перефразовуючи Шарля де Голля, ''освітні реформи – 
надто важлива річ, щоб довіряти їх тільки реформаторам'' [8]. Процедури впливу громадської експертизи у Франції 
полягають у проведенні періодичних національних обговорень розвитку національної освіти, під час яких громадяни 
навчаються культури обговорення (дебатів) та беруть участь у підготовці закону, посилюючи його легітимність. 
Кожен етап формування освітньої політики є доволі прозорим: громадськість, профспілки, адміністрація, 
міністерство чи депутати – всі змушені зважати на результати національного обговорення. 

Успіхові освітніх реформ значною мірою сприяють інвестиції в освіту. У Франції такі інвестиції вважають 
найприбутковішим вкладанням коштів. З розгортанням процесів децентралізації у Франції заклади шкільної 
освіти фінансуються з державного та місцевого бюджетів, які доповнюють один одного, що дає змогу активно і 
швидко впроваджувати нововведення в зміст освіти. В Україні фінансову ситуацію визначають особливості 
державного управління, а саме: відбувається планово-адміністративний розподіл ресурсів; фінансування освіти 
за роки незалежності відбувається за залишковим принципом; планування фінансування здійснюється з 
розрахунку на поточний фінансовий рік; фінансова самостійність навчальних закладів обмежена, що викликає 
уповільнення модернізації змісту освіти, впровадження нових підручників тощо. 

Висновки. Отже, можна побачити багато спільного в реформах змісту загальної середньої освіти України та 
Франції. Модернізація змісту освіти відбувається в обох країнах завдяки таким підходам: 
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• стандартизація змісту освіти; 
• диференційовані підходи у виборі шляхів і методів засвоєння учнями програмових знань; 
• адаптація змісту навчальних програм до індивідуальних здібностей і можливостей учнів; 
• поступове ущільнення і ускладнення змісту програм (концентрична будова) за рахунок 

міждисциплінарних підходів; 
• компетентнісний підхід до оцінювання навчальних досягнень учнів. 
Проте, якщо у Франції реформування відбувається системно, послідовно й успішно, завдяки підтримці 

держави та громади, то в Україні, на превеликий жаль, не все із визначених завдань вдалося зреалізувати 
повною мірою. Концептуальні засади 12-річної освіти розроблялися й приймалися в роки стрімкого 
економічного зростання країни. Економічної кризи ніхто не прогнозував. Реалії свідчать, що сьогодні Україна 
замикає першу сотню країн світу за рівнем використання інформаційно-комунікаційних технологій; 
конкурсний відбір підручників не забезпечив підвищення їх якості; оновлення змісту освіти пішло шляхом 
перевантаження навчальних програм; реформування системи підготовки вчителів так і не було проведено. А за 
останні два роки були взагалі ''заморожені'' всі державні програми в освітній галузі. Справедливе гасло: ''Рівний 
доступ до якісної освіти'' так і залишилося лише гаслом [5]. 

Водночас, за останнє десятиліття в Україні накопичено певний досвід позитивного реформування системи 
освіти, зокрема: створення приватних та спеціалізованих шкіл; перехід до нової системи оцінювання учнів; 
запровадження системи пошуку, розвитку і підтримки обдарованих учнів; підвищення рівня підготовки 
наукового й педагогічного кадрового потенціалу; поширення досвіду стажування фахівців за кордоном, 
педагогічні інновації. 

Звичайно, в обох країнах існує ще чимала кількість невирішених освітніх проблем, проте Франція має 
значний позитивний досвід реформування шкільної освіти, що, безперечно, заслуговує на увагу фахівців.  
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Папижук В. А. Реформирование содержания общего среднего образования во Франции и Украине  
в начале ХХІ века. 

В статье сравнивается реформирование французской и украинской систем школьного образования. 
Определены такие критерии для сравнения: структура изучаемых систем; продолжительность обучения в 
средней школе; цели обучения; концептуальная основа формирования содержания образования; годовая 

учебная нагрузка на ученика; содержание школьных программ; выбор учебников; временные рамки проведения 
реформ; направления реформирования; роль государства и общества в реформировании содержания 

школьного образования; мониторинг успеваемости учащихся в овладении содержания школьных программ. В 
результате сравнительно-педагогического анализа нововведений в отрасли содержания школьного 

образования в Украине и Франции определены общие для обеих стран тенденции в этой области, а также 
отличия во внедрении реформ. 

Papizhuk V. O. Reforming the Contents of the General Secondary Education in France and Ukraine  
at the Beginning of the XXI Century. 

The reforming of French and Ukrainian  school educational systems is compared in this article. The following criteria 
for comparison are defined: the structure of the studied systems, the study duration in the secondary school, the aims of 

education, the conceptual basis of the educational content formation, the annual teaching capacity for a student, the 
content of curricula, the selection of textbooks, the time limits for reforms, the directions of the reforming, the role of 
state and society in the reforming the school education content, the monitoring of students' progress in mastering the 
content of curricula. As a result, the comparative analysis of the pedagogical innovations in the field of the school 

education content in Ukraine and France identifies common trends for both countries in this area as well as differences 
in the implementation of reforms. 
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ЗНАЧЕННЯ НАЧЕРКІВ В ХУДОЖНЬО-ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ 
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

У даній статті розглянуто проблему художньо-творчої діяльності майбутніх вчителів образотворчого 
мистецтва. Встановлено, що виконання начерків допомагає швидкому оволодінню образотворчими засобами, 
озброює практичними вміннями та навичками цілісного бачення натури і зображення, та є умовою для 

професійного зростання студентів, виявлення їх інтересів і задумів. Проаналізовано принципи виконання роботи: 
від загального – до конкретного, від головного – до другорядного. Представлено матеріали й техніки виконання 
начерків. Розкрито специфіку процесу роботи над начерком, етапи виконання, цілі й методи його здійснення. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку суспільства перед вищою школою постає завдання 
підготовки такого спеціаліста, який повинен не тільки володіти вміннями й навичками реалістичного 
зображення дійсності, але й глибоко розуміти, відчувати сутність мистецтва, і головне бути творчо активним у 
всіх життєвих ситуаціях. Знання основ образотворчої грамоти надає студенту можливість правильно бачити та 
розуміти закони побудови форми, відтворювати побачене. Проте цього ще недостатньо, щоб набути високого 
рівня професійної майстерності в художньо-творчій діяльності вчителя образотворчого мистецтва.  

При підготовці вчителів образотворчого мистецтва, виконання начерків є необхідною умовою для 
підвищення рівня професійної майстерності. Майбутній учитель образотворчого мистецтва повинен добре 
володіти образотворчою майстерністю, відповідно вільно володіти художнім матеріалом, добре знати його 
природу, його якості, демонструвати свої творчі вміння. 

Актуальність наукових досліджень. Дослідженню проблеми професійної підготовки майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва завжди приділялась належна увага, положення теорії мистецької освіти та художньо-
педагогічної підготовки викладачів мистецьких дисциплін обґрунтовано в працях вітчизняних учених В. Бутенка, 
С. Коновець, М. Лещенко, Н. Миропольської, В. Орлова, О. Отич, Г. Падалки, В. Радкевич, О. Рудницької, 
С. Соломахи, О. Щолокової та інших. Формуванню базових знань та вмінь з образотворчого мистецтва в 
майбутніх учителів присвячено праці І. Мужикової, О. Каленюк. Шляхи та засоби розвитку творчого потенціалу 
студентів художньо-графічних факультетів у процесі вивчення художніх дисциплін досліджували А. Бондарева, 
В. Зінченко, О. Кайдановська, О. Ткачук, Є. Шорохов. У працях З. Гуріч аналізується значення декоративного 
мистецтва у процесі виховання творчої особистості студентів художньої спеціальності. Методика формування 
творчих здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва розглядається в роботах М. Стась. Формування 
творчого мислення майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі художньо-творчої діяльності 
висвітлюється О. Кайдановською. Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва в 
умовах застосування комп'ютерних технологій обґрунтовано Л. Покровщук. 

Незважаючи на значну кількість досліджень, психолого-педагогічні аспекти значення начерків у художньо-
творчій діяльності майбутніх учителів образотворчого мистецтва визначені недостатньо, зазначена проблема не 
отримала належного висвітлення, теоретичного обґрунтування та практичного дослідження. 

Мета статті полягає в розкритті специфіки процесу роботи над начерком; виділенні етапів його виконання; 
аналізі принципів виконання роботи: від загального – до конкретного, від головного – до другорядного; 
розгляді матеріалів і технік виконання начерків. 

Виклад основного матеріалу. Процес створення начерків динамічний і активний, він сприяє мобілізації 
творчих сил і прагнень студентів, викликає необхідність інтенсивно здійснювати пошуки образотворчих 
засобів, методів вирішення зображення з метою досягнення найбільшої виразності і образності трактування 
зображуваного. Начерки виконуються не тільки з метою збору натурного матеріалу для подальшого виконання 
художньої роботи, але й для професійного удосконалення майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. 
Начерки дозволяють оперативно проводити зарисовки самих різних об'єктів. Це дає майбутньому вчителю 
образотворчого мистецтва цінний матеріал для творчості. 

Н. Ростовцев, наприклад, зазначає: "Короткочасні зарисовки – це стисла, скупа за засобами розповідь про те, 
що зображується. В довгостроковому малюнку лаконічно, досить переконливо, передається освітлення, об'ємна 
форма, деякі важливі деталі. Порівняно з ним начерк – це не точна копія, не протокольний виклад побаченого, а 
загальна, образна, лаконічна інтерпретація зображуваного" [1: 78]. Тлумачний словник сучасної української 
мови визначає начерк, як "малюнок, що намічає лише найважливіше, загальні риси, того, що має бути 
зображене" [2: 253]. Н. Ничкало вважає, що начерк – це ''художній твір (графіка, живопис), виконаний автором 
нашвидку, це швидка фіксація окремих спостережень, або задумів під час творчого пошуку художника… 
виконується з натури або ж з уяви чи пам’яті…" [3: 112]. Виконуючи таку роботу, майбутній учитель 
образотворчого мистецтва повинен свідомо відволікатися від дрібниць, другорядних деталей, зосереджуючи 
свою увагу на найголовнішому, прагнучи виразити зміст зображуваного об'єкту або сюжету, створити його 
збірний образ. Великою якістю хороших начерків є наявність у них відчуттів і настроїв, відповідних 
зображуваному сюжету [1: 78]. 
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Студент, що правильно розуміє задачі і специфіку начерків, пасивно не копіюватиме, а змальовуватиме 
натуру не перераховуючи деталі об'єкту, що зображуються. Виконуючи начерк, він створить щось нове, викаже 
свою думку з приводу побаченого в натурі, співвіднесе її зі своїми відчуттями й поняттями. Оволодіння 
методами образного трактування натури в начерках сприятиме зближенню навчальної і творчої діяльності 
студентів, додасть малюнкам більш вираженої художньої спрямованості. 

Необхідність передавати в начерках найголовніше, характерне ставить перед майбутніми вчителями 
образотворчого мистецтва задачі досягнення виразності, образної характеристики зображуваного, що є 
важливим засобом залучення до процесу творчості. Процес створення начерків викликає в них зацікавленість, 
робить роботу творчою. Важливою є та обставина, що студенти бачать результати своєї праці, можуть швидко 
виконувати декілька начерків одного й того ж об'єкту. В них є можливість експериментувати, шукати, 
здійснювати цікаву і продуктивну творчу роботу. Оскільки процес роботи над начерками, цілі й методи його 
здійснення мають творчий характер, то стають очевидними ті широкі можливості, які відкриваються при цьому 
для професійного зростання майбутніх учителів образотворчого мистецтва, виявлення їх інтересів і задумів. 

Заняття начерками для студентів корисні й цікаві ще й тим, що саме при роботі над начерками вільніше й 
яскравіше виявляються ініціатива й індивідуальність особистості. При виконанні начерків відкриваються великі 
можливості для здійснення пошуків і творчих експериментів. Часта зміна об'єктів, тематики зарисовок, 
графічних матеріалів, технік, швидкість виконання начерків, короткий проміжок часу від моменту виникнення 
задуму до його втілення – все це дозволяє студентам працювати з цікавістю і з користю. Потрібно активніше 
використовувати начерки в процесі виконання навчальних завдань із художньо-творчої діяльності. Сюжетне й 
тематичне малювання знаходить також використання в педагогічній практиці вчителя образотворчого 
мистецтва, коли йому потрібно виконувати малюнки з поясненнями до уроків, ілюструвати, доповнювати 
словесний виклад навчального матеріалу. 

Систематичні заняття начерками значною мірою сприяють оволодінню цим видом малювання. Ефективний 
розвиток творчих здібностей студентів можливий лише за умови активної цілеспрямованої діяльності впродовж 
всього періоду підготовки бакалаврів (галузь знань: 0101 – Педагогічна освіта, напрям підготовки: 6.010101 – 
Дошкільна освіта, спеціалізація: образотворче мистецтво й напрям підготовки: 6.010102 – Початкова освіта, 
спеціалізація: образотворче мистецтво). Важливо, щоб ця підготовка була належним чином організована й 
забезпечувала вирішення конкретних задач, пов'язаних із освоєнням образотворчої грамоти, розвитком 
здібностей, удосконаленням умінь і навичок у художньо-творчій діяльності. 

Студенти починають займатися начерками, що передбачені програмою вже на перших етапах навчання. 
Виконання начерків допомагає систематизувати заняття, забезпечити відповідну послідовність в оволодінні 
навичками швидкого малювання, створює достатні передумови для подальшої самостійної роботи студентів. 

Дотримання коротких рекомендацій, що містяться в програмі, ще не вирішує проблеми оволодіння 
навичками швидкого малювання. В цьому відношенні "велике значення має не тільки вживання ефективних 
методів проведення занять, педагогічне керівництво ними, але регулярність і інтенсивність роботи студентів як 
в навчальних аудиторіях, так і в позанавчальний час" [1: 82]. 

Студенти повинні "… добре розуміти задачі, специфіку і методи створення начерків, одержувати ґрунтовну 
не тільки теоретичну, але і практичну підготовку в цьому напрямі малювання, вирішувати в процесі роботи не 
тільки навчальні, але і творчі проблеми" [5: 26]. 

Щоб правдиво і впевнено малювати різні об'єкти, потрібно знати принципи їх будови, мати достатній 
попередній досвід в їх зображенні. Звідси і виникає необхідність вивчення широкого кола об'єктів за 
допомогою начерків, які допоможуть знайти загальні риси в побудові порівняно схожих предметів. 

Уміння оперативно здійснювати процес уявного порівняння важливих характеристик предметів, що 
зображуються, виконує чималу роль у швидкому малюванні. Завдяки порівнянню у студентів виявляється чітке 
уявлення про форму того або іншого об'єкту, його характерні відмінні ознаки. Від уявлення багато в чому 
залежить правдивість і виразність трактування начерків. 

При виконанні начерків однією з вельми важливих задач, що стоять перед студентами, є правильна передача 
характерних особливостей об'єкту, зокрема пропорцій окремих його частин, що зображуються. Студентам "… 
потрібно володіти хорошим окоміром, високо розвиненим відчуттям пропорцій. За пропорціями, співвідношенням 
частин і цілого в малюнку потрібно уважно стежити, добиватися правильного їх трактування" [6: 300]. Тим 
студентам, яким це дається важко, "потрібно постійно перевіряти свої начерки, більше працювати з виконання 
швидких зарисовок, спеціально ставлячи перед собою мету: добитися вірної передачі пропорцій" [6: 209]. 

На всіх етапах виконання начерку потрібно прагнути передати загальне враження від намальованого об'єкту, 
дати цільне уявлення про нього. Процес роботи над швидкими зарисовками може значно сприяти формуванню і 
розвитку навичок цілісного бачення натури й зображення. Помітною допомогою в цій справі є використання 
різних матеріалів і техніки виконання начерків, що дозволяють малювати широко й узагальнено, є вугілля й 
сангіна. Особливо варто зазначити значення роботи пензлем як засобу, що сприяє досягненню цілісності, 
узагальненості зображення. 

Дуже важливою особливістю начерків є їх лаконізм. У начерках знаходять віддзеркалення переважно 
головні, найістотніші характеристики об'єктів, що зображуються. Це стисла, лаконічна образотворча розповідь 
про побачене, задумане. Причому розповідь виразна, загострена, нерідко володіюча безперечними художніми 
достоїнствами. "Швидкий і "незакінчений" начерк, виконаний майстром моментально, може бути життєво 
правдивішим і художньо ціннішим за ретельно виписаний твір" [7: 102]. 
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Безперечну користь в оволодінні умінням цілісно й лаконічно виконувати начерки приносить силуетне 
малювання, коли основна увага спрямована на характеристику цілого, передачу загальних контурів предмету, 
його маси, силуету. "Найчастіше такі начерки роблять пензлем і одноколірною (чорною або коричневою) 
аквареллю, тушшю, або створюються силуетні зображення за допомогою вугілля чи темної сангіни". Загальна 
принципова установка при виконанні швидких начерків полягає в тому, щоб у "максимально короткий термін 
осмислити майбутню роботу, оцінити характерні особливості об'єкту й швидко зобразити його за допомогою 
графічних засобів" [1: 90]. 

Щоб упевнено і правдиво зображувати різні об'єкти в педагогічному малюнку, необхідно знати принципи їх 
будови, мати в пам'яті достатній запас зорових уявлень про такі предмети. Це отримується поступово завдяки 
систематичним зарисовкам різноманітних об'єктів з натури. Чималу роль у прискоренні процесу створення 
зображення в начерках виконує також раціональний, методично обґрунтований принцип виконання роботи: від 
цілого – до частин, від головного – до другорядного. Починаючи роботу над начерками зі встановлення цілого, 
з характеристики великих мас, студент швидше і впевненіше здійснює процес створення зображення. 
Використовуючи такий принцип роботи, легше добитися лаконізму і виразності начерків [8]. 

Тверде засвоєння і уміле дотримання методичної послідовності створення зображення в начерках особливо 
важливе для майбутнього вчителя, якому належить надалі передавати свої знання школярам. 

Творчий підхід до процесу створення начерків означає відмову від шаблонних, стереотипних прийомів їх 
виконання і вимагає у кожному конкретному випадку відповідних виразних засобів, оригінальних рішень. 

Велике значення має систематична самостійна робота студентів над малюнками і начерками. Вона не тільки 
доповнює практичні заняття, але й сприяє розвитку і вдосконаленню багатьох важливих якостей і навичок. 
Ефективність самостійної роботи студентів залежить від низки умов. Важливе значення має активність самих 
студентів, розуміння ними значення і задач таких зарисовок, регулярність їх здійснення, зацікавленість 
справою. Необхідно також наголосити на ролі викладача в організації і керівництві самостійною роботою, яка 
повинна бути добре продумана в методичному плані, щоб малювання не здійснювалося бездумно, стихійно, 
епізодично. Студентам потрібно поступово, послідовно, в методично обґрунтованому порядку вивчати 
різноманітну тематику при проведенні самостійних зарисовок з натури, пам'яті, уявлення та в уяві. Під час 
практичних занять і самостійної роботи студентам потрібно частіше практикуватися у вирішенні творчих задач: 
малювання з натури, пам'яті, уявлення та в уяві на різні теми; виконання начерків різноманітних об'єктів у 
складних положеннях; створення сюжетних зарисовок на основі спостережень, творчої інтерпретації. 

Важливо, щоб студенти постійно знаходилися в стані творчої активності, творчого пошуку і регулярно 
удосконалювалися в такому малюванні, де потрібна пам'ять, уява, де необхідно проявляти ініціативу й 
ухвалювати самостійні рішення. Заняття начерками представляють для цього великі можливості. В начерках-
ескізах знаходять своє втілення задуми художника, відображається складний процес пошуків варіантів 
вирішення теми, що розробляється [6].  

Видатний художник і педагог Д. Кардовський зазначав, що "...в малюванні важливо робити і за вдачею і по 
пам'яті короткочасні (п'яти і десятихвилинні) начерки і вправлятися в створенні композиційних малюнків…" [8: 281]. 

Студенти повинні твердо засвоїти принципи послідовного здійснення процесу створення начерку. 
Починаючи його виконання, варто заздалегідь розглянути об'єкт зарисовки, визначити його істотні, 

найцікавіші особливості, уявити собі задачі і кінцевий результат роботи. І все це доводиться робити протягом 
дуже невеликого часу, іноді майже миттєво. Починати роботу над начерком варто зі встановлення цілого, 
характеристики великих мас, при необхідності доповнюючи зображення потрібними деталями. Студенти 
повинні прагнути виразити, головним чином, загальне враження від натури, передати найважливіше за 
допомогою лаконічних образотворчих засобів. 

Висновки. Таким чином, виконання начерків активно сприяє розвитку творчих здібностей майбутнього 
вчителя образотворчого мистецтва, формуванню його особистості і зростанню професійної майстерності. 
Постійний самоконтроль, здійснюваний студентами, постановка відповідних задач, послідовне освоєння 
методів виконання начерків, допомагає оволодіти цим видом образотворчої діяльності. Начерки 
удосконалюють вміння швидко оцінювати натуру, миттєво орієнтуватися, уявляти задачі виконуваної роботи, 
кінцеву мету; поглиблюють знання методів виконання начерку, здатність наперед бачити сюжет зарисовки як 
би вже виконаним у задуманому матеріалі. 
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Поддубная О. М. Значение набросков в художественно-творческой деятельности будущих учителей 
изобразительного искусства. 

В данной статье рассмотрена проблема художественно-творческой деятельности будущих учителей 
изобразительного искусства. Установлено, что выполнение набросков помогает быстрому овладению 

изобразительными средствами, вооружает практическими умениями и навыками целостного виденья натуры 
и изображения, является условием для профессионального роста студентов, выявления их интересов и 
замыслов. Проанализированы принципы выполнения работы: от общего – к конкретному, от главного – к 

второстепенному. Представлены материалы и техники исполнения набросков. Раскрыта специфика процесса 
работы над наброском, этапы выполнения, цели и методы осуществления. 

Piddubna O. M. The Value of Sketches in the Future Fine Art Teachers' Artistic-Creative Activity. 

The article considers the issue of future fine art teachers' artistic-creative activity. It is set that the implementation of 
sketches helps the quick mastering of artistic materials, empowers with the practical abilities and skills of the integral 

seeing of nature and image, is a condition for the students' professional growth, exposure of their interests and projects. 
The principles of work implementation are analyzed: from general to concrete, from main to second-rate. Materials and 

techniques of sketches execution are represented. The specific of the working process on the sketch, stages of 
implementation, aims and methods of realization are exposed. 
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ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧА ДО ЗДІЙСНЕННЯ НАСКРІЗНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ  
МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ  

У статті розглянуто підготовку майбутнього дизайнера у контексті її екологізації. Обґрунтовано необхідність 
готовності педагогічного колективу вищого навчального закладу до наскрізної екологічної підготовки майбутніх 
дизайнерів. Визначено, що необхідність готовності викладачів вищих навчальних закладів до вирішення завдань 
екологічної освіти майбутніх дизайнерів є актуальною проблемою сучасної педагогічної науки. Запропоновано, що 

шляхом вирішення цієї проблеми є спільна робота всього педагогічного колективу. 

Постановка та актуальність проблеми. Негативні наслідки господарської діяльності людини привертають 
увагу до проблем охорони навколишнього середовища як екологів, так і фахівців різних галузей народного 
господарства. Так, дизайнер, який займається проектною діяльністю у сфері матеріальної культури, 
безпосередньо впливає на створений людиною штучний світ та його взаємозв’язок з природою. Водночас 
дизайн покликаний привносити гармонію у технічний світ та в його взаємовідношення з людиною. 

Як бачимо, найбільш важливі з прикладних аспектів екології для сфери дизайнерської діяльності є соціальні 
та технологічні. Тому професійне становлення дизайнерів, їх екологічна компетентність висуваються сьогодні 
на передній край педагогічної науки і освітньої практики. Освіта майбутніх дизайнерів певною мірою повинна 
мати наскрізну екологічну підготовку, а викладачі усіх дисциплін – бути готовими до її здійснення. Перехід 
освіти до навчання молоді на принципах нової екологічної парадигми є складним завданням, яке вимагає 
нагального рішення. Докорінних змін потребують понятійний і категоріальний апарат, логіка викладання 
предмета й методологія екологічної освіти. За цих умов актуалізуються педагогічна фаховість та екологічна 
компетентність кожного викладача у вищому навчальному закладі. 

Аналіз останніх досліджень з зазначеної проблеми. За останній час значно активізувалися дослідження, 
присвячені проблемі підготовки викладачів у навчальних закладах різних рівнів акредитації до здійснення 
екологічної освіти (як різновиду педагогічної діяльності). Вони стосувалися проблем: формування екологічної 
культури (С. Алексєєв, Т. Вайда, І. Звєрєв, Б. Ліхачов, Е. Никанорова, Ю. Ожегов, І. Пономарьова, 
І. Суравєгіна); екологічного світогляду (А. Брудний, Д. Кавтарадзе, Н. Моісеєв, А. Степанюк Г. Ягодін); 
екологічної вихованості (С. Глазичьов); норм екологічної поведінки на основі сформованих знань та 
переконань (С. Успенський, О. Нечепоренко) та виховання відповідального ставлення до навколишнього 
середовища (А. Захлєбний, С. Совгіра, І. Суравєгіна). Педагогічні дослідження з екологічної освіти 
(І. Алексашина, С. Алексеєва, Т. Корнера, Є. Сластьоніна та інших) дають підстави стверджувати, що робляться 
спроби щодо системної наскрізної підготовки фахівців з дизайну у системі вищої професійної освіти. 

Водночас проблема екологічної освіти саме дизайнерів у контексті її наскрізного здійснення педагогічним 
колективом вищого навчального закладу не була предметом спеціального розгляду.  

Мета статті – обґрунтувати необхідність підготовки викладачів дисциплін різних циклів до вирішення 
завдань наскрізної екологічної освіти майбутніх дизайнерів.  

Виклад основного матеріалу. У вирішенні екологічних проблем планетарного масштабу важливе місце 
займає освіта, яка, як один із головних соціальних інститутів держави покликана запобігти екологічній кризі. 
Сьогодні від діяльності педагога, насамперед, залежить не лише доля цивілізації, але і збереження людини на 
планеті. Мова йде не просто про екологічну освіту і виховання – а про всю систему освіти, що заснована на 
новій етиці і новому розумінні місця людини і завданнях його цивілізації. Важливим і плідним, з 
методологічної точки зору, видається розвиток у педагогів прагнення не лише озброїти студентів 
передбаченими навчальними програмами, екологічними знаннями, а й подбати, з огляду на перспективи освіти 
упродовж усього життя, про неперервність процесу їх опанування. Саме у такий спосіб, підкреслює 
Г. Тарасенко [1], суспільство покладає особливу надію на вчителя як на "керманича" не лише освітніх, але й 
соціокультурних процесів взагалі. Отже, можна зробити висновок, що особистість викладача як суб’єкта 
професійної діяльності виступає ключовою особою, яка реформує освітню систему. 

Водночас як показує практика традиційно вважається, що викладачам необхідно володіти суто профільними 
знаннями і вміннями, а освіта має зосереджуватися на розвитку дизайнерського мислення, засвоєння методів і 
правил дизайнерської діяльності та етики, і лише потім – на знаннях, дотичних до дизайну. Також вважається, 
що екологічний аспект для професійної підготовки фахівців відіграє другорядну, підпорядковану професійним 
знанням роль.  

Ми вважаємо, що лише дизайнер, який враховує екологічні аспекти, може стати ланкою між потребами 
людини, культурою та екологією. При цьому екологічна підготовка не повинна здійснюватися лише в межах 
окремої дисципліни і бути одним з елементів природничо-наукового циклу, а повинна бути невід’ємною 
складовою системи неперервної дизайнерської освіти. Окрім того, цільова установка на захист середовища, за 
допомогою дизайну, повинна органічно входити в концепцію підготовки усіх викладачів. В. Цехмістер 
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переконаний, що тільки той педагогічний колектив, який здатний впроваджувати у навчально-виховний процес 
найновіші досягнення світової педагогічної практики, зможе здійснювати кардинальні перетворення у змісті, 
формах і методах навчання й виховання, виконувати у повному обсязі будь-яке соціальне замовлення [2: 217]. 

Підтвердженням цього є аналіз навчальних планів провідних вищих навчальних закладів, де готують 
фахівців з дизайну. Переважна більшість дисциплін навчального плану підготовки дизайнерів певною мірою 
мають мати екологічний зміст. Але для здійснення наскрізної екологічної підготовки викладачам необхідно 
звернути увагу на різні аспекти підготовки майбутніх фахівців. Передусім, виховання екологічної свідомості 
майбутніх дизайнерів має здійснювати нормативна дисципліна "Екологія", яку в основному викладають без 
урахування особливостей спеціальностей, напрямів за якими навчаються студенти. Тому при її викладі 
викладачу необхідно зосередити увагу на професійне спрямування. Велике значення у підготовці дизайнерів 
мають предмети, які вивчають людину та її місце в системі "людина – техніка – середовище". До них 
відносяться фундаментальні і професійно-орієнтовані дисципліни: освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) 
бакалавр – "Пластична анатомія", "Основи ергономіки", "Рисунок", "Безпека життєдіяльності", "Проектування", 
"Основи формоутворення", "Технологія виробів", "Інтер’єр та обладнання", "Матеріалознавство", 
"Конструювання" і ін.; ОКР спеціаліст, магістр – "Ергодизайн", "Екологічний дизайн", "Рисунок спеціальний", 
"Наукові основи дизайну", "Методика дизайн-програмування" тощо. 

Значне місце екологічні аспекти займають у фахових дисциплінах "Проектування" та "Макетування і 
моделювання". Під час їх вивчення викладач прищеплює студентам ощадливе ставлення до природних 
ресурсів; надається пріоритет екологічно чистим матеріалам; програмується модель тривалості повноцінного 
існування запроектованих речей; передбачається можливість "деконструкції" виробів довготривалого 
використання з прораховуванням "долі" складових елементів цих виробів тощо. 

В плані екологізації фахової освіти, вважаємо за необхідне, в методиці проектування викладачу зосередити 
увагу на переході від проектування речових об’єктів до проектування процесу їх існування, тобто процесу їх 
виробництва, споживання та подальшого використання. Власне дизайнер спроможний проектувати не лише самі 
вироби, але і зв’язки між ними: між виробом-попередником, виробом-ціллю і виробом-спадкоємцем, тобто між 
тим, з чого повинен виготовлятися виріб і як цей виріб можна використати після закінчення його терміну служби.  

Проведений аналіз дисциплін підтверджує те, що існують широкі можливості наскрізної екологічної освіти 
майбутніх дизайнерів. Але більшість викладачів навчального закладу не володіють методикою викладання 
екології, тому не в змозі визначити її пріоритетні аспекти, обґрунтувати доцільність вивчення екологічних 
питань у змісті конкретного предмета. За таких умов сформованість екологічної свідомості у випускників в 
області дизайну є поверхневою, оскільки сама екологічна освіта зводиться лише до ознайомлення майбутніх 
дизайнерів із загальними проблемами екології. 

Складності здійснення екологічної освіти у вищих навчальних закладах визначаються недостатнім рівнем її 
сформованості ще в загальноосвітній школі, де одним із серйозних питань цієї педагогічної галузі є відсутність 
професійно підготовлених викладачів екології. Зауважимо, що у матеріалах другої всеукраїнської конференції 
екологічної громадськості було підкреслено, що викладачі відмовляються викладати спецкурс екології, 
мотивуючи це браком загальних і спеціальних екологічних знань [3: 128-129]. Здебільшого цей предмет 
викладають вчителі біології, які не володіють належною мірою навіть понятійним апаратом екології, не говорячи 
вже про її теоретичний зміст і практичне наповнення. Отже, викладання екології набуває яскраво виражене 
біологічне забарвлення, губиться її соціальна складова та індивідуальність [4: 14]. Проблема ускладнюється й 
відсутністю навчальних програм з інтегрованих курсів, невизначеністю доцільного екологічного компонента 
предметів, але головною перешкодою в досконалій екологізації навчально-виховного процесу є відсутність 
міжпредметної координації у змісті програм та діяльності педагогічного колективу навчального закладу. 

Ефективність здійснення екологічної освіти в тому чи іншому навчальному закладі визначається 
особистістю викладачів. На думку М. Поташника, можна чітко виокремити чотири групи викладачів 
(незалежно від предмета, який вони викладають): "ті, хто хоче і може працювати творчо, завзято і ефективно – 
майстри своєї справи; ті, хто працює добросовісно, хоче працювати творчо, але поки має труднощі у досягненні 
цього рівня; ті, хто мають статус молодого спеціаліста (серед них, безумовно, можуть бути і творчі педагоги, 
але поки вони ще не досягли рівня високої майстерності); і ті, хто не прагне творчості, працює формально, а 
тому непрофесійно, неграмотно й неефективно" [5: 47]. 

Говорячи про здійснення екологічної освіти педагогічним колективом, необхідно обумовити ті аспекти 
дизайнерської освіти, які сприятимуть поглибленню екологічної компетентності викладачів, незалежно від 
того, який предмет вони викладають. Оскільки суть дизайну, яка полягає у синтезі техніки, науки та мистецтва, 
вимагає багатопрофільності освіти, то до них вважаємо за необхідне викладачам включити екологічні аспекти 
під час вивчення таких змістових модулів підготовки майбутніх бакалаврів: наукові методи пізнання витворів 
мистецтва; специфіка і суть різних видів мистецтва; сучасний стан, тенденції і перспективи розвитку 
дизайнерського проектування; структура і організація різних видів виробництв у дизайнерській діяльності; 
законодавча база в дизайнерській діяльності; технологічні процеси виготовлення окремих видів дизайнерської 
продукції; засоби і методи авторського нагляду за реалізацією проектного рішення; історичний досвід розвитку 
світового мистецтва, основні факти і закономірності історико-художнього процесу, значення спадщини 
минулих століть для сучасності; закономірності освоєння людиною навколишньої дійсності, напряму і форм 
естетичної діяльності; основні положення і сучасні методи дизайнерського проектування; пластичні і 
конструктивні властивості матеріалів, вживаних при виконанні дизайн-проектів і оригіналів, способи обробки 
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основних матеріалів; здійснення вибору матеріалів для виготовлення макетів і експериментальних взірців; 
економічне і екологічне обґрунтування технологічних рішень; методи технологічного і організаційно-
економічного проектування в дизайні та ін. 

Одним із доцільних шляхів вирішення зазначених проблем вбачаємо у запровадженні системи еколого-
методичної підготовки викладачів, яка має свої ознаки, специфіку, структуру і функції, що на неї покладаються. 
Її створення можливе лише за умови спільних дій усього педагогічного колективу навчального закладу.  

На нашу думку, підготовка викладачів до здійснення екологічної освіти повинна мати комплексний 
характер та бути спрямована на: 

– посилення творчого елемента у роботі викладачів, відвикання від готових пропозицій і розробок; 
– залучення всього педагогічного колективу навчального закладу; 
– розширення інформаційного поля, що уможливлює доцільну екологізацію всього навчального процесу; 
– диференційований підхід до роботи з викладачами (передбачати спеціальну підготовку викладачів загально); 
– розвиток умінь з формування в майбутніх дизайнерів екоцентричної картини світу, зміни споживацького 

ставлення до навколишнього середовища у майбутній професійній діяльності; 
– поширення передового досвіду (накопичення методичних матеріалів із досвіду роботи споріднених 

навчальних закладів) та висвітлення, обговорення і упровадження методичних розробок, рекомендацій, порад у 
навчальний процес з метою піднесення авторитету викладача. 

Водночас еколого-методична підготовка викладачів має мати підтримку:  
– інформаційну – надання усім викладачам педагогічного колективу новітньої екологічної інформації, яка 

може бути використана у навчально-виховному процесі; 
– освітню – навчання усього педагогічного колективу щодо використання нових, найбільш доцільних в 

екологічній освіті педагогічних технологій, методів і форм навчання; 
– психологічну – формування екологічного мислення (відповідно до мети екологічної освіти є одним із її 

завдань), характерними рисами якого є: усвідомлення планетарних проблем; наукове обґрунтування взаємодії 
людини й природи; гуманістична орієнтація поведінки людини в природі; усвідомлення наслідків господарської 
діяльності людини на природу; практична спрямованість на досягнення стійкого розвитку;  

– координаційну – спрямування на забезпечення кваліфікованої узгодженості усіх передбачуваних 
педагогічних заходів; 

– технологічну – полягає у використанні технологій. 
Що ж до викладачів дизайну, то здійснення ними екологічної освіти має орієнтувати, виховувати і розвивати 

професійно важливі і значущі якості особистості майбутнього дизайнера. Особливої уваги у цьому контексті 
набувають ознаки професіоналізму, які визначаються на таких рівнях [6: 6-7]: особистісному (розглядає 
готовність як прояв індивідуально-особистісних якостей, що обумовлені передбачуваною діяльністю); 
функціональному (окреслює тимчасову готовність і працездатність, передстартову активізацію психічних 
функцій, вміння мобілізувати необхідні фізичні та психічні ресурси для реалізації діяльності; особистісно 
діяльнісному (визначає готовність як цілісний прояв усіх сторін особистості, що надає можливість ефективно 
виконувати свої функції). 

Виходячи з цього, у процесі наскрізної екологічної освіти необхідно розвивати екологічне мислення 
майбутніх дизайнерів. Екологічне мислення в дизайні – це широкий інтелектуальний простір, який вбирає в 
себе разом із проблемами суто технічними та технологічними ще й етнокультурні, з огляду на екологічний 
захист власної культури від перекручувань, недооцінки та приведення її до повного знищення. Високий рівень 
екологічного дизайнерського мислення передбачає наближення проектної діяльності у найближчій перспективі 
за сприятливих умов до безвідходного виробництва. Виходячи з цього професійне дизайнерське мислення має 
мати компоненти екологічного мислення, яке виникає на ґрунті знань із галузі екології. Екологічне мислення 
дизайнера повинно реалізовувати на практиці концепцію сталого розвитку людства, яка має на меті 
гармонізацію економічних потреб суспільства з екологічними можливостями природи.  

Висновки. Отже, необхідність готовності викладачів вищих навчальних закладів (педагогічного колективу) 
до вирішення завдань екологічної освіти майбутніх дизайнерів у контексті наскрізної екологічної підготовки є 
актуальною проблемою. Її вирішення вбачається у спільній роботі всього педагогічного колективу, який більш 
ефективно та всебічно може вирішувати поставлені завдання, виконувати у повному обсязі будь-яке соціальне 
замовлення; формуванні відповідних знань, умінь і технологій у кожного викладача зокрема, організації для 
них спеціальних курсів; розробленні спеціальної підтримки (інформаційної, освітньої, координаційної); 
підвищенні інтересів, потреб і мотивів щодо реалізації завдань екологічної освіти.  
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Прусак В. Ф. Подготовка преподавателей к осуществлению экологического образования будущих 
дизайнеров на всех уровнях обучения. 

В статье рассматривается подготовка будущего дизайнера в контексте ее экологизации. Обоснована 
необходимость готовности педагогического коллектива высшего учебного заведения к экологической 
подготовке будущих дизайнеров на всех уровнях обучения. Определено, что необходимость готовности 
учителей высших учебных заведений к решению заданий экологического образования будущих дизайнеров 

является актуальной проблемой современной педагогической науки. Предложено, что способом решения этой 
проблемы является общая работа педагогического коллектива. 

V. F. Prusak. The Teacher' Preparation to Implement Future Designers' Environmental Education  
on the All Levels of Learning. 

The article considers the future designer's preparation in the context of its ecologization. The necessity of the pedagogical 
staff's readiness to the future designers' ecological preparation on the all levels of learning in the higher educational 

establishment is justified. It is determined that the necessity of the pedagogical staff's preparation in the higher educational 
establishments to solve the tasks of future designers' ecological education is the current issue of the contemporary 

pedagogical science. It is proposed that the way of solving this issue is the pedagogical staff's common work. 
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ПРОБЛЕМА МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ УЧНІВ У ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ:  
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ 

У статті здійснено історико-педагогічний аналіз методів формування дисципліни учнів у закладах шкільної 
освіти в Україні. Розкрито сутність методів, що використовувалися у шкільній практиці другої половини ХІХ 

– на початку ХХ століття, зроблено їхній порівняльний аналіз у контексті сучасної педагогічної теорії і 
практики. Особливу увагу акцентовано на особливостях використання методів заохочення і покарання як 
найбільш популярних способах впливу під час формування дисциплінованості учнів у досліджуваний період. 

Актуальність статті. В освітній системі України ХХІ століття постала потреба підвищення загальнокультурного 
рівня розвитку громадян держави у зв’язку із прагненням української спільноти до здобуття освіти 
загальноєвропейського рівня, з необхідністю урахування світових тенденцій до гуманізації і демократизації відносин 
у суспільстві. Проблема виховання і навчання громадян відповідно до європейських стандартів вимагає від сучасних 
українських освітян розуміння значення і сутності таких понять, як моральність, відповідальність, 
дисциплінованість, формування яких цілеспрямовано здійснюється у закладах шкільної освіти під час організації 
навчально-виховної діяльності учнів суб’єктами педагогічної взаємодії (учителями, вихователями, батьками) і 
впливає на загальнокультурний рівень розвитку держави. Саме на школу (у широкому розумінні) покладається 
завдання з формування моральних якостей школярів, що в подальшому забезпечить належне виконання ними своїх 
особистих і професійних обов’язків, високу культуру суспільної і особистісної поведінки. Значний потенціал у 
вихованні школярів закладено у належній організації їхньої праці у школі і вдома шляхом свідомого дотримання 
ними правил поведінки і дисципліни у навчальному закладі, що забезпечить розуміння школярами необхідності 
виконання суспільних норм і законів. Водночас реалізація цих аспектів навчально-виховної роботи школи і сім’ї 
можлива лише за правильного розуміння сутності проблеми дисципліни учнів, значення методів дисциплінування, 
вивчення і творчого осмислення історико-педагогічного досвіду формування дисципліни учнів. 

Метою нашого дослідження є історико-педагогічний аналіз методів формування дисципліни учнів у 
закладах шкільної освіти в історії педагогічної думки України, зокрема другої половини ХІХ – початку ХХ 
століття і сучасності. 

Ступінь наукової розробки проблеми. Вивчення сучасних педагогічних джерел показало, що проблема 
застосування методів дисциплінування учнів у вітчизняній школі представлена у працях таких педагогів-
науковців, як: О. Бєлікова, Н. Волкова, Н. Довбня, О. Кайріс, І. Титаренко, О. Федько, А. Яворський та ін. Ними 
визначено основні ефективні методи формування дисципліни учнів, зокрема здійснено вивчення таких методів, 
як заохочення і покарання. Водночас у їхніх працях відсутній історико-педагогічний аналіз методів 
дисциплінування учнів у сучасній середній освіті порівняно з методами, що застосовувалися під час 
формування дисципліни учнів у закладах шкільної освіти другої половини ХІХ – початку ХХ століття, що й 
обумовлює актуальність нашої публікації.  

Виклад матеріалу. Аналіз педагогічних джерел досліджуваних періодів показав, що у ХХ – ХХІ ст. 
формування дисциплінованості учнів здійснюється за допомогою таких методів, як перспектива, переконання, 
позитивний приклад, доручення, педагогічна вимога, покарання та заохочення, вправляння в поведінці [1: 92], 
режим [2: 357], схвалення і осуд [3: 29], тоді як у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. застосовувалися такі 
методи: покарання, вироблення правильного режиму школи, різноманітні заохочення, позитивний приклад, 
навіювання і переконання [4: 5-6]. 

На основі ґрунтовного вивчення довідкових, літературних і архівних джерел досліджуваних періодів нами 
систематизовано методи формування дисципліни учнів залежно від характеру їхнього впливу на особистість і 
сформовано авторську узагальнюючу таблицю "Методи формування дисципліни учнів". 

Таблиця 1. 
Методи формування дисципліни учнів 

Методи 
ІІ половина ХІХ – початок ХХ ст. середина ХХ – початок ХХІ ст. 

Позитивної дії: 
режим школи, 
заохочення, 

позитивний приклад, 
навіювання, 
переконання 

Негативної дії: 
покарання 

Опосередкованої дії: 
переконання, 

вправляння в поведінці, 
режим, 

доручення, 
педагогічна вимога, позитивний 

особистий приклад, 
перспективи, 
схвалення, 
заохочення 

Прямої дії: 
покарання, 
примус, 
осуд 
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Як бачимо, і в сучасній школі, і у закладах шкільної освіти другої половини ХІХ – початку ХХ століття 
деякі методи були ідентичні за назвою, зокрема: переконання, режим школи, позитивний особистий приклад, 
заохочення і покарання. Пропонуємо проаналізувати методи формування дисципліни учнів, спираючись на їхнє 
сучасне та історичне розуміння. 

Розглянемо групу методів, використання яких не передбачає застосування стягнень чи обмежень, а саме 
методи: режиму, переконання, навіювання, вправляння в поведінці, доручення, педагогічної вимоги, 
позитивного особистого прикладу, перспективи, схвалення та заохочення. 

На основі опрацьованих педагогічних джерел ми з’ясували, що режим – це метод виховання [2: 357], за 
допомогою якого організовуються зовнішні рамки поведінки колективу [5: 40]. Шкільний режим передбачає 
порядок, що суворо регламентує поведінку учнів в межах шкільного закладу, їхні взаємовідносини та 
субординацію у спілкуванні з педагогічним колективом школи, єдність вимог до учнів, єдність контролю за 
їхньою поведінкою, особистий приклад вчителя як взірця організованості та дисциплінованості [6: 6]. Ознаками 
правильного режиму є його доцільність, точність, загальність, визначеність [5: 40-41]. 

Головна мета режиму – це "нагромадження правильного дисциплінарного досвіду" [2: 365]. Отже, роль 
режиму у вихованні дисципліни учнів полягає у формуванні правильного уявлення про саму дисципліну як 
соціальне явище та її значення для здорової життєдіяльності в суспільстві. 

У другій половині ХІХ – на початку ХХ століття шкільний режим розглядався як загальнодисциплінуючий 
метод впливу, що передбачав "правильність і точність дій усієї внутрішньої організації навчально-виховної 
справи", спрямованих на привчання учнів "до порядку, до правильних репродуктивних занять" [7: арк. 16]. 

Ефективність режиму школи залежала від його правильної розробки й оптимальності втілення у навчально-
виховний процес школи. Режим передбачав організацію часу учнів на навчання, відпочинок, самостійні заняття 
– "регулярність і безперервність розумової праці" [7: арк. 16]. 

Наступний дієвий метод формування дисципліни учнів – це переконання, мета якого полягає у "роз’ясненні 
учням сутності моральних норм й правил поведінки, що визначені певними шкільними правилами й 
традиціями, та на базі цього роз’яснення привчання учнів дотримуватись цих правил, таким чином 
попереджуючи їхнє порушення" [6: 102]. Тобто, переконання спрямоване на те, щоб пояснити учню сутність 
вчинку, допомогти йому правильно його оцінити і, таким чином, попередити його можливе повторення. У 
другій половині ХІХ – на початку ХХ століття період цей метод переважно застосовувався у роботі із старшими 
учнями з метою попередження протиправних вчинків [4: 6]. 

Такий метод, як вправляння в поведінці, вважав дієвим К. Ушинський, оскільки за його допомоги можна 
виробляти певні норми поведінки шляхом тренування учнів. У ХХ століття щодо виховної цінності цього методу у 
поєднанні з переконанням наголошував В. Сухомлинський, який стверджував, що ці два методи разом справляють 
"благотворний вплив на виховання звичок культурної поведінки" [3: 16]. На його думку, завдання даного методу 
полягає у вихованні в учнів переконання у необхідності доброї поведінки та хороших вчинків [3: 28]. 

Сутність такого методу формування дисциплінованої поведінки учнів, як доручення полягає у 
висловлюванні педагога свого побажання-прохання учневі, з метою залучення його до певної корисної 
діяльності, виконання якої вимагає залучення творчих здібностей чи позитивних рис характеру учня, а 
результат матиме виховне значення, з точки зору закріплення навичок правильної поведінки. Особлива умова 
надання доручення полягає у підкресленні поваги до учня з боку вчителя, оскільки "усвідомлюючи цю повагу, 
він проймається взаємною повагою до вчителя, вважає своїм моральним обов’язком сумлінно виконувати його 
доручення" [8: 141]. 

Потребує уваги і такий метод формування дисциплінованої поведінки, як педагогічна вимога. Педагогічна 
вимога – це "педагогічний вплив на свідомість учнів з метою спонукання їх до позитивної діяльності або 
гальмування негативних дій і вчинків". Науковцями зазначається, що виховання не може відбуватися без 
вимогливості, оскільки вимога активізує вольові якості, справляє позитивну дію на свідомість учня, чим 
забезпечує вироблення у нього позитивних навичок і звичок у поведінці [8: 139-140]. 

Зауважимо, що вищезазначені методи формування дисципліни, а саме: вправляння у поведінці, доручення і 
педагогічна вимога не згадуються у педагогічних джерелах другої половини ХІХ – початку ХХ століття. 

Важливе практичне значення має метод позитивного особистого прикладу. Цей метод, передусім, вимагає 
дисциплінованої поведінки самого вчителя, бо "дисципліна – справа взаємна" [6: 85]. 

Про особливе значення методу дисциплінування учнів методом особистого прикладу учителя було відомо 
ще за часів Київської Русі. Так, Володимир Мономах на власному прикладі і прикладі життя свого батька 
закликав дітей до працьовитості, наполегливості у навчанні, боротьби з лінощами [9: 5]. Педагоги ХVІІ століття 
теж наголошували, що вчитель, який працює з дітьми, повинен своїм прикладом їх виховувати, спонукати до 
дисциплінованої поведінки [9: 6]. Теоретично обґрунтовано цей метод було в середині ХІХ століття. Необхідно 
зауважити, що у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття особистий приклад учням надавали не тільки 
учителя, а й класні наглядачі, які у досліджуваний період займалися вихованням школярів. Особливого 
значення даному методу формування дисципліни надавалося у роботі зі старшими учнями, починаючи з п’ятого 
класу [7: арк. 9]. Педагогічний персонал мав бути взірцем моральності в очах учнів, своєю поведінкою 
спонукати вихованців до гарних вчинків, сумлінним виконанням своїх обов’язків завойовувати авторитет і 
повагу серед учнів, а сміливістю, вірою у самого себе і своїх вихованців заробляти у них довіру [10: 15]. 

Розглядаючи метод перспективи, зазначимо, що він збігається за своєю сутністю з методом прогнозування. 
Так, прогнозування – це метод формування дисциплінованої поведінки, що полягає у передбаченні ситуації, яка 
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раніше не мала місця, однак можлива в перспективі [8: 145] і її попередження, якщо наслідки такої поведінки 
можуть бути негативними або заохоченні, якщо позитивний результат матиме виховну силу. Так, воно 
виражається у плануванні, передбаченні певної події, що може трапитись внаслідок певної поведінки. 
Зауважимо, що даний метод не використовувався у практиці загальноосвітньої школи другої половини ХІХ – на 
початку ХХ століття. 

До методів позитивної, опосередкованої дії належить і схвалення, яке ефективне для закріплення навичок 
дисциплінованої поведінки. Цей метод стимулює учнів до поліпшення поведінки і попереджає повторення 
небажаних учинків або спонукає дитину до подальшого дотримання норм поведінки за рахунок формування 
почуття власної гідності. Серед форм схвалення можна виділити: схвалюючу посмішку вчителя, мовні 
схвалюючі зауваження та репліки, стверджувальні рухи голови [6: 125]. У педагогічних працях досліджуваного 
періоду цей метод згадується як спосіб заохочення, який ми розглянемо нижче. 

У сучасній практиці шкіл, так само як і другій половині ХІХ – на початку ХХ століття використовуються 
такі методи, як навіювання і роз’яснення. Навіювання вважається ефективним способом впливу на учнів 
молодшого шкільного віку, коли педагог, спираючись на здатність дитини сприймати інформацію "на віру, без 
критики", прищеплював учням любов до шкільних правил, закону і виховував "відразу до поганого" [4: 5]. 
Наприклад, навіюванням вихователь спонукав учня до дії, до виконання своїх обов’язків, а також – стримував 
його від небажаних вчинків. Роз’яснення ж ефективне у випадку негативного вчинку учня з метою пояснення 
помилки і для попередження повторення даного вчинку [10: 13], також під час розкриття сутності шкільних 
правил [11: арк.19 зв.]. 

Досить багато суперечок серед педагогів викликає використання такого методу виховання дисципліни учнів, 
як заохочення. Так, деякі педагоги вважають, що виховання має бути без заохочень так само, як і без покарань, 
інші відстоюють думку, що заохочення забезпечує принцип індивідуального успіху у навчанні [12: 6]. 

Як показав аналіз літературних джерел, заохочення як метод формування дисципліни учнівської молоді 
стимулює суспільно-корисну діяльність учнів, спонукає дітей до дотримання норм та правил поведінки за 
допомогою позачергового задоволення духовних і матеріальних потреб, а також моральної оцінки їхніх дій. 
Цей метод "сприяє розвитку у вихованців навичок самоконтролю своєї поведінки й підвищення 
відповідальності за свої слова та вчинки", однак його сила виявляється лише тоді, коли він педагогічно-
доцільний і обґрунтований [12: 9]. 

Зауважимо, що метод заохочення у другій половині ХІХ століття хоча й використовувався для матеріальної 
і моральної винагороди найбільш дисциплінованих учнів, проте, не набув такого поширення як протилежний 
йому метод – метод покарання. 

Розглянемо групу методів формування дисципліни учнів, що передбачають прямий вплив на учнів, чия 
поведінка, дисципліна не відповідають педагогічним вимогам колективу чи суспільно прийнятим нормам, а 
саме: покарання, примус, осуд. 

Покарання як метод виховання дисциплінованої поведінки викликає багато дискусій серед науковців і педагогів. 
Так, одні рішуче заперечують доцільність використання даного методу, інші – наголошують на його ефективності. 

Якщо у дореволюційний період покарання мало характер приниження дитячої гідності, шляхом нанесення 
фізичних і моральних страждань, то сучасне бачення проблеми використання покарання в школі базується на 
гуманному ставленні до дитини і тому педагогами рішуче відкидається та засуджується застосування таких 
видів покарання, як завдання фізичного болю та тих, що принижують особистість дитини. Однак повністю 
відмовитись від методу покарання у формуванні дисципліни учнів у процесі виховної роботи не вдалося, тому 
використання даного корекційного способу зводиться до його застосування у крайніх випадках, коли інші 
методи не дають позитивних результатів. 

Покарання як сучасний метод формування дисципліни – це виховний спосіб, що виявляє незадовільну 
оцінку дій та вчинків учня, засуджує їх з метою їхнього припинення і запобігання у майбутньому [8: 154]. 
Тобто, покарання зупиняє недозволені дії, запобігає їхньому можливому повторенню, захищає інтереси 
колективу і, таким чином, сприяє укріпленню порядку в школі. 

З метою реалізації методу покарання використовують певні прийоми, зокрема: зауваження вчителя, 
видалення учня з класу, догана, накладення додаткових обов’язків, відсторонення учня від участі у певній 
колективній, суспільно-корисній справі [12: 19]. 

Розглянемо такий метод прямої дії на учня, як примус. Примус – це такий метод, що передбачає 
"застосування таких прийомів до вихованців, які спонукають їх до виконання своїх обов’язків всупереч 
небажанню визнавати провину й виправляти свою поведінку" [12: 23]. 

Метод примушування педагогічно доцільний лише тоді, коли він спирається на переконання та інші методи 
виховання: "Спочатку треба переконати, а потім примушувати" [12: 23]. Тобто, категоричні вимоги, що 
пред’являються учню, спочатку потрібно обов’язково роз’яснювати та аргументувати у разі, якщо учень їх не 
розуміє. 

Певного позитивного результату дає використання такого методу, як осуд, що передбачає "засудження норм 
поведінки порушника громадською думкою, висловлювання недовіри, незадоволення, обурення, відмову у 
повазі" [12: 24]. Під час використання цього методу ми апелюємо до совісті дитини, що в подальшому змушує її 
виправлятися, поводитись відповідним чином. 

Аналізуючи проблему методів формування дисциплінованої поведінки, вважаємо за необхідне зазначити, 
що деякі вчені метод осуду та примусу відносять до прийомів покарання, так само як і педагоги другої 
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половини ХІХ – початку ХХ століття. Проте, ми вважаємо, що у сучасному розумінні їх доцільно розглядати як 
окремі методи, оскільки вони окреслюють способи досягнення поставленої цілі, а не визначають шляхи 
реалізації конкретного методу.  

У другій половині ХІХ – на початку ХХ століття покарання вважалося найефективнішим способом 
підтримки авторитету навчального закладу і педагогічного персоналу в очах учнів [13: 87-88]. Тогочасна 
школа, з притаманним для неї авторитаризмом не була готова відмовитися від використання покарання як 
одного з основних методів формування дисципліни учнів і у загальноосвітніх навчальних закладах учителі 
продовжували карати учнів за найменші провини, навіть із використанням фізичних покарань. Науковці 
розробляли різноманітні підходи щодо оптимізації покарань, вивчали їх, здійснювали ситематизацію за 
формами і видами. 

Так, серед форм покарань виділяли індивідуальні і масові покарання. Індивідуальні накладалися на 
конкретного учня, поведінка якого не відповідала шкільним вимогам, тоді ж як колективні передбачали 
стягнення за так звані колективні провини. Розподіл за видами покарання у другій половині ХІХ – на початку 
ХХ століття здійснювався з урахуванням ступеня покарання. Розрізняли "нижчі" і "вищі" покарання. До 
"нижчих" відносили такі покарання, як "арешт і догани", а до "вищих" – догана від педагогічної ради і 
звільнення з навчального закладу [14: 69]. 

Окрім дослідження форм і видів покарання, педагоги визначали й основні провини учнів, за які накладалися 
покарання, а саме: лінощі, порушення порядку у закладі, невиконання гімназійних правил, релігійних 
забов’язань, використання лайливих слів, бійки, недотримання правил носіння шкільної форми, куріння, 
крадіжки, обман, самовільний вид’ їзд з міста, зухвалість, неохайність, аморальність та інше [15: арк. 26]. 

Висновки. Таким чином, історико-педагогічний аналіз методів формування дисципліни учнів у закладах 
шкільної освіти показав, що проблемі пошуку ефективних способів впливу на школярів з метою виховання 
моральних якостей особистості вітчизняні педагоги і учені почали приділяти увагу ще за часів Київської Русі, 
тоді як наукове обґрунтування та розробка теорії методів формування дисциплінованості учнів було здійснено 
у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Зокрема, було виділено дві групи методів, за допомогою яких 
відбувався вплив на особистість учнів: методи "позитивної дії" і методи "негативного впливу", що у сучасному 
розумінні трансформувалися у групи методів прямого і опосередкованого впливу. Сучасне визначення методів 
формування дисципліни учнів базується на педагогічній теорії і практиці другої половини ХІХ – початку ХХ 
століття, проте, значно збагачене ідеями педагогіки співробітництва, гуманістичними тенденціями та 
обумовлене особистісно-орієнтованим підходом до виховання школярів. 
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Самарина С. И. Проблема методов формирования дисциплины учащихся в школьном образовании 
Украины: историко-педагогический контекст. 

Осуществлен историко-педагогический анализ методов формирования дисциплины учащихся в учреждениях 
школьного образования в Украине. Раскрыта сущность методов, которые использовались в школьной 

практике второй половины XIX – начала ХХ века, проведен их сравнительный анализ в контексте современной 
педагогической теории и практики. Особое внимание акцентировано на особенностях использования методов 
поощрения и наказания как наиболее популярных способах влияния при формировании дисциплинированности 

учащихся в исследуемый период. 

Samarinа S. І. The Issue of Methods Formation of Pupils' Discipline in Schooling of Ukraine: the Historical and 
Pedagogical Context. 

The historical and pedagogical analysis of methods formation of the pupils' discipline in the institutions of the 
secondary education in Ukraine is carried out. The essence of the methods used in the school practice of the second half 

of the XIX – the beginning of the XX century is disclosed, their comparative analysis in the context of the modern 
pedagogical theory and practice is conducted. The particular attention is paid to the features of using methods as the 

most popular methods of influence during the formation pupils' discipline in the investіgated period. 
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СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ: МИСТЕЦТВО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЇ 

У статті на основі загальної характеристики університетської освіти як соціально-культурного явища 
середньовічної Європи розглянуто механізми становлення професійно-педагогічної діяльності як особливого 
мистецтва педагогічної дії. Зроблено висновок про те, що організаційні умови діяльності середньовічних 
університетів забезпечували підготовку вчительських кадрів невербальним шляхом: через систему 

невербальних знань, безпосередньої участі у практичній педагогічній діяльності під керівництвом наставника, 
залучення студентів до педагогічної діяльності у межах отримання наукового ступеня. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку вітчизняної системи освіти актуальним стає питання 
підготовки вчителя нової формації. Актуалізація історичних реалій становлення та розвитку окресленої 
проблеми є важливим підґрунтям для розв’язання поставленого завдання. Особливої уваги у зазначеному 
контексті заслуговує епоха Середньовіччя, коли поряд з монастирськими, соборними, капітульними й 
панськими школами виникають особливі школи, не пов'язані з інтересами місцевого приходу, монастиря або 
міста – університети (від латинського слова "universitas" – сукупність) – установи, що зробили дійсний 
переворот у повсякденному та духовному житті європейців, а також заклали традицію підготовки вчителя. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичну основу дослідження становлять роботи з історії 
університетської освіти О. Глузмана, О. Джуринського, К. Іванової, К. Лавриненко-Омецинської, 
Є. Подольської, К. Полякова, В. Рабиновича. 

Мета. У статті на основі загальної характеристики університетської освіти як соціально-культурного явища 
середньовічної Європи розглянемо механізми становлення професійно-педагогічної діяльності як особливого 
мистецтва педагогічної дії. 

Виклад основного матеріалу. Як відомо, в античні часи не існувало передумов для масштабного 
розгортання вищої освіти університетського типу: на основі домінування сільського господарства відсутність 
універсальної релігії (християнства), масового випуску фахівців, світської влади (відрив політичної влади від 
релігії), детальної спеціалізації знання [1]. 

Культура європейського середньовіччя, що виникла на уламках Римської імперії, визначила нові напрями у 
розвитку освіти. Їх майбутнє визначали три сили. 

Перша з них – це традиції греко-римської культури, що поступово занепадали. Вони зберігались у 
небагатьох культурних центрах, де в античних храмах, бібліотеках і художніх майстернях ще залишалися їх 
паростки. Серед прибічників таких традицій були високоосвічені люди, але нових ідей, які б змогли завоювати 
широке визнання, на основі еллінізму вони виробляти вже не могли. 

Другою силою був дух варварства, носіями якого стали народи, що заселяли провінції римської імперії, а 
також ті, що нападали на неї ззовні. Ідеали й цінності античного світу були їм чужі і незрозумілі. Якби їм 
вдалося не тільки розгромити римську державу, але й запровадити у ній свій спосіб життя, то Європа стала б 
місцем перебування диких орд напівкочових народів, антична культура зникла так, як це відбулося з культурою 
стародавнього Єгипту. Але дух варварства не мав серйозних можливостей укріпитися на європейській 
території: духовний світ варварських народів був досить примітивним і бідним, він не зміг протистояти більш 
розвиненим формам духовного життя, які привніс у свої провінції Рим. Франки, англи, готи, вандали, лан-
гобарди, нормани хвилями насувалися на європейські землі, але, завойовуючи їх, змішувались з місцевим 
населенням і більше переймали від нього звичаї і віру, ніж поширювали свої. 
Християнство було третьою й самою могутньою силою, що визначала шлях культурного розвитку Європи. 

Від іудаїзму воно успадкувало не тільки ідею Єдиного Бога (монотеїзм) і Старий Заповіт, але й елементи 
стародавніх східних культів, які лягли в основу його догматів.  Водночас, вчення Ісуса Христа формувало у 
свідомості людей принципово нові гуманістичні установки. Таким чином, християнство було свіжою течією, 
здатною вдихнути нове життя у культуру Європи. Проте ця перемога була нелегкою. У самому християнстві 
була ціла низка напрямів, що так чи інакше віддзеркалювала вплив переможених ним сил. Досить згадати, що в 
цій боротьбі християнські богослови змушені були включити ідеї античної філософії у свої догмати, серед яких, 
наприклад, міркування філософа Філона Олександрійського про природжену гріховність людини, необхідність 
порятунку душі за допомогою аскези та страждання, положення його вчення про Логос, що розвивало погляди 
іудейської релігії на месію: за Філоном, ім'я месії – Логос (у перекл. з грецької – слово), сам месія й є Богом [2]. 

Тривала й уперта боротьба з греко-римським і варварським язичеством придала специфічну зовнішність 
середньовічному християнству й усій започаткованій на його постулатах середньовічній культурі. 
Християнство вивело народи Європи із варварського стану, але за таких умов саме по-варварськи 
розправлялося зі своїми супротивниками. Воно відкидало античні ідеали мудрості, краси, проповідуючи 
нікчемність розуму людини, гріховність її плоті. 
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Богослови підкреслювали недовіру до людського розуму, пріоритет віри над розумом. Античне 
возвеличення розуму було замінено його приниженням. Наслідком цього став розквіт ірраціоналізму і містики. 
Середньовічна людина керувалася у житті не стільки логічними міркуваннями, скільки догматичними 
установкам, більше довіряла таємничим знакам і символам, містичним провидінням і розповідям, аніж 
власному критичному мисленню. Уся природа здавалась їй символом вищого невидимого світу. Символом 
всесвіту вважався церковний храм – "дім Божий", купол якого сприймався як небесна сфера, портал – як 
"небесні ворота" тощо. Таємний символічний зміст надавався окремим речам і магічним діям. Вважалося, що 
зображені речі чи виголошені слова мають особливу чудодійну силу. Так, уже у ранніх християн особливого 
значення набуває зображення риби – з тієї причини, що у грецькій мові слово риба складається з літер, з яких 
починається п'ять слів: Ісус Христос, син Божий, спаситель. Люди жили у атмосфері чуда, що сприймалося 
ними як реальність. Самостійно мисляча особистість була розвинена відносно слабко, колективна свідомість 
домінувала над індивідуальною. 

Церква категорично засуджувала античний культ тіла як гріховний, вимагаючи піклуватися про душу, а не 
про тіло. Замість цього вона проголошувала культ аскетизму, який став характерною рисою середньовічної 
культури. Прославлялися пустельники, які відмовлялися від будь-яких чуттєвих задоволень. Особливо 
гріховними вважались сексуальні насолоди. Середньовічна церква допускала їх лише заради народження дітей. 
Уже сам вигляд оголеного тіла викликав у віруючих обурення. Середньовічний ідеал краси принципово 
відрізняється від того, який постає перед нами у грецьких статуях: худа, площинна постать з тонкими руками й 
ногами, вузькими опущеними плечима й виснаженим обличчям, на якому виділяються очі з поглядом, 
спрямованим у невідомий духовний світ. 

Шанобливе ставлення до грецької науки і заперечення античної чуттєвості, християнське милосердя і 
жорсткі переслідування єретиків і язичників, витончені богословсько-схоластичні дискусії про таємниці 
християнського вчення і непроглядне неуцтво народу, для якого ця мудрість не мала абсолютно ніякого 
значення, варварська зневажливість до людської особистості та християнська опіка щодо спасіння душі – все це 
зумовило появу химерної суміші, що складала зміст релігійної свідомості в епоху Середньовіччя [3: 102-104]. 

Понад п'ятсот років ("темні століття", як інколи називають VI-X ст.) тривав період становлення нової 
культури: всі відповіді на запитання людина шукала тільки у Божественному одкровенні, не заглиблюючись у 
людську природу, в особливості людського мислення, психіки, проблеми їх розвитку.  

Однак завдяки непересічним особистостям, що показали здатність широко мислити і рішуче діяти в ім’я 
великих цілей, відбувалася низка визначальних реформ, до числа яких відносять й реформи в освіті, а 1000-й 
рік умовно визначають віхою її зрілості. Саме з ХІ ст. бере початок університетська освіта Європи, яка 
протягом тривалого часу визначає духовний розвиток середньовічного суспільства, акумулюючи всі його 
найбільш характерні досягнення й розвиваючи їх далі [4: 137-139]. 

Середнім вікам не було відоме те значення університету, яке використовують на сучасному етапі розвитку 
суспільства. У середні віки термін "universitas" означав не універсальність навчання, а будь-який організований 
союз, всяку корпорацію. Для їх позначення застосовувався також термін "corpus" (колегія). Університетська 
вчена спільнота – аналог цеху середньовічних ремісників: школяр – учень, бакалавр – підмайстер, магістр чи 
доктор – майстер. Такі об’єднання включали людей із спільними інтересами і незалежним правовим статусом, 
існували як своєрідні корпорації вчителів-магістрів та учнів-школярів – учнівсько-вчительське, вчене братство, 
згуртоване в корпорацію [5: 34-35]. 

У цей час з поняттям університет пов’язують уявлення про вищий навчальний заклад, який, реалізуючи 
вільне викладання і розвиток усіх галузей науки (universitas litterarum), незалежно від їх практичного 
застосування, користується широким самоврядуванням і надає студентам значного простору у виборі своїх 
наукових занять. 

У історіографічній і педагогічній літературі виділяються суттєві характеристики середньовічного 
університету як соціального інституту. 

Спочатку університет існує під впливом провідних соціальних інститутів – церкви та держави. Однак поза 
внутрішньою та зовнішньою політикою університетської спільноти система цінностей і нормативів середньовічного 
університету базується на поєднанні навчання, дослідження і виховання. Саме таке поєднання забезпечило 
університетам стійкість, життєздатність та значимість у епоху середньовіччя й у наступні періоди історії [6: 6]. 

Специфікою університету, його інституційною сутністю вже у цей час стає поєднання викладання з 
дослідженням. У середньовічному університеті дослідження виявляється тотожнім навчанню, оскільки 
постійний пошук та визначення прихованого смислу, тлумачення символів розглядається як обов’язкова 
цільова установка, пізнавальна форма [7: 15-16]. 
Виховання, в якості останньої складової університетської освіти, визначалося ціннісними орієнтирами епохи, 

уявленнями про сутність і призначення людини у межах середньовічної культури. Принципи виховання студентів 
стають тісно пов’язаними з ціннісними установками академічної етики, що сприяє розвитку інтелекту, закріпленню 
ставлення до наукового знання як до суспільного блага, а до індивіда – як до найвищої цінності [6: 7]. 

Університети як феодальна цехова структура (товариство, присяга, регламентація й монополізація праці, 
виробництва) створювалися з метою організації регулярної підготовки вчителів граматики, риторики, логіки та 
стали першим кроком у ліквідації масової неграмотності населення Європи [8]. Тому до викладацької 
діяльності готували всіх студентів та розглядали її як особливу мистецьку дію. 
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Підготовка розпочиналася зі вступу на один із чотирьох факультетів університету. "Молодший", або 
"артистичний" (від лат. "ars" – мистецтво) – був найбільш численним, вважався факультетом загальноосвітнім 
із терміном навчання 5-7 років, протягом яких студенти вивчали "сім вільних мистецтв". До нього вступали 
практично всі бажаючі. На три "старших" факультети (медичний, юридичний, богословський) з терміном 
навчання 5-6 років приймали лише після закінчення "артистичного". 

Загалом, навчання мало приблизно такий вигляд. До п’ятнадцяти років хлопець навчався латині, читання, 
письма та рахунку в монастирській чи міській школі. Після закінчення школи він – учень університетського 
магістра загальноосвітнього факультету, тобто "семи вільних мистецтв". Це навчання тривало впродовж двох 
років. Юнака вчили Аристотелевій логіці та фізиці, залучали до участі у студентських диспутах, а потім 
випробовували на ступінь бакалавра. На наступних етапах, після отримання ступеня бакалавра, зміст навчання 
зберігав гуманітарну спрямованість та був орієнтований на інтелектуальний розвиток слухачів.  

Наступні два роки відводилися на слухання лекцій з метафізики, психології, етики, політики (знову ж таки 
за творами Аристотеля), вивчалися космологія та математика [9: 1]. 

Далі студент починав учителювати. Він ставав помічником магістра, що веде диспути, виступаючи у ролі 
опонента. Результат цієї праці – іспит на ступінь ліцензіата. Перша лекція у новій якості – і він уже магістр 
мистецтв. Ще два роки молодший викладач навчає студентів, продовжуючи навчатися сам. Двадцять один рік – 
початок кар’єри магістра та шість років університетської науки. Паралельно з обов’язковою дворічною 
викладацькою діяльністю давався дозвіл на прослуховування курсу певного "старшого" факультету, де існували 
свої правила іспитів, свої вікові межі. Після іспитів одержували ступінь магістра права, медицини, теології. 
Але, щоб навчати теології, необхідно було досягти 34-річного віку, а також навчатися попередньо протягом 
восьми років. Навчатися на богословському факультеті було найважче. Одних тільки бакалаврів необхідно було 
одержати трьох видів: бакалавр Біблії, бакалавр сентенції та повний бакалавр [9]. 

Студентам із ступенем магістра після здачі кваліфікаційного екзамену (ius ubigue docendi) надавалося право 
викладання в європейських університетах. Для отримання вищого звання "доктора наук" необхідно було 
закінчити повний курс навчання в університеті (11-15 років). 

Отже, весь час університетської науки витрачався на оволодіння майстерністю навчати. Навчати Смислу й 
навчатися Смислу. Це й є домінантою інтелектуального – ученого Середньовіччя [9].  

Навчаючи вчитися – формула середньовічної освіти. Сьогоднішній учень – завтра вчитель, сам був не проти 
повчитися на вченого Майстра, наприклад, у славетного Абеляра, який залишив Собор Паризької Божої Матері 
та пішов по Європі навчати: вчити вчорашніх учителів [9]. 

Ієрархізована, багатоступенева структура університетської освіти, що передбачала спадкоємність і 
обов’язковість проходження студентами кожного з попередніх ступенів, уже в епоху середньовіччя визначала 
не тільки механізм внутрішньої організації університетської освіти, але й шляхи підготовки викладацького 
складу. Виваженість таких кроків й обумовлювала мистецтво педагогічної дії. 

Висновки. Підводячи підсумки характеристики періоду середніх віків у контексті досліджуваної проблеми 
варто зазначити: організаційні умови діяльності середньовічних університетів свідчать, що професійно-
педагогічна підготовка майбутніх фахівців різних галузей знань у них (у тому числі й викладачів університетів) 
загалом здійснювалася невербальним шляхом: 

- через систему невербальних знань – таких, що не мають чіткого словесного вираження, письмового 
пояснення, теоретичного обґрунтування та базуються на інтуїтивному ресурсі фахівця (власне викладача 
університету), його практичному досвіді;  

- застосуванням майбутнім фахівцем отриманих невербальним шляхом педагогічних знань у безпосередній 
практичній педагогічній діяльності під безпосереднім керівництвом наставника – викладача університету; 

- обов’язковим залученням студентів університетів до педагогічної діяльності у межах отримання 
наукового ступня (незалежно від змісту майбутньої професійної діяльності: викладацька, наукова тощо). 
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Сидорчук Н. Г. Средневековый университет: искусство педагогического действия. 

В статье на основе общей характеристики университетского образования как социально-культурного явления 
средневековой Европы рассмотрены механизмы становления профессионально-педагогической деятельности 
как особого вида искусства педагогического действия. Сделан вывод о том, что организационные основы 
деятельности средневековых университетов обеспечивали подготовку учительских кадров невербальным 
путем: через систему невербальных знаний, непосредственного участия в практической педагогической 
деятельности под руководством наставника, привлечением студентов к педагогической деятельности в 

процессе получения научной степени. 

Sydorchuk N.G. A Medieval University: the Art of the Pedagogical Action. 

The article considers on the basis of the general description of the university education as the social cultural 
phenomenon of the medieval Europe the mechanisms of becoming the professional and pedagogical activity as a 

special type of the art pedagogical action. The conclusion is made as to the organizational condition of the activity of 
the medieval universities that have provided the teaching personnel training with non-verbal means: through the system 
of the non-verbal knowledge, direct participating in the practical pedagogical activities under the tutor's direction, by 

bringing the students to the pedagogical activities within the frames of receiving the scientific degree. 
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АВТЕНТИЧНА ЛІРИКА СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ  
НАЦІОНАЛЬНОГО САМОУСВІДОМЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

У статті розглянуто автентичну лірику Східного Поділля. Запропоновано класифікацію та подано коротку 
характеристику головних ознак родинно-побутових пісень. Визначено актуальність проблеми дослідження та 
вивчення народної пісенності як запоруки формування національної свідомості молоді, зокрема майбутніх 
учителів. Визначено, що низка фольклорних пісень, яка збереглися і продовжує побутувати на території 

Східного Поділля, відноситься до пісенної традиції, яка закорінена в глибину віків. 

Постановка проблеми. Роки незалежності в Україні позначаються суттєвими зрушеннями у національно-
державному житті – збільшується увага до національних святинь, народних традицій, усної народної творчості, 
історії та теорії національної культури загалом, історії та теорії фольклору зокрема. 

Сьогодні, визначаючи справжню вагу фольклорної спадкоємності українців, поряд із іншими не менш 
важливими видами народної творчості, варто зосередити особливу увагу на такому феномені, як народне 
пісенне мистецтво, спрямувавши освітню музичну діяльність у дошкільних освітніх закладах, ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, ВНЗ різного рівня акредитації на збільшення регіональних аудіо, відео та СD записів, посильні 
дослідження та описи виявлених на даних територіях народних автентичних пісенних зразків, їх 
документування, створення на місцях відповідних фольклорно-пісенних фондів. Така діяльність є вкрай 
необхідною для їх збереження особливо на локальних територіях, адже сьогодні, продовжуючи відігравати роль 
особливого ''архіву'' історії нашого етносу, вони за багатьох об’єктивних, суб’єктивних та природних причин 
стрімко випадають із ужитку. 

До необхідних і важливих кроків для встановлення ізоліній народної культури окремих регіонів варто 
віднести чітко спрямовану навчально-виховну та фольклорно-дослідницьку роботу з молоддю, що потребує 
реального вирішення цілої низки освітянських проблем, які не завжди піддаються розв’язанню на регіональних 
рівнях, адже на сьогодні питання, що стосуються проблем трансляції історичної пам’яті, значною мірою 
залежать від існуючих у державі форм і методів щодо необхідності їх вирішення. 

Ефективною, насамперед, може стати якісно нова за своєю суттю підготовка у ВНЗ необхідних педагогічних 
кадрів, побудована на розумінні потреби у всебічному відтворенні фольклорної національної спадщини задля 
отримання відповідей на цілу низку фундаментальних питань щодо творчої природи історично зумовлених 
процесів у традиційній народній культурі. Це дасть можливість майбутньому вчителю музики ЗОШ І-ІІІ 
ступеня, музичному керівнику дошкільної установи (як трансляторам) не тільки глибше пізнати, конкретно 
заглибитися в музичні традиції свого народу, але й осягнути глибини і принципи їх творення від найдавніших 
часів до сьогодення, обґрунтувати особливості поетичного й музичного колориту найхарактерніших жанрів, 
поширених на даній території, стимулювати потяг до тих автентичних зразків, які зберегли архаїчні риси. 

Сьогодні виникла нагальна потреба у поверненні національної музичної пам’яті особливо у педагогічне 
середовище (музичні школи, училища, коледжі, ВНЗ), у зв’язку з чим необхідною умовою стає швидкісне 
корегування навчальних процесів, зорієнтованість їх на реалізацію (а не декларування) принципу народності, 
виховання в молоді духовно-моральних цінностей, національної свідомості, глибокої поваги до спадкоємних 
здобутків свого народу та їх порівнянь із здобутками інших культур. 

Включаючи в роботу сучасні орієнтири молодих, варто, водночас, не загубити попередніх освітянських 
досягнень і традицій, що вже певною мірою склалися, виявили свою спроможність і успішно діють в 
освітньому просторі впродовж останнього періоду. 

Важливим у процесах, що стосуються збереження народної пісенної творчості, є допомога молодій людині 
проявити себе, свої природні якості безпосередньо через пісню ще у стінах навчального закладу (участь у 
фольклорних колективах, творчих лабораторіях, студіях, фестивалях, конкурсах, фольклорних експедиціях 
тощо). Сконцентрованість на зазначених формах дозволяє зрозуміти наступне: свідоме розуміння того, що 
правдиве і велике пісенне мистецтво народу виросло з певного середовища й нерозривно пов’язане з тим 
багатющим національним ґрунтом, на якому воно виникло, зростало і продовжує рости. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізуючи загалом результати досліджень сучасних збирачів 
народної пісні, зауважимо, що давня автентична (''справжня'', ''дійсна'') пісня в тому вигляді, якою вона була в 
минулих століттях, звичайно, зазнала суттєвих, подекуди, незворотних видозмін. 

До цього часу викладачі та студенти спеціалізованих музичних спеціальностей (у тому числі і галузі освіти) 
у своїй роботі успішно використовують цінні видання відомого етномузиколога, доктора мистецтвознавства, 
професора А. Іваницького. Його праці містять вичерпну і доступну інформацію про роди, жанри, види 
українського музичного фольклору і повністю забезпечують виконання навчальної програми для ВНЗ І-ІІ рівня 
акредитації з дисципліни ''Українська народна музична творчість та обрядовий фольклор''. 
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Таким чином, з огляду на актуальність досліджуваної проблеми, метою статті є з’ясування та наукове 
обґрунтування ролі автентичної лірики Східного Поділля у формуванні національного самоусвідомлення 
майбутніх учителів. 

Систематизувати за жанрами величезний пісенний пласт, у число якого входять і пісні такого кількісно 
великого розряду, як лірику, що накопичувався довгий історичний період, украй складно, однак, можливо. 
Перший загальноприйнятий поділ лірики здійснюється за соціально-побутовими критеріями: виділяються пісні 
громадського і особистісного звучання [1: 117]. 

Успадкувавши окремі риси тематики і поетики більш ранніх пісенних жанрів – дум, історичних пісень, балад 
ХV-ХІХ століття, – що в тому історичному часі мали стійке побутування в суспільстві, новий рід народнопісенної 
творчості (лірика) почав свою розбудову на новій тематиці й особливому настроєвому діапазоні. 

На перший план у ліриці вийшли не заглибленість у сюжет, фабулу, розповідь як пряму констатацію якоїсь 
події чи вчинку, а психологічний стан героя. З огляду на те, що людське буття осмислюється через призму 
людських переживань, психологічний стан героїв ліричних творів можна визначати за наступними ознаками: 
яким чином, якими прийомами показаний герой, які безпосередньо емоції супроводжують його думки і 
бажання, завдяки чому і як відбувається естетичне сприйняття та відтворення ним дійсності. 

Головними в оспівуванні певної події, чи окремого образу в побутових піснях стають внутрішній стан 
людини, її переживання, помисли, емоційна напруженість (прихильність, відраза, ненависть тощо); 
характерною ознакою нового жанру – надчутлива ліризація, що здатна передавати різні емоційні стани, 
збуджувати відповідні рефлексії, чи художньо-образні асоціації.  

Не існує навіть найменшого нюансу, що так чи інше стосується людської долі, який би не був відтворений у 
народній пісні. За піснями, що є характерними для конкретного часу, можна вивчати його історію, побут, 
ставлення громади до тих чи інших учинків її представників, сімейні відносини, стосунки між закоханими, що є 
переживаннями суто особистісними, тощо. 

Народна пісня, яка передавалася з покоління в покоління, через осмислення та міжпоколінну трансмісію 
набутих фольклорних рис, абсолютно природно, без будь-якого штучного втручання здійснювала 
кристалізацію, відбір справжнього, ні на мить не переставала шліфуватися на змістовому, формальному та 
інтонаційному рівнях. 

Відомо, що ступінь збереженості народнопісенних жанрів на великій етнічній території України досить 
різна. Вона залежала, залежить і завжди залежатиме від цілої низки чинників у тому числі й від нових 
суспільних явищ, пов’язаних із урбанізацією сучасного міста та її впливом на народну культуру загалом.  

Запис і вивчення пісенного народного зразка, що побутує на будь-якій території, дає нам неабияку 
можливість: ''Пізнати структуру того чи іншого роду творчості, дійти його генезу – значить докладно 
розглянути його в зв’язках із конкретним середовищем народження і побутування. Саме таким шляхом можна 
вияснити, чому та, а не інша тематика переважає в пісенності даного ареалу дослідження, чим зумовлені 
манери виконання, певні форми словесного і музичного вислову'' [3: 14]. 

Родинно (сімейно)-побутові пісні – це доволі великий цикл ліричної позаобрядової поезії, що змальовує 
розмаїті сторони традиційного життя українців у сім’ ї та відтворює пов’язану з цим усю гаму людських 
почуттів, переживань, настроїв [3]. На відміну від суспільно (соціально)-побутових, пісні родинно-побутові 
значно давніші за своїм походженням, наділені особливим типом художнього мислення, однак, у свою чергу, 
потребують окремого поділу й більш складної класифікації. 

Побутова лірика, на думку вчених-фольклористів, – вагомий і найскладніший для класифікації пласт 
фольклорної пісенності, до якого зараховуються ліричні за своїм характером музично-поетичні твори, у яких 
оспівуються події, що пов’язані з особистим життям у сім’ ї, родині; показані важкі стосунки між старшим і 
молодшим поколіннями; відбиті почуття, переживання, смуток, сімейні драми та інші обставини, які 
стосуються родинного життя. До них належать твори: 

• про кохання, що віддзеркалюють дошлюбні відносини; 
• що оспівують сімейне життя з його непростими взаєминами; 
• з трагічним змістом (втрата одного з членів родини, сім’ ї, сирітські та вдовині теми); 
• гумористично-сатиричного спрямування, що виділяються серед інших за способом відображення дійсності.  
У піснях прадавнього жанру, означеного фольклористикою як побутовий, у тій же мірі як і в жанрах 

календарної та родинної обрядовості, що базуються на природній рефлексії, збереглася винятково чітка 
культурна спадкоємність, яка особливим чином утворювалася на різних просторово-часових етапах розвитку 
українського етносу. 

Визначаючи дві головні риси, що властиві ліричним пісням загалом, це – природність та піднесений 
характер мелодики, учені схиляються до думки, що саме завдяки цим двом чинникам пісенна лірика часто 
прирівнювалася до справжньої, особливої за своїм ''викладенням'' народної молитви. 

 Попри суттєвий вплив на традиційну пісенну культуру засобів масової інформації і ті глибинні зміни, які 
сталися на рівні культурної моделі й способу життя селян Східного Поділля за останні кільканадцять десятків 
років, історія зберегла на цих землях багатющий матеріал, який (у тому числі) особливим чином причаївся в 
ліричних родинно-побутових ''піснях-молитвах''. 

Зразки родинної (сімейної) лірики, характерні й ужитку сьогодення, записані вже в зовсім малих селах або 
родинах (фактично зменшених до одного покоління), ''належать (переважною більшістю) до загальнопоширених, 
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однак мають регіональні особливості сюжетно-тематичного змісту, поетики, стилю виконання та вимови (місцеві 
діалекти), вони значною мірою психологізовані та драматизовані, особливо тоді, коли це стосується кохання. Усі 
елементи змісту і форми підпорядковуються культу почуттів, звеличенню душі. Психологічні сцени пройняті 
сентиментальним пафосом, більшість зразків побудовані у формі діалогу, мова насичена пестливими словами та 
інтонацією. Якщо це пісні про розлуку, як правило, присутній монолог, атмосфера ліричної пісні створюється за 
допомогою пейзажів, які несуть велике емоційне навантаження'' [4: 322]. 

Генетичний розвиток лірики любовного характеру закорінений у календарно-обрядову лірику. Ці пісні 
складають найбільшу групу з циклу ліричних родинно (сімейно)-побутових пісень і проникливо розкривають 
найрізноманітніші сторони життя закоханих, їхні інтимні почуття, думки, драматичні ситуації [3]. 

У мелодику і поетику цих зразків включено широкий аспект вираження людських почуттів, у розгортанні їх 
сюжетів у всіх колоритних подробицях розкриваються вічні теми: вірного й зрадженого кохання, болю розлуки, 
любовних втіх, відчуття жаданої зустрічі з коханим, розчарування, краси почуттів, дівочої і жіночої краси, 
наруги над почуттями, дівочої безталанності, складних взаємин між подружжям тощо. Завдяки поетичному 
змісту, любовну лірику можна охарактеризувати як своєрідну школу почуттів, яка неодмінно вміщує і відбиває 
в музично-поетичних образах не завжди прості, часто приховані від інших, потаємні (інтимні), болючі 
стосунки, що складаються між закоханими. Персонажами і головними героями пісень про кохання завжди 
виступають самі закохані. 

У великий розряд родинно-побутових пісень входять пісні про сімейне життя, в яких майже відсутня 
романтика почуттів та ідеалізація особистих відносин, а психологічна напруга безпосередньо заглиблена в 
реальну, часто жорстоку дійсність. У тематичній групі пісень пристрасно розкриваються різні сторони сімейних 
проблем, які окреслюють переважно жіночу долю [3]. 

Пісні про сімейні відносини здебільшого оспівують теми нещасливого сімейного життя, що часто набувають 
розширення за рахунок нескінчених ''сімейних'' мотивів, а саме: жалю дівчини за молодими роками, жіночої 
безнадії, болючих питань, що стосуються зради коханого чи важкого повернення його в сім’ю, розлуки молодої 
дівчини з батьківською домівкою, тривоги з причини народження нездорової дитини, сімейних негараздів, які 
традиційно й природно вміщують широке тематичне розмаїття. 

У недалекому минулому такі ознаки даного виду пісень, як внутрішня стриманість, лаконічність, ''сухість'' 
(за якою водночас приховано розгортання широкого емоційного виру почуттів), неймовірна різноманітність 
сюжетних ліній, які простий народ природно вміщував у відчай, страждання, невідомість, гіркі втрати тощо, – 
найправдивіше розкривали й відтворювали через спів важкі стосунки, що мали місце в традиційній 
патріархальній сім’ ї певного історичного часу. Щось із оспівуваного в цій групі обумовлене історичною долею 
українського народу, а щось – набуте в плині віків, які гідно прожив наш етнос ''у лірично-чуйній і чуттєвій 
ментальності народу закорінювався і розростався природній смуток, сформулювалася та, а не інша, 
психологічна тональність історичної пам’яті, традиційне почуття кривди, що ще міцніше поглиблювало тон 
жалю і смутку в його душі'' [5: 50]. 

Поряд із широковживаними групами пісень, які репрезентують розряд лірики і є улюбленими для виконання, 
окреме місце займають пісні гумористично-жартівливі, що відносяться до народної сміхової культури, 
виникнення якої відносимо до періоду давнього минулого людства. У всі часи веселий жарт, дотепне 
висловлювання, влучна сатира, комічні ситуації високо цінувалися серед простого народу й правомірно вважалися 
типовою рисою українського етносу. Почуття гумору, вміння помітити смішне й відповідно доброзичливо 
трансформувати смішну чи комічну ситуацію через пісню, використовуючи широкі можливості музики і 
поетичного слова, споконвічно вважалися позитивними і яскравими ознаками сміхової пісенності нашої нації. 

Пісні ліричні відзначаються багатством уживаної ритмомелодики, яка переважно довільна: розмірена, чітко 
організована, спокійного типу, підпорядковується музичному елементу. Ритмічний малюнок пісень має 
рівномірний характер. Строфіка й мелодика наспівів привертає нашу увагу наступним: заспів першого рядка 
(як правило сольний) має спокійну ритмічну організацію. Другий рядок пісенної строфи, який у більшості 
виконується гуртом (гуртове виконання), несе у собі ритмічну змінність. Така різноманітність ритмічної 
організації вносить у виконання ліричних пісень змінність, контрастність і дозволяє акцентувати увагу слухача 
на підкреслено-яскравому розвитку безпосередньо художнього плану наспіву. Особливу увагу та неабияку 
зацікавленість записувачів музичного фольклору на даній території привертає яскрава темброво-теситурна 
подача співацького звуку, що значно відрізняє автентичну манеру співу східних подолян від звукоутворень, що 
уживані нині в інших регіонах України. 

За традицією свого формотворення, автентична лірична пісня, як особлива група, що в певний історичний 
час виокремилася на цій території з давнього обрядово-пісенного типу ранньої стадії розвитку, в своїй 
більшості багатокуплетна, в її змісті переважають багаті за змістом родинно-побутові сюжети, які розвиваються 
за власними драматично-експресивними законами. 

Вивчаючи поетику народної пісні, О. Дей означив її як "певну систему художнього відображення дійсності, 
цілий комплекс принципів та засобів її естетичного освоєння'', однак пріоритетну перевагу у досягненні 
драматичного ефекту віддавав саме композиції твору, яка в своїй основі може створювати неабияку 
психологічну напругу. ''Вироблений іще в часи становлення, обрядово-пісенний тип композиції за родинною 
градацією перейшов і в позаобрядову-родинну та громадську лірику'' [6: 3, 141]. Тому закономірним стає те, що 
досить часто саме поетичні тексти стають визначальними при класифікації тематичних збірок народних пісень. 
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Висновки. Аналізуючи вищеозначене, з урахуванням окремих виявлених факторів стану автентичної лірики 
Східного Поділля, можна з упевненістю стверджувати, що ряд фольклорних пісенних зразків, які збереглися й 
продовжують побутувати на цій території у новому ХХІ столітті, на початку ІІІ-го тисячоліття, відносяться до 
дійсної пісенної традиції, яка закорінена в материзну глибин віків. 

Аналіз виявлених пісенно-поетичних зразків автентичної лірики, збереженої на цій локальній території, 
дозволяє зробити кілька суттєвих висновків. Насамперед, відносно якісну збереженість народнопісенності на 
даній території варто відзначити як позитивне явище, що завдячує двом головним причинам: 

– по-перше, чим більша кількість людей проживає на локальній (найменшій) території, тим частіше можна 
почути обрядовий чи побутовий спів (або приєднатися самому до його виконання), далі, зафіксоване та почуте 
''наживо'', використати у певному дійстві; 

– по-друге, чим більше поколінь живе в сім’ ї, тим глибші народнопісенні традиції, адже в молодих є 
неабияка можливість користуватися досвідом найстарших поколінь, які й досі залишаються природними 
носіями і трансляторами пісенних або інших фольклорних традицій.  

Пошуки, записи і посильне вивчення нових зразків пісенного фольклору в останні роки, дали нам неабияку 
можливість доторкнутися до тих глибинних ''зерен'' уживаної на цій території народної пісні, що донесли до 
сучасності ''справжність'', правдивість і чистоту прадавньої пісні з народу. 

Очевидним є не тільки поступово зростаючий інтерес у суспільстві до вивчення цього історичного 
феномену, а й розуміння того, що у даний історичний час фольклор загалом (автентична пісня зокрема) 
повинен стати стимулятором звернення молодих українців до вивчення особливої за своєю суттю, істинно 
правдивої духовної спадщини народу, яку впродовж віків удалося зберегти нашому етносу в кращих його 
зразках, насамперед, на локальному рівні. 
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Сторожук А. И., Мороз М. А. Автентическая лирика Восточного Подолья как средство формирования 
национального самосознания будущих учителей. 

В статье рассматривается автентическая лирика Восточного Подолья. Предложена классификация и подана 
краткая характеристика главных признаков семейно-бытовых песен. Отмечается актуальность проблемы 
исследования и изучения народной песенности як залога формирования национального сознания молодежи, в 
частности будущих учителей. Определено, что ряд фольклорних песен, которые сохранились и продолжают 
быть в быту на территории Восточного Подолья, относится к песенной традиции, которая укоренена в 

давность веков. 

Storozhuk A. I., Moroz М. A. The Original Lyrics of the Eastern Podillia as the Means of Future Teachers'  
National Self-Consciousness Formation. 

The article is devoted to the authentic lyrics of the Eastern Podillia. The classification is proposed and the brief 
characteristics of the main features of the family songs is given. The urgency of the research problem and the study of 
the people's melodiousness as the base of the young people's national consciousness formation, in particular the future 

teachers, is noted. It is determined that the series of the folk songs, that are preserved and are present in our life, 
belong to the song tradition, rooted in the antiquity of ages. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-
ФІЛОЛОГІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ 

Використовуючи статистичний критерій Фішера φ* , перевірено гіпотезу про відмінності між двома 
статистичними вибірками – контрольною та експериментальною групами студентів за рівнем 
сформованості 5 компонентів моделі підготовки вчителів-філологів до використання технологій 

кооперативного навчання в майбутній професійній діяльності. Наведено дані передекспериментального та 
післяекспериментального зрізів. Зроблено висновок про загальну ефективність запропонованої моделі. За 

допомогою методів математичної статистики підтверджено ефективність підготовки вчителів-філологів 
до використання кооперативного навчання.  

Постановка проблеми. Перед системою професійної педагогічної освіти стоїть завдання підготовки 
фахівців, здатних не лише володіти іноземними мовами та методикою їх викладання, мати глибокі психолого-
педагогічні та предметні знання, а й таких, які здатні володіти сучасними технологіями навчання та 
орієнтуватися у їх розмаїтті, готувати учнів до спілкування на міжкультурному рівні та до участі у діалозі 
культур, а також навчати їх взаєморозумінню. Особливого значення набуває процес підготовки майбутніх 
учителів-філологів, що відповідає реальним потребам сучасної школи. Одним із основних завдань педагогічної 
науки є розробка теоретичних, методологічних основ інноваційних процесів, раціональних зв’язків теорії та 
практики, взаємопроникнення дослідницької та практичної діяльності. Педагогічне дослідження дозволяє 
перетворювати та вдосконалювати освітній процес і виконує функції педагогічного прогнозування, а саме 
спеціально організованого комплексного наукового дослідження, спрямованого на оптимізацію змісту, методів, 
засобів та організаційних форм педагогічної діяльності на різних ступенях освіти. Дослідження інноваційних 
технологій, а саме технологій кооперативного навчання, дає змогу вдосконалити навчальний процес у вищій 
школі та озброїти майбутніх фахівців ефективними технологіями навчання. 

Аналіз досліджень і публікацій. Кооперативні технології навчання є доволі розповсюдженими 
технологіями в західній педагогічній практиці. Про це свідчить значна кількість досліджень іноземних 
науковців (Ш. Шаран, А. Комбс, Р. Барт, Р. Джонсон, Д. Джонсон, Р. Славін, С. Каган та ін.). Російські 
дослідники перевіряли ефективність даних технологій при вивченні іноземної мови (Є. Полат, М. Моісєєва, 
О. Іванова, Л. Палаєва). Українські дослідники О. Пометун та Л. Пироженко проаналізували дані технології як 
форму організації навчального процесу у загально дидактичному вимірі. Незважаючи на значну кількість 
досліджень кооперативного навчання як інноваційної технології, питання підготовки вчителів-філологів до 
використання даних технологій, на жаль, є недостатньо висвітленим. Розроблена нами модель підготовки 
вчителів-філологів до використання зазначених технологій та створена на її основі методика має на меті 
заповнення цієї прогалини. 

Метою статті є висвітлення результатів експериментальної перевірки сформованості 5 компонентів розробленої 
нами моделі підготовки майбутніх учителів-філологів до реалізації технологій кооперативного навчання. 

Викладення основного матеріалу. Щоб вдосконалити педагогічну теорію та практику, педагогіка повинна 
використовувати все багатство людської культури, досягнення суспільного розвитку, соціального досвіду 
загалом, відображення цього досвіду в науковому пізнанні. У педагогічних дослідженнях важливо передбачити, 
як буде вести себе педагогічна система, та показати, як цю систему можна перетворити і поліпшити. З цією 
метою нами була розроблена методика підготовки майбутніх учителів-філологів до використання технологій 
кооперативного навчання в професійній діяльності на основі розробленої нами моделі. Запропонована модель 
включає в себе теоретичний та практичний блок та основні компоненти моделі. Теоретичний блок моделі 
містить основні теоретичні засади, на основі яких можна реалізувати практичну частину моделі, а також 
компоненти підготовки майбутніх учителів-філологів до реалізації технологій кооперативного навчання. 
Спираючись на розроблені Н. Кузьміною та Л. Кондрашовою компоненти, ми виділили наступні компоненти 
підготовки вчителів-філологів до реалізації технологій кооперативного навчання: ціле-мотиваційний, 
змістовий, операційно-діяльнісний, особистісний, рефлексивно-оцінювальний [1: 20]. 

Експериментальна перевірка ефективності розробленої методики проводилась серед студентів-філологів м. 
Житомира, на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка. Результати констатуючого 
експерименту підтвердили висновки теоретичного аналізу про те, що рівень сформованості вмінь 
використовувати технології кооперативного навчання є недостатнім. В експериментальних групах з метою 
підготовки до використання кооперативних технологій в професійній діяльності навчання проводилося з 
використанням даних технологій, які були розроблені нами до кожного заняття. У контрольних групах зміст та 
методика навчання залишились без значних змін, лише з періодичним використанням традиційної групової 
діяльності. Ефективність розробленої методики підтверджується кількісними показниками, поданими в 
наступній таблиці. 
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Таблиця 1. 
Оцінка рівнів сформованості різних компонентів у студентів  

до та після формувального етапу експерименту 
До експерименту Після експерименту 

ЕГ КГ ЕГ КГ 
Рівень Бали К-ть  

сту- 
дентів 

Частка, 
% 

К-ть  
сту- 
дентів 

Частка, 
% 

К-ть  
сту- 
дентів 

Частка, 
% 

К-ть  
сті- 
дентів 

Частка, 
% 

Оцінка рівнів сформованості ціле-мотиваційного компоненту у студентів 
Високий 111-126 12 7,2 13 7,4 34 20,4 17 9,7 
Достатній 95-110 38 22,8 39 22,2 83 49,7 51 29,0 
Середній 63-94 49 29,3 54 30,7 39 23,4 69 39,2 
Низький 1-63 68 40,7 70 39,7 11 6,5 39 22,1 

Оцінка рівнів сформованості змістового компоненту у студентів 
Високий 210-238 6 3,6 7 4,0 22 13,2 12 6,8 
Достатній 179-209 26 15,6 28 15,9 67 40,1 37 21,0 
Середній 119-178 78 46,7 82 46,6 64 38,3 85 48,3 
Низький 1-118 57 34,1 59 33,5 14 8,4 42 23,9 

Оцінка рівнів сформованості операційно-діяльнісного компоненту у студентів 
Високий 193-224 17 10,2 17 9,6 42 25,2 23 13,1 
Достатній 168-192 46 27,5 48 27,3 73 43,7 67 38,1 
Середній 112-167 51 30,5 54 30,7 44 26,3 54 30,7 
Низький 1-111 53 31,8 57 32,4 8 4,8 32 18,1 

Оцінка рівнів сформованості рефлексивно-оцінювального компоненту у студентів 
Високий 87-98 5 3,0 4 2,3 16 9,6 6 3,4 
Достатній 74-86 24 14,4 26 14,8 69 41,3 32 18,2 
Середній 49-73 63 37,7 68 38,6 55 32,9 73 41,5 
Низький 1-48 75 44,9 78 44,3 27 16,2 65 36,9 

Оцінка рівнів сформованості особистісного компоненту у студентів 
Високий 81-91 8 4,8 5 2,8 10 6,0 8 4,5 
Достатній 69-80 69 41,3 58 33,0 77 46,1 62 35,2 
Середній 47-68 52 31,1 49 27,8 53 31,7 71 40,3 
Низький 1-46 38 22,8 64 36,4 27 16,2 35 20,0 
 

Динаміку результатів експерименту в експериментальній та контрольній групах зображено графічно на рис. 1-5. 
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Рис. 1. Динаміка зміни рівнів сформованості ціле-

мотиваційного компоненту у студентів. 
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Рис. 2. Динаміка зміни рівнів сформованості 
змістового компоненту у студентів. 
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Високий Достатній Середній Низький  
Рис. 3. Динаміка зміни рівнів сформованості 

операційно-діяльнісного компоненту у студентів. 
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Рис. 4. Динаміка зміни рівнів сформованості 
рефлексивно-оцінювального компоненту у 

студентів. 
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Високий Достатній Середній Низький  
Рис. 5. Динаміка зміни рівнів сформованості особистісного компоненту у студентів. 

Для аналітичного вираження відмінностей між експериментальною та контрольною групами, як двома 
статистичними вибірками, нами було використано методи математичного аналізу. При цьому проводиться 
перевірка статистичних гіпотез про незалежність обох вибірок одній генеральній сукупності. Загалом, в 
практиці педагогічних досліджень переважною більшістю використовують непараметричні критерії статистики 
(критерій знаків, критерії Спірмена, Вілкоксона, Ван-дер-Вардена, кутове перетворення Фішера), які вільні від 
припущення про закон розподілу вибірок та ґрунтуються на припущенні про незалежність спостережень [2; 3]. 

У роботі для статистичного аналізу в якості критерію було застосовано кутове перетворення Фішера φ∗, 
оскільки в нашому випадку розглядаються дві незалежні вибірки – експериментальна та контрольна групи. 
Співставлення груп студентів проводилось за частотою таких досліджуваних показників, як рівень 
сформованості ціле-мотиваційного компоненту, змістового компоненту, професійно-педагогічних умінь, 
рефлексивно-оцінювального компоненту, особистісного компоненту. 

Кутове перетворення Фішера φ∗ полягає в переведенні процентних часток у величини центрального кута, що 
вимірюється в радіанах [3: 158]. Більшій процентній частці буде відповідати більший кут φ1, а меншій – 
менший кут φ2. Співвідношення між ними має нелінійний характер: 

Parccin2=ϕ , (1) 

де Р – процентна частка, виражена в долях одиниці. 
При збільшенні розходження між кутами φ1 і φ2 та збільшенні чисельності вибірок значення критерію 

будуть зростати. Чим більша величина φ∗, тим більш імовірно, що відмінності між вибірками є невипадковими 
[4: 35]. У критерії Фішера висуваються дві гіпотези: 
Н0: частка осіб, у яких проявляється досліджуваний ефект, у вибірці 1 не більша, ніж у вибірці 2; 
Н1: частка осіб, у яких проявляється досліджуваний ефект, у вибірці 1 більша, ніж у вибірці 2. 
Перевірка гіпотез виконується за наступним алгоритмом: 

1) процентні співвідношення переводяться в частки одиниці, які, в свою чергу, переводяться в радіани 
за формулою кутового перетворення Фішера (1); 

2) обчислюється спостережуване значення за наступною формулою: 
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де n1 n2 – обсяги досліджуваних вибірок; 
3) виконується перевірка значущості отриманого критерію; 
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У нашому випадку висувались відповідні статистичні гіпотези: 
Н0: рівень сформованості відповідного досліджуваного показника в експериментальній групі не вищий, ніж 

у контрольній групі після формувального етапу експерименту; 
Н1: рівень сформованості відповідного досліджуваного показника в експериментальній групі вищий, ніж у 

контрольній групі після формувального етапу експерименту. 
Результати, отримані у ході обробки експериментальних даних, подано в таблиці 2. 
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Таблиця 2. 
Визначення критерію Фішера для перевірки запропонованої методики 

Група 
Показник 

ЕГ КГ 
Вісь значущості критерію 

Ціле-мотиваційний компонент 
Значення частки, коли ''Є ефект'', % 70,1 38,6 
Кутове перетворення 1,984 1,341 
Емпіричне значення критерію, φ*

емп 5,95 
Рівень значущості критерію, ρ 0,01  

φ*
емп > φ*

кр, приймаємо гіпотезу Н1 
Змістовий компонент 

Значення частки, коли ''Є ефект'', % 53,3 27,8 
Кутове перетворення 1,637 1,111 
Емпіричне значення критерію, φ*

емп 4,87 
Рівень значущості критерію, ρ 0,01  

φ*
емп > φ*

кр, приймаємо гіпотезу Н1 
Операційно-діяльнісний компонент  

Значення частки, коли ''Є ефект'', % 68,9 51,1 
Кутове перетворення 1,958 1,593 
Емпіричне значення критерію, φ*

емп 3,38 
Рівень значущості критерію, ρ 0,01  

φ*
емп > φ*

кр, приймаємо гіпотезу Н1 
Рефлексивно-оцінювальний компонент 

Значення частки, коли ''Є ефект'', % 50,9 21,6 
Кутове перетворення 1,589 0,967 
Емпіричне значення критерію, φ*

емп 5,76 
Рівень значущості критерію, ρ 0,01  

φ*
емп > φ*

кр, приймаємо гіпотезу Н1 
Особистісний компонент 

Значення частки, коли ''Є ефект'', % 52,0 39,7 
Кутове перетворення 1,611 1,363 
Емпіричне значення критерію, φ*

емп 2,296 
Рівень значущості критерію, ρ 0,01 

1,64 > φ*
емп > 2,61, приймаємо гіпотезу 

Н1 
 
Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Отже, у результаті статистичної 

перевірки результатів експерименту було встановлено, що за запропонованою методикою рівні сформованості 
ціле-мотиваційного, змістового, рефлексивно-оцінювального, особистісного, операційно-діяльнісного 
компонентів у студентів значно зросли, про що говорять основні статистичні показники критерію Фішера. 

Перспективу подальших розвідок вбачаємо в розробці методичних рекомендацій по підготовці майбутніх 
вчителів-філологів до використання кооперативних технологій.  
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Матеріал надійшов до редакції 12.09. 2012 р. 

Байда М. В. Экспериментальная проверка методики подготовки будущих преподавателей-филологов к 
реализации кооперативного обучения. 

Используя статистический критерий Фишера φ* , проверено гипотезу о различиях между двумя 
статистическими выборками – контрольной и экспериментальной группами студентов по уровню 

сформированности 5 компонентов модели подготовки учителей-филологов к использованию технологий 
кооперативного обучения в будущей профессиональной деятельности. Приведены данные 

передэкспериментального и послеэкспериментального срезов. Сделан вывод об общей эффективности 
предложенной модели. С помощью методов математической статистики подтверждено большую 

эффективность подготовки учителей-филологов к использованию кооперативного обучения. 

Baida M. V. The Experimental Verification of the Methods of Future Teachers-Philologists' Training to the 
Implementation of the Cooperative Learning. 

Using statistical Fysher’s criterion φ*, the hypothesis concerning the difference between two statistical sample groups 
of students (the control group and the experimental one) in the terms of forming five components of the model of future 
teachers-philologists' training to use the cooperative learning in their future professional career is verified. The data of 

the level of components’ formation before and after the experiment is presented. The overall effectiveness of the 
suggested model is proved. With the help of the methods of mathematical statistics the effectiveness of future teachers-

philologists' training to use the cooperative learning is proved. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ "ОСВІТНЯ РЕФОРМА" У ВІТЧИЗНЯНІЙ  
ТА ЗАРУБІЖНІЙ ПЕДАГОГІЦІ 

У статті висвітлено сутність поняття "освітня реформа" у широкому та вузькому розумінні. Подано 
характеристику його тлумачення вітчизняними та зарубіжними педагогами. Запропоновано розкриття 
змісту поняття "освітня реформа" за допомогою порівняльного, діахронічного та контент аналізу. 

Проаналізовано класифікацію освітніх реформ. Розглянуто співвідношення понять "освітні реформи" та 
"освітні зміни", " інновація" та "трансформація". Проаналізовано теорії освітніх змін, рівні, на яких 
проводиться реформування середньої освіти. Визначено етапи освітніх реформ, механізми просування 

реформаційних ініціатив і окреслено труднощі, які потрібно подолати на шляху реформування. 

Постановка проблеми. Кардинальні соціально-економічні зміни, які відбуваються останніми десятиліттями 
в Україні, обумовлюють необхідність перегляду підходів до модернізації освітньої галузі нашої держави. 
Процес поступового входження нашої країни до європейського освітнього простору повинен позитивно 
вплинути на модернізацію усіх рівнів освіти узагалі та шкільної зокрема. Тому пошук інноваційних шляхів 
розвитку системи середньої освіти у нашій державі є нагальною потребою сьогодення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних умовах названі проблеми активно досліджуються 
науковцями країн пострадянського простору (Н. Авшенюк, А. Алексюк, Г. Бутенко, Н. Воскресенська, 
Б. Вульфсон, М. Гурій, А. Джуринський, І. Іванюк, О. Кузнецова, М. Лещенко, О. Лещинський, О. Локшина, 
Г. Марченко, O.Матвієнко, А. Мисюк, І. Миськів, О. Мілютіна, Н. Мороз, Л. Пуховська, А. Сбруєва, Р. Сойчук, 
С. Старовойт та ін.). 

Теоретичні засади структурних реформ у системі загальної середньої освіти сучасної Великої Британії 
дістали різнобічне висвітлення у працях зарубіжних педагогів, у яких з’ясовано етапи розвитку системи 
загальної середньої освіти (С. Болл, К. Джоунс, С. Бенн та С. Чітті, Д. Гіллард, С. М. Чен та ін.); тенденції 
диверсифікації типів шкіл та трансформації владних повноважень у сфері середньої освіти (С. Болл, С. Горард, 
Р. Джонатан, А. Манк, І. Морріс, К. Тейлор, Х. Сильвер, Дж. Фітц, Д. Харгрівс та ін.); особливості діяльності 
нових типів шкіл, утворених у процесі структурних реформ останнього десятиліття в системі загальної 
середньої освіти Великої Британії (К. Бенн, С. Болл, С. Бредлі, П. Радд, Д. Хопкінс та ін.). 

Вивчення та узагальнення поглядів вітчизняних та зарубіжних учених стосовно реформування системи 
загальної освіти є метою даної статті. 

Виклад основного матеріалу. Поняття "реформа" (від. лат. – reformo) сучасні словники іншомовних слів 
перекладають словами "перетворюю, поліпшую" [1: 501]. Новий короткий Оксфордський словник англійської 
мови (New Shorter Oxford English Dictionary) дає таке визначення слова "реформа": "Як іменник слово 
"реформа" означає виправлення недоліків або помилок, особливо морального, політичного, соціального 
характеру; зміну на краще. Як дієслово: відновлювати, реконструювати, повернути до початкового вигляду або 
до попереднього стану, стати причиною відмови від порушення" [2: 2867]. Отже, слово "реформа" може 
означати зміни у двох напрямках: по-перше, повернення до попереднього стану, відновлення чогось 
втраченого, що потребує реставрації; по-друге, "реформа" означає досягнення нового, зміненого стану речей, 
необхідність в якому зумовлена якісно новими умовами та контекстом діяльності тощо. 

Охарактеризуємо спочатку тлумачення поняття "освітня реформа", подані в роботах вітчизняних науковців. 
Відома українська дослідниця Л. Березівська, з'ясовуючи сутність шкільних реформ в Україні ХХ ст., дає таке 
визначення цього поняття: "В широкому розумінні – це здійснення різних за масштабністю та характером 
перетворень системи шкільної освіти загалом чи окремих її складових, ініційованих та поширюваних як "згори 
вниз" (урядовий рівень), так і "знизу вгору" (громадсько-педагогічний рівень) у контексті взаємозалежних 
зовнішніх (суспільно-політичних, соціально-економічних) та внутрішніх (педагогічних) детермінант на 
організаційному і змістовому (педагогічному) рівнях; у вузькому розумінні – неперервний потік 
різномасштабних змін у системі шкільної освіти як складових державної освітньої політики, закріплених на 
законодавчо-адміністративному рівні" [3: 11]. 

А. Сбруєва визначає поняття "освітня реформа" у вузькому та широкому розумінні цього слова. У вузькому 
розумінні поняття "освітня реформа" як "нова форма" означає процес політико-адміністративних змін, що 
ініціюється "згори" (на політичному рівні) і передбачає здійснення певного кола структурних перетворень на різних 
рівнях освітньої системи, що можуть мати як частковий, так і радикальний характер. У широкому розумінні поняття 
"освітня реформа" означає процес політико-адміністративних, педагогічних та суспільних змін, що передбачає 
здійснення широкої сукупності перетворень освітньої системи загалом та кожного навчального закладу зокрема; 
ініціюється та поширюється як "згори → вниз" (політико-адміністративний процес), так і "знизу → вгору" 
(педагогічний процес); ураховує взаємні впливи чинників "зсередини" та "ззовні" (соціальний процес); включає як 
структурний (організаційний), так і культурний (функціональний, педагогічний) аспекти [4: 67-68]. 

У дисертаційному дослідженні А. Сбруєвої освітні реформи класифіковані за такими критеріями:  
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– організаційний рівень освітньої системи, що є об’єктом реформ: навчальний клас (classroom reform), 
школа (school reform), освітня система регіону або національна освітня система (system reform); 

– організаційний рівень освітньої системи, що є носієм (суб’єктом) реформаційних пропозицій: а) школа 
(учасники педагогічного процесу) – інновації, ініційовані "знизу"; б) органи політичного або адміністративного 
керівництва – реформи, ініційовані "згори";  

– напрям, у якому розгортається реформа: а) реформа ініціюється політичною владою "згори вниз" як 
політичний процес освітніх змін (top-down reform); б) реформа ініціюється школою й переростає за підтримки 
політичної влади ("знизу вгору") на загальну (національну, регіональну) реформу (bottom-up reform); в) 
реформа школи здійснюється в умовах активної взаємодії із зовнішніми чинниками (батьками учнів, громадою, 
ЗМІ, бізнесовими структурами тощо (inside-out reform);  

– глибина змін.  
Подальшого розвитку теорія освітніх реформ набула у працях української компаративістки А. Василюк. На 

думку дослідниці, "сутністю освітнього реформування є сукупність цілеспрямованих дій державних і громадських 
органів (через закони, нормативно-правові акти, інструкції, рекомендації тощо), а мета – узгодити освіту зі 
зміненими політичними та соціально-політичними умовами життя суспільства" [5: 13]. На основі вивчення й 
узагальнення багатьох джерел, переважно європейських (передусім, польських педагогів), А. Василюк подає цілий 
ряд класифікацій освітніх реформ. З метою визначення поняття "структурна реформа школи" наведемо деякі з них, 
указуючи на головні критерії, за якими здійснено класифікацію А. Василюк [5: 37-43]: 

– за масштабом змін: загальні й часткові; 
– за обсягом і характером упроваджуваних змін: мікротехнічні та макротехнічні, мікрополітичні та 

макрополітичні; 
– за процесуальними характеристиками реформ: адаптаційні, радикальні, часткові, холістичні; 
– за сутністю, обсягом і якістю освітніх змін: корекційні, модернізаційні, структурні та системні. 
В останній із наведених вище класифікацій освітніх реформ, що належить відомому європейському 

освітньому експерту та досліднику Ц. Бірзеа, використане поняття "структурні реформи освіти". Цей вид 
реформ, як свідчить А. Василюк, передбачає "реорганізацію освітніх структур" та включає такі складові: 
1) перебудову системи управління та фінансування освіти; 2) зміну статусу вчителів, їх підготовки та системи 
підвищення кваліфікації; 3) механізми контролю в освітній системі; 4) зміну тривалості обов’язкової освіти; 
5) зміну типів шкіл, зв’язків між освітніми рівнями тощо [5: 43]. 

Якщо у вітчизняній педагогічній думці теорія освітніх реформ зробила лише перші кроки, то в 
північноамериканській та західноєвропейській вона вже має більш ніж тридцятирічний досвід становлення, 
розвитку та удосконалення. Протягом останніх десяти років західні науковці утворили могутні міжнародні 
авторські колективи для узагальнення національного, регіонального та глобального досвіду реформаційних 
перетворень. Цими колективами розроблено не менше десяти надзвичайно глибоких за своїм інформаційним та 
аналітичним змістом "міжнародних довідників" (international handbooks), в яких розглядається загальна теорія 
освітніх реформ, аналізуються цільові, процесуальні та результативні характеристики окремих національних 
реформаційних програм, робляться висновки щодо закономірностей реформаційних процесів, що відбуваються, 
та тенденцій їх подальшого розвитку.  

До джерел, які становлять собою скарбницю узагальнення міжнародного реформаційного досвіду, ми 
відносимо, насамперед, "Міжнародний довідник освітніх змін" [6: 222]. Вважаємо за необхідне дати коротку 
характеристику цієї праці, оскільки вона закладає підвалини сучасної теорії освітніх реформ – педагогічної 
реформології. Отже, "Міжнародний довідник освітніх змін" – чотиритомне зібрання найважливіших ідей, 
характеристик практичного досвіду проведення широкого кола освітніх перетворень (інновацій, реформ, 
реструктуризацій, рекультурацій, перебудов, модернізацій тощо), що узагальнено називаються освітніми змінами. 
У першому томі названого видання – "Коріння змін" [7] – охарактеризовані соціальні, економічні, культурні та 
політичні витоки змін, їх рушійні сили; велика увага приділена з’ясуванню причин протистояння освітнім змінам 
різних категорій учасників навчального процесу. У другому томі вищезгаданого довідника, що вийшов під назвою 
"Розширення освітніх змін" [8], подана аргументація необхідності поглиблення концептуального (соціологічного, 
політологічного, культурологічного, історичного, філософського) обґрунтування освітніх змін та активізації їх 
практичного втілення; досліджені проблеми політичного та адміністративного управління освітніми реформами; 
з’ясовано питання щодо зацікавлених в освітніх змінах сторін. 

Особливості здійснення макроосвітніх змін на суспільному рівні, масштабні реформаційні ініціативи, 
пов’язані з новітніми стратегіями освітніх змін, фундаментальні трансформації професійного розвитку вчителів 
зокрема та педагогічної професії загалом висвітлені у третьому томі Довідника, що має назву "Фундаментальні 
зміни". У передмові до цього видання його головний редактор М. Фуллан дав характеристику чотирьох етапів 
розвитку освітніх змін у розвинених країнах в останній третині ХХ ст. Перший з етапів – 60-ті рр. ХХ ст. – 
характеризувався великими соціальними очікуваннями, вірою в те, що освітні реформи призведуть до змін на 
краще, передусім, до забезпечення соціальної справедливості в суспільстві. Водночас, в освітніх політиків та 
адміністраторів не було розуміння складності втілення технології запровадження реформаційних проектів, що 
призвело до неминучої поразки абсолютної більшості з них. Другий етап – 70-ті рр. – став періодом суспільного 
розчарування в освітніх реформах та зниження уваги суспільства й держави до них. Однак зростало й суспільне 
незадоволення якістю роботи школи, що призвело у 80-х рр. (на третьому етапі реформ) до запровадження 
стратегій централізації управління освітою в низці країн та механізмів звітності щодо якості педагогічної праці. 
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Четвертий етап реформ – початок ХХІ ст. – характеризується усвідомленням того, що масштабні структурні 
реформи, здійснювані "згори вниз", не є панацеєю; що ключем до успіху реформ є готовність школи й громади 
до здійснення змін; що реформи повинні відбуватися, передусім, не поза класною кімнатою, а в ній самій та 
базуватися на новітніх досягненнях когнітивної психології щодо механізмів засвоєння знань [9: 1-2]. 

Завершальною частиною тетралогії "Міжнародний довідник освітніх змін" стала книга "Практика і теорія 
удосконалення школи" (The practice and theory of school improvement). Головний редактор цієї книги, видатний 
британський педагог Д. Хопкінс робить важливі узагальнення щодо розвитку теорії освітніх змін в останній третині 
ХХ ст. Згідно з Д. Хопкінсом, ця теорія є знанням про те, що спрацьовує, а що – ні в розробці та запровадженні 
різноманітних стратегій реформ, тобто складає базу даних про цільові, процесуальні характеристики, результати та 
наслідки освітніх змін. Дослідження в галузі теорії освітніх змін дозволяють простежити за механізмами просування 
реформаційних ініціатив через чітко визначені етапи: ініціювання, запровадження, інституціалізацію; зрозуміти 
''стадії осмислення'' учасниками реформ свого місця в них та перспектив особистісного й кар’єрного зростання, 
зумовлених ними. На сучасному етапі розвитку теорії змін сформульовані закономірності, загальні правила та уроки 
змін, які включають, зокрема, такі максими: практична педагогічна діяльність піддається змінам легше, ніж 
переконання учасників педагогічного процесу; успішна реформа є продуктом одночасно як тиску, так і підтримки 
виконавців реформ; стратегічне планування реформ працює краще, ніж лінійне тощо [9]. Автором цих узагальнень є 
один із найбільших міжнародних авторитетів у теорії освітніх змін – М. Фуллан. 

Предметом нашого розгляду стали й інші результати міжнародної співпраці теоретиків освітніх реформ, у 
яких з’ясовуються змістові та процесуальні характеристики сучасних освітніх реформ. Вартими уваги ми 
вважаємо, зокрема, теоретичні положення, які висунув відомий у світі дослідник Ї. Ч. Ченг. На думку науковця, 
аналіз освітніх реформ повинен містити відповіді на такі запитання: 

– пріоритетні тенденції та основоположні характеристики актуальних освітніх реформ у країні та в 
регіоні. Відповідь на це запитання повинна слугувати базисом для визначення загального напряму 
реформ та стану їх реалізації; 

– труднощі, які доводиться долати освітнім політикам і практикам у запровадженні реформ в епоху 
глобалізації, розвитку інформаційних технологій, конкуренції, суспільства знань. Відповідні знання слугують 
основою для обміну ідеями, прогресивним досвідом, формування нових реформаційних стратегій; 

– висновки, узагальнення, яких можна дійти на основі аналізу тенденцій та труднощів конкретних 
освітніх реформ. З’ясування цього питання дозволить удосконалити політику та практику подальших 
реформаційних перетворень [10: 3-4]. 

Ї. Ч. Ченг пропонує таку чотирирівневу структуру аналізу сучасних освітніх реформ, що дозволяє 
охарактеризувати рівень освітньої системи, на якому здійснюється реформаційна програма, її цільову 
спрямованість та загальну стратегію змін: макрорівень (держава), мезорівень (регіон), місцевий рівень (місцева 
громада), операційний рівень (школа, клас). Головними глобальними тенденціями, що є характерними для 
освітніх реформ на кожному з названих вище рівнів функціонування освітніх систем, дослідник вважає такі: 

– макрорівень: формування нового бачення цілей освіти в умовах формування суспільства знань; 
реструктуризація освітньої системи на різних рівнях її функціонування; маркетизація, приватизація та 
диверсифікація освітньої системи; 

– мезорівень: залучення батьків та місцевої громади до діяльності школи; 
– місцевий рівень: забезпечення високої якості освіти та звітності за неї; децентралізація управління 

освітою; розвиток автономного шкільного менеджменту; розвиток системи неперервного професійного 
розвитку вчителів; 

– операційний рівень: парадигмальні зміни в розумінні психо-когнітивних основ навчання, викладання та 
оцінювання знань; використання ІКТ та нових навчальних технологій у навчальному процесі [10: 4-7]. 

З наведеного вище переліку глобальних тенденцій реформування освітніх систем можемо зробити висновок, 
що головними рушійними силами цих змін стали такі процеси: глобалізація економіки, розвиток інформаційно-
комунікаційних та нанотехнологій, новітні здобутки в галузі нейрофізіології тощо. 

Уважаємо за необхідне прокоментувати різні підходи, що існують у співвіднесенні понять "реформи" та 
"зміни". У більшості вивчених нами джерел ці поняття розглядаються як синонімічні, взаємозамінні (М. Барбер, 
С. Болл, Е. Ліберман, А. Харгрівс, Д. Хопкінс та ін.). Здебільшого, поняття ''реформа'' характеризується через 
поняття "зміни". Однак існують й інші підходи, у межах яких смисл цих понять або не повністю співпадає 
(подеколи "реформа" трактується як певний тип "змін" (М. Фуллан), або є суттєво відмінним від нього 
(Р. А. Горн). Саме останнім підходом керувався американський педагог Р. А. Горн, працюючи над системним 
дослідженням у галузі теорії освітніх реформ "Розуміння освітньої реформи. Довідник" (2002 р.). На думку 
науковця, аналізовані поняття відрізняються як за цілями, так і за процесуальними характеристиками та 
наслідками. Якщо поняття "реформа" передбачає "зусилля по корекції недоліків в існуючій системі без її 
кардинальних перетворень", то "освітні зміни" означають, що "в результаті перетворень система є суттєво 
трансформованою" [11: 2]. Змістом таких трансформацій можуть стати: зміст освіти, способи організації 
діяльності школи та управління нею, розподіл повноважень між суб’єктами діяльності в школі тощо. Дослідник 
наводить ще цілу низку ознак, за якими поняття "реформи" і "зміни" відрізняються одне від одного.  

Коментуючи підхід американського теоретика освіти до співвіднесення понять "освітні реформи" та "освітні 
зміни", вважаємо за потрібне не погодитися з ним: а) в аспекті трактування поняття "освітні реформи" як 
часткових, несуттєвих перетворень освітньої системи; б) в аспекті протиставлення розглядуваних понять 
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загалом. Аргументуючи свою позицію, зауважимо, що у книзі Р. А. Горна автор називає реформами 
перетворення системи середньої освіти США, що відбулися в межах реалізації програм "Цілі 2000" (Goals 2000) 
та "Жодної відстаючої дитини" (No child left behind). Однак загальновідомо, що ці програми суттєво вплинули 
на сутнісні характеристики діяльності системи середньої освіти, тому вважаються системним перетворенням. 
На нашу думку, логічніше трактувати поняття "освітні реформи" та "освітні зміни" як синонімічні. Аналізуючи 
погляди Р. А. Горна, підкреслимо, що його книга "Розуміння освітньої реформи. Довідник" є чи не найбільш 
системним викладом теорії освітніх реформ, в якому розкриваються питання методології дослідження реформ, 
потреби освітніх реформ та їх відповідності цілям освіти, історія освітніх реформ у США, реформаційна 
політика різних політичних партій, провідні стратегії сучасних освітніх реформ, процесуальні характеристики 
освітніх реформ, роль суспільства у здійсненні реформ, протистояння реформам тощо. 

У контексті нашої наукової розвідки вважаємо доцільним розглянути ще дві складові термінологічно-
понятійного апарату сучасної теорії освітніх реформ, а саме: поняття "інновація" та "трансформація". Для 
з’ясування сутності цих понять звернемося до досліджень найвідомішого британського теоретика освітніх змін 
Д. Харгрівса. Педагог користується визначенням інновації, поданим П. Друкером – "зміни, що призводять до 
появи нової якості результату діяльності''. Такий підхід має яскраво виражений результатоцентрований 
характер. Однак для змін у сфері освіти, як справедливо підкреслює Д. Харгрівс, результатом є не тільки рівень 
досягнень школярів, а й рівень відповідної роботи вчителів. Тобто інновації у сфері освіти передбачають 
"утворення нового знання та оволодіння вчителями новими уміннями, необхідними для того, щоб робити 
справу по-іншому і зробити її краще" [12: 27]. Трансформацію Д. Харгрівс називає "великим словом", що 
"означає глибокі ґрунтовні зміни, зумовлені радикальними, а не частковими інноваціями" [12: 27].  

Цікавою для співвіднесення понять "реформа" та "інновація" є, з нашої точки зору, класифікація інновацій, 
розроблена Д. Харгрівсом. Дослідник визначає такі типи інновацій: технологічні, методологічні, організаційні, 
дизайну школи, культури навчального процесу. 

Технологічні передбачають запровадження в навчальний процес нових технічних засобів навчання, або ІКТ. 
Глибина таких інновацій варіюється від радикальних (телебачення, комп’ютер) до часткових (удосконалення 
методики використання ТБ або комп’ютерів у навчальному процесі). 

Методологічні передбачають радикальні зміни в методології професійної діяльності. Зокрема зміни, 
пов’язані з відкриттями в галузі нейрофізіології, що змінюють уявлення про природу пізнавальної діяльності 
дитини, призвели до розвитку конструктивізму як теоретико-методологічної основи інноваційних підходів до 
організації навчального процесу. Часто такі зміни пов’язані з імпортом технологій, притаманних одній галузі 
науки, в іншу. У даному контексті йдеться про імпорт знань із галузі нейрофізіології у галузь дидактики. 

Важливими також є організаційні інновації. Сучасна школа організована відповідно до вимог 
індустріального суспільства, тобто є структурою, що здійснює масове (фабричне) виробництво. В умовах 
розвитку економіки знань організація діяльності школи повинна зазнати радикальних змін, спрямованих на 
надання персоналізованих освітніх послуг. Такі послуги сприяють розвитку творчої особистості, здатної до 
критичного мислення та неперервної освіти й самоосвіти. 

Д. Харгрівс виділяє також інновації дизайну школи. Від шкіл, що готують до роботи на промислових 
підприємствах індустріальної епохи, відбувається перехід до шкіл, побудованих як навчальні організації 
(learning organization), котрі відповідають інноваційній сутності економіки знань. Відбувається радикальна 
трансформація робочого місця як учня, так і вчителя, підпорядкована завданням персоналізованого навчання. 

Інновації культури навчального процесу передбачають зміни багатьох складових її діяльності, зокрема 
побудови навчальних планів, розкладу занять, оцінювання навчальних досягнень учнів, тривалості шкільного 
дня, структури уроків, партнерства школи з батьками, громадою, бізнесовими структурами, загалом – 
формулювання місії школи [13: 28-30]. 

Висновки. Підсумовуючи характеристику класифікації освітніх інновацій, подану Д. Харгрівсом, 
підкреслимо, що британський науковець розглядає поняття ''інновація'' як спосіб, інструмент здійснення 
трансформації (реформи) освітньої системи. Лише радикальні інновації можуть мати наслідком важливі зміни, 
що набувають характеру трансформацій (реформ). 
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Гаращук К. В. Характеристика понятия ''образовательная реформа'' в отечественной  
и зарубежной педагогике. 

В статье рассматривается сущность понятия ''образовательная реформа" в широком и узком понимании. 
Дана характеристика его толкования отечественными и зарубежными педагогами. Предложено раскрытие 
смысла понятия ''образовательная реформа" при помощи сравнительного, диахронического и контент 

анализа. Проанализирована классификация образовательных реформ. Рассмотрено соотношение понятий 
''образовательная реформа" и "образовательные изменения", "инновация" и "трансформация". 

Проанализированы теории образовательных изменений, уровни, на которых проводиться реформирование 
среднего образования. Определены этапы образовательных реформ, механизмы продвижения 

реформационных инициатив и выделены трудности, которые нужно преодолеть на пути реформирования. 

Garashchuk K. V. Characteristics of the Concept ''Educational Reform'' in the Native and Foreign Pedagogy. 

The article highlights the ''educational reform'' concept in the broad and narrow understanding. The characteristics of 
its interpretation by native and foreign educators is given. The exposure of the meaning of the ''educational reform'' 

concept with the help of the comparative, diachronic and content analysis is suggested. The classification of 
educational reforms is analyzed. The correlation of the concepts ''educational reform'' and ''educational changes'', 
''innovation'' and ''transformation'' is considered. The theories of the educational changes, levels of the secondary 
education reforming are analyzed. The phases of the educational reforms, the mechanisms of promoting reforming 

initiatives are distinguished and the difficulties on the reformation way are defined. 
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МОЖЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ АВСТРІЙСЬКОГО ДОСВІДУ РЕФОРМУВАННЯ 
ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

У статті розглянуто напрями модифікації змісту гуманітарної освіти Австрії, можливості ідентичних 
нововведень у сфері освіти України та перспективи встановлення австро-українських зв’язків у гуманітарному 
просторі. Обґрунтовано доцільність змін у вітчизняній системі освіти шляхом наслідування деяких тенденцій 
реформування гуманітарної освіти в Австрії. Здійснено аналіз розвитку гуманітарної освіти в українській 
школі після прийняття низки нормативних актів, спрямованих на національне відродження української 

культури в європейському соціумі. Досліджено особливості реформування змістової структури гуманітарної 
освіти обох країн. Запропоновано напрями оновлення вітчизняної гімназійної освіти. 

Сформована історичними традиціями, освітня система в Австрії концентрує свою увагу на духовному 
збагаченні нації. Одним із шляхів удосконалення змісту її гуманітарної ланки було обрано введення нових 
мовних дисциплін до складу обов’язкових, демократичний підхід до їх вибору; оновлення форм і методів 
викладання гуманітарних предметів; модернізацію ідеології цієї освіти та донесення основних філософських 
принципів гуманітарної освіти до учнів у гімназіях сучасної Австрії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні тенденції розвитку європейського соціально-економічного 
простору (І. Зязюн, С. Крисенко, Е. Амтман) [1-3] зумовлюють поступове оновлення змісту гуманітарної освіти в 
Австрії. Найважливіші гуманістичні тенденції, спрямовані на осучаснення філософсько-педагогічного 
фундаменту гуманітарної освіти Західної Європи, зосереджуються на впровадженні інноваційних технологій у 
австрійських навчальних закладах різного типу (Е. Янтшер, І. Ландзідлер) [4], і зокрема в гімназіях. 

Метою статті є проведення аналізу реформування змісту гуманітарної освіти Австрії. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із основних інноваційних заходів щодо оновлення 

змісту гуманітарної освіти є реформування державних іспитів, яке проводилось у два етапи: спочатку в 
1992 / 93 роках, а потім у вересні 2009 року під офіційною назвою ''Національний звіт про внесення змін у 
систему освіти Австрії'' [5: 4]. Ці корективи створили умови для поглибленого вивчення учнями гуманітарних 
дисциплін у гімназіях з можливістю їх вибору під час складання випускних іспитів. Таким чином, гуманітарні 
гімназії розширили діапазон обов’язкових гуманітарних дисциплін і запропонували факультативи з метою 
вдосконалення знань із предметів гуманітарного циклу.  

Іншим важливим внеском у модернізацію австрійської системи освіти стало співробітництво гімназій 
європейських країн у гуманітарній сфері. Ініціативи країн ЄС віддзеркалились у запровадженні в гімназіях 
Європи гуманітарних програм із мистецтвознавства (Kunst macht schule, Future Learning, проект Museum 
Online), мовних предметів (LINGVA), літератури з метою ознайомлення та вдосконалення знань про 
загальноєвропейську історичну наступність [6]. У цих програмах крім Австрії взяли участь гуманітарні гімназії 
Німеччини, Франції, Чехії, Швейцарії, Швеції, Хорватії. Передумовою та наслідком такого співробітництва 
було вдосконалення знання як мов цих країн, так і обізнаності в галузі їх культури та релігії. Цей фактор 
зумовив появу нових гуманітарних напрямів у гімназіях Австрії та, відповідно, нових дисциплін (чеської, 
хорватської, сербської мов). Предмет ''Релігієзнавство'' збагатився навчальними програмами з євангелічного і 
православного вчення.  

Політика співробітництва європейських країн у гуманітарний сфері втілилася в організації іншомовних 
гімназій на території сучасної Австрії. Це означає, що викладання обов’язкових дисциплін у них здійснюється 
французькою, англійською, російською, хорватською мовами. При цьому мова викладання обов’язкових 
дисциплін залежить від мови країни, з якою укладено договір про співпрацю.  

Співробітництво австрійських гімназій із гімназіями європейських країн (Франція, Італія, Англія) 
передбачає розвиток навчально-виховного процесу в напрямі обміну педагогічними напрацюваннями вчителів, 
досвідом управління навчальною роботою учнів, практичною освітою, історичними, соціокультурними 
надбаннями. Узгодження навчальних програм і навчального планування кількості годин на вивчення 
обов’язкових дисциплін дозволяє австрійським гуманітарним гімназіям упроваджувати програми обміну 
учнями. Програми пропонують навчання в гімназіях, залучення до позаурочної діяльності, відвідування та 
проживання учнів в інших країнах Європи. Прерогативу отримання права на участь у програмах обміну мають 
учні, які досягли певних позитивних результатів у навчанні – відмінне закінчення навчального року, участь у 
науковій діяльності, творче і якісне написання курсових робіт. 

 У свою чергу, можливість співробітництва вітчизняної мовної освіти з гуманітарними гімназіями країн 
Європи, та зокрема Австрії, почала розглядатися лише останніми десятиріччями, після проголошення України 
незалежною державою у 1991 році. 

У радянський період вітчизняна освіта централізовано скеровувалася філософськими марксистсько-
ленінськими концепціями. Керівна політична влада не припускала самостійного розвитку педагогічної галузі 
підпорядкованої республіки. Запроваджувані реформаційні процеси ігнорували існування української 
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національної школи. Вони націлювалися, головним чином, на русифікацію вітчизняної освіти. Це надавало 
радянському уряду можливість впливати на розвиток українського суспільства і керувати нацією. Русифікація 
укорінювалася на території УРСР засобами впровадження в навчальних закладах російськомовних підручників та 
літератури. Нерідко українська мова виключалася зі складу обов’язкових дисциплін і вивчалася факультативно. У 
1984-1991 роках вивчення предмета ''Українська мова'' в різних типах шкіл реалізовувалося на основі написання 
батьками заяви про бажання відвідувати дітьми уроків із цієї дисципліни. Масштабна русифікація української 
нації формувала зневажливе ставлення до предмета ''Українська мова'' у школах. Вивчення української літератури, 
українознавства й історії України виключалося з навчальних планів і програм протягом 1950-1985 років. 
Розповсюдження набували російськомовні школи. Зазначимо, що на викладання російської мови та літератури 
відводилася максимальна кількість годин, що призводило до повільного знецінення усього українського (мови, 
традицій, культури) та своєрідного маніпулювання свідомістю громадян [7: 28]. Нав’язування російської мови, 
віднесення її до складу обов’язкових дисциплін; радянське, диктаторське управління педагогічними процесами 
примушували замислюватись українську інтелігенцію над необхідністю реформування системи освіти, її 
націоналізації та зміною ідеологічного змісту. Таким чином, прагнення радянського уряду створити єдиний 
освітній простір шляхом запровадження рівної для багатьох народів системи шкільної освіти виявилося 
руйнівною силою для розвитку мови та традиційних культурних цінностей української нації. 

Іншою характерною особливістю системи освіти радянського періоду була її відмежованість від 
педагогічного напрацювання західноєвропейського суспільства, зокрема Австрії. Паралельно з індиферентним 
ставленням радянської освіти до індивідуалізації навчання, в Австрії вже в повоєнні часи почали 
замислюватися над продуктивністю впровадження форм і методів індивідуалізації навчально-виховного 
процесу. Концептуальною основою для цього послужила ідея про можливість підвищення якості австрійської 
освіти та, відповідно, її конкурентоспроможності на світовому ринку засобами своєчасного виявлення та 
врахування в навчальному процесі здібностей учнів. 

Після розвалу СРСР вітчизняні наукові кола спрямували свої сили на розвиток національної освітньої 
парадигми, завдяки якій Україна змогла одержати міжнародний статус самостійної, освіченої держави, гідної 
витримати конкуренцію Заходу. Проте це не означає, що можливість обміну досвідом у галузі політичного, 
економічного і педагогічного розвитку з іншими європейськими країнами якимось чином принижує зусилля 
вітчизняних учених, адже співробітництво сприяє підвищенню освіченості громадян ЄС. А тому аналіз 
педагогічного досвіду Австрії видається нам доцільним і актуальним на сучасному етапі становлення 
вітчизняної і європейської освітньо-наукової парадигми.  

Звертаючись до історії, зазначимо, що оновлення системи освіти України розпочалося з її націоналізації, 
прийняття низки законопроектів щодо поліпшення умов отримання середньої освіти, прийняття законів ''Про 
освіту'' (1991 р.), ''Про загальну середню освіту'' (1999 р.), Концепції розвитку гуманітарної освіти України 
(1996 р.), Концепції становлення мережі середніх навчальних закладів освіти для розвитку творчої 
обдарованості (1996 р.), Концептуальних засад розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в 
європейський освітній простір (2004 р.) та Концепції гуманітарного розвитку України (2008 р.). Ці нормативні 
акти спрогнозували шляхи подальшого розвитку української культури у світовому освітньому просторі. 

Єдність головних принципів різних за змістом законопроектів України сконцентрувалася на побудові нових 
середніх навчальних закладів європейського рівня (гімназій), де керівними засадами вважалися ідеї 
демократичності, гуманізації, гуманітаризації та полікультурності навчально-виховного процесу. Гімназії 
розглядалися як навчальні заклади, в яких надаються можливості для всебічного та гармонійного розвитку 
особистості. Отже, відновлення гімназійної системи освіти відбулося в новітніх історичних умовах становлення 
української державності. 

На початку 90-х років відновлення ідеологічної цінності гімназійної освіти вважалося однією з важливих 
тенденцій становлення системи освіти України. Її багаторічний занепад уповільнював розвиток 
загальноосвітньої системи, викорінюючи історичні традиції вітчизняних гімназій. Успадкувавши русифіковану 
педагогічну систему від Радянського Союзу, гімназійна освіта України виявила низку перешкод в обранні 
філософського напряму власного відродження. Передусім, вітчизняна педагогічна спільнота намагалася 
звернутися до історичного сенсу гімназійної освіти дорадянського періоду. Проте для побудови сучасної 
української державності та зростання її авторитету у світовому освітньому просторі доречним виявилось 
узгодження існуючих реалій відновлення гімназій та історичної пам’яті про них [8]. Так, у процесі становлення 
вітчизняної гімназійної освіти основне завдання полягало у збалансуванні цілей її навчально-виховної 
діяльності із сучасними концепціями формування європейського соціуму.  

Керівною концепцією розвитку навчально-виховного процесу гімназій України після розпаду СРСР стала 
Концепція життєтворчості особистості. Її сутність полягала у ствердженні важливості розвитку індивідуальних, 
творчо-практичних здібностей дитини, створенні основи для її самостійного проектування власного життя і 
наданні їй вибору щодо сфери прояву розумових здібностей [3: 22]. Концепція життєтворчості особистості 
спрямовувала організацію загального навчального процесу українських гімназій у русло демократичного 
ставлення до індивідуальних волевиявлень учнів із метою вчасного визначення їх професійних схильностей.  

У європейських гімназіях, і зокрема в тих гуманітарних австрійських, що підпорядковуються державі, навчальна 
діяльність передбачала вже у 50-ті роки ХХ століття ліберальне співвідношення бажаної діяльності учнів і 
навчальної структури закладу. Створення сприятливих умов для духовного, практичного, соціального розвитку 
особистості вважалося домінантою політики австрійської педагогічної спільноти. Генезис такої політики складали 
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філософсько-педагогічні ідеї про індивідуальний розвиток, гармонійне усвідомлення себе як одиниці світового 
виміру, гуманізацію та демократизацію навчальної діяльності цих закладів. Особливе значення у побудові 
навчально-виховної роботи в австрійських гімназіях надавалося раціональному, зручному плануванню навчального 
часу для учнів. Це уможливлювало демократичне проектування самостійної навчальної роботи учнів. 

Необхідно зазначити, що подібність принципів концепції життєтворчості особистості в гімназіях України та 
філософсько-педагогічного фундаменту розвитку австрійських гімназій полягає у формуванні системи 
духовних цінностей, гуманного відношення педагогічного складу до підростаючого індивіда, наданні 
можливостей для самореалізації, ретельному плануванні творчої та позаурочної активності учнів.  

У 1992-2000 рр. національний інтерес до історії та культури України знайшов новий напрям – у розвитку 
гуманітарної освіти з метою українізації середніх навчальних закладів, зокрема гуманітарних гімназій. 
Радянська гуманітарна освіта вже не задовольняла вимоги нової держави. Русифікована школа не була 
спроможна відтворити традиційність, духовність, культурність і релігійність української нації. Тож одним із 
перших шляхів вирішення проблем стало згортання російськомовних середніх навчальних закладів [7: 27]. 

Ідея українізації системи освіти нашої держави вивела такі важливі гуманітарні дисципліни, як українська мова 
й українська література з ряду необов’язкових, відродила їхній національний статус і значення. Позитивним 
чинником у процесі українізації освіти стало збільшення кількості годин на викладання цих дисциплін та поява в 
розкладах вітчизняних гімназій предметів: історія України та українознавство. Це посприяло запровадженню 
україномовних, філологічних напрямів навчання у вітчизняних гуманітарних гімназіях. 

Іншим важливим кроком у напрямі оновлення гімназійної освіти вважається стандартизація змісту освіти, 
яка сприятиме входженню України до європейського освітнього простору. Вона розрахована на підвищення 
якості освіти в гімназіях, визначенні мінімального обсягу засвоюваності знань учнями, збалансуванні 
розумового, фізичного та психічного навантаження, гуманітарну спрямованість викладання дисциплін і 
надання можливостей творчої реалізації потенціалу особистості учнів. 

Формування єдиних освітніх стандартів у країнах Європи робить свій внесок у траєкторію розвитку 
вітчизняної гуманітарної освіти, що впливає на її реформування. Очевидно, що багаторічний досвід Австрії у 
галузі методики викладання гуманітарних дисциплін у гімназіях становить практичний інтерес для науковців 
України та інших європейських країн. А отже, співробітництво в цій освітній сфері отримує сьогодні своє 
практичне впровадження.  

Після підписання у 1991 році протоколу про консульські відносини між Австрією та Україною, співпраця країн 
набула позитивного результату у багатьох сферах суспільного життя. Динаміка розвитку сумісної діяльності 
регулюється двосторонніми угодами в торговельно-економічній, технічній, культурній, науковій та освітній галузях. 
Налагоджені зв’язки визначаються Меморандумом про співробітництво між Міністерством культури і мистецтва, 
Міністерства освіти та науки України з Федеральним міністерством освіти і культури Австрії (1998 р.). 

Встановлені зв’язки визначають співробітництво між окремими регіонами нашої держави й Австрії. Так, згідно з 
вищезгаданим положенням, Чернівецька область взаємодіє з федеральною землею Карінтія в науково-освітній, 
культурній і громадській сферах діяльності. Чернівецькі гуманітарні гімназії з поглибленим вивченням німецької 
мови активно співпрацюють із австрійськими державними гуманітарними гімназіями міста Шпітталь, де 
запроваджені навчальні програми шкільного обміну старшокласників [9]. Особливий інтерес також відводиться 
налагодженню тісних зв’язків австрійських міст з окремими містами України: Київ – Відень, Київ – Велс [10]. 

Висновки. Підсумовуючи сказане, зазначимо, що реформування гуманітарної освіти в Австрії наслідує 
європейські тенденції розвитку освітньої сфери. Запозичення позитивного досвіду вдосконалення змісту 
австрійської гуманітарної освіти віддзеркалилося у вітчизняній школі. Після здобуття незалежності, політика 
уряду скерувала увагу на поновленні роботи гімназій різного типу в Україні. Реформування нашої гуманітарної 
освіти розпочалося із пошуку сучасної ідеології філософсько-педагогічного фундаменту (демократизація, 
індивідуалізація, стандартизація змісту освіти). Проект співпраці України і Австрії призведе до змін в освітній 
політиці та рішучої реорганізації вітчизняних освітніх закладів. Розроблення спільних програм у науковому, 
культурному та педагогічному просторах сприятиме згортанню радянської спадщини і наближатиме до 
світового освітнього розвитку. 
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Деничева О. И. Возможности внедрения австрийского опыта реформирования гуманитарного 
образования в Украине. 

В статье рассматриваются направления модификации содержания гуманитарного образования Австрии, 
возможности идентичных нововведений в сфере образования Украины и перспективы австро-украинских 
связей в гуманитарном пространстве. Обосновывается целесообразность изменений в отечественной 
системе образования путем подражания некоторым тенденциям реформирования гуманитарного 

образования в Австрии. Проводится анализ развития гуманитарного образования в украинской школе после 
принятия ряда нормативных актов, направленных на национальное возрождение украинской культуры в 
европейском социуме. Исследуются особенности реформирования структуры гуманитарного образования 

обеих стран. Предлагаются направления обновления отечественного гимназического образования. 

Denicheva О. I. The Facilities of Implementation of Austrian Liberal Education Reforming Experience in Ukraine. 

The article deals with the update trends of liberal education content in Austria, the facilities of educational 
identical innovations in Ukraine and the prospects for Austro-Ukrainian relations in the humanitarian area. The 
expediency of changes in the national education system by following the trends of the liberal education reforming 
in Austria is substantiated. It analyzes the liberal education development in Ukrainian school after adopting the 
legislative acts aimed at the revival of Ukrainian culture in the European society. The peculiarities of the liberal 
education reforming in both countries are examined. The upgrade directions of the Ukrainian educational system 

in gymnasiums are proposed. 
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ІНТЕГРОВАНІ СПЕЦКУРСИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН  

У статті розглянуто проблему формування професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін 
засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Подано класифікацію професійних умінь майбутніх учителів 
гуманітарного профілю з урахуванням вимог інформаційного суспільства, визначено роль і місце інтегрованих 
спецкурсів з використанням ІКТ в системі формування даних умінь у майбутніх бакалаврів. Запропоновано 

розроблений автором спецкурс "Використання ІКТ у професійній діяльності вчителів гуманітарних дисциплін" 
та обґрунтовано його структуру відповідно до мети, завдань і вимог до його розробки. 

Постановка проблеми. Ключовим завданням професійної підготовки майбутніх учителів у педагогічному 
університеті є формування їх професійної компетентності, одним із показників якої є рівень сформованості їх 
професійно-педагогічних умінь. Формування професійних умінь майбутніх учителів (освітньо-кваліфікаційний 
рівень − бакалавр) є комплексним процесом, який здійснюється впродовж усього курсу навчання в 
педагогічному університеті та включає в себе соціально-гуманітарну, психолого-педагогічну, фахову та 
практичну підготовку. Соціально-гуманітарна підготовка передбачає поглиблення та професіоналізацію знань 
з українознавчого, історичного, філософського, правознавчого, культурологічного та інших напрямків. Зміст 
психолого-педагогічної підготовки визначається такими навчальними дисциплінами, як педагогіка (дидактика, 
теорія виховання, історія педагогіки тощо) та психологія (загальна психологія, вікова психологія, педагогічна 
психологія та ін.). Фахова підготовка передбачає набуття студентами теоретичних знань з фундаментальних 
навчальних дисциплін спеціальності та спеціалізації, дисциплін фахового спрямування та методик викладання 
шкільних предметів, а також оволодіння практичними уміннями та навичками, необхідними для здійснення 
професійної педагогічної діяльності. Практична підготовка здійснюється через навчальні та фахові 
(педагогічні) практики [1].  

Окрім фундаментальних дисциплін, які входять до складу відповідного компоненту професійної підготовки, 
студенти відвідують різноманітні спецкурси. Перевагою спецкурсів є те, що вони, здебільшого, дозволяють 
систематизувати та поглиблювати знання з однієї або декількох дисциплін і носять прикладний характер, тим 
самим формуючи у студентів конкретні уміння, необхідні їм у майбутній професійній діяльності. Під 
інтегрованими спецкурсами будемо розуміти спецкурси, які поєднують у собі матеріал різних навчальних 
дисциплін, наприклад, іноземної мови та історії, математики та економіки, методики викладання конкретної 
дисципліни та інформатики тощо. Дані спецкурси мають професійну спрямованість, сприяють реалізації 
міжпредметних зв’язків та більш глибокому розумінню фахових дисциплін, їх взаємозв’язку з соціально-
гуманітарними та психолого-педагогічними дисциплінами. Але при розробці даних спецкурсів необхідно 
враховувати нові вимоги, які висуває інформаційне суспільство перед майбутнім учителем, а саме: вміння 
орієнтуватися в постійно зростаючому потоці інформації, володіння інформаційно-комунікаційними 
технологіями (ІКТ), здатність до творчого й критичного мислення, готовність до інноваційної діяльності тощо. 
Таким чином, окрім традиційних професійних-педагогічних умінь, які входять до професіограми вчителя 
відповідного предмету, сучасний учитель повинен володіти вміннями застосовувати ІКТ у навчальному 
процесі, але не формально, не епізодично, не заради того, щоб просто використати ІКТ, а таким чином, щоб 
застосування ІКТ було органічною та невід’ємною частиною його професійної діяльності як в урочний, так і 
позаурочний час. Саме для того, щоб сформувати у студентів такі вміння, необхідні інтегровані спецкурси, які 
би поєднували в собі матеріал таких дисциплін, як інформаційні технології, педагогіка, психологія, відповідна 
фахова дисципліна (наприклад, іноземна мова, історія, фізика тощо) та методика викладання даної дисципліни.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом з’явилось чимало досліджень, пов’язаних з 
розробкою таких інтегрованих спецкурсів. Найбільш масштабним за територією розповсюдження можна 
вважати курс за програмою "Intel® Навчання для майбутнього", який розроблено Деббі Кендау, Дженніфер 
Доерті та Джуді Йост з Інституту комп’ютерних технологій США та адаптований до українського видання 
М. Р. Морзе та Н. П. Дементієвькою [2]. Серед українських розробок у даному напрямку нами було 
проаналізовано спецкурс Р. С. Гуріна "Нові інформаційні технології" для майбутніх учителів гуманітарного 
профілю [3], спецкурс Л. І. Морської "Інформаційні технології у навчанні іноземних мов" [4], спецкурс 
О. М. Снігур "Засоби інформаційних технологій у системі підготовки майбутнього вчителя початкової школи'' 
[5] та деякі інші. 

Варто зазначити, що з 2005 р. в межах проведення всеукраїнського педагогічного експерименту спецкурс за 
програмою "Intel® Навчання для майбутнього" було введено до навчального плану вищих навчальних закладів 
І-ІV рівнів акредитації, що здійснюють підготовку фахівців за напрямком "Педагогічна освіта" [6], в тому числі 
й у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Паралельно з даним спецкурсом окремі 
університети впроваджують і власні розробки, пов’язані з підготовкою учителів конкретних дисциплін до 



О. А. Зимовець. Інтегровані спецкурси з використанням інформаційно-комунікаційних технологій як засіб формування 
професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін  

 147 

використання ІКТ. Тому постає питання комплексності та гнучкості в процесі впровадження подібних 
навчальних курсів та урахування змісту різних спецкурсів з метою запобігання часткового дублювання 
навчальної інформації, яка надається студентам. Крім того, аналіз науково-методичної літератури показав, що, 
незважаючи на зростаючий інтерес вищих навчальних закладів до впровадження ІКТ у навчальний процес, 
такий аспект, як використання інтегрованих спецкурсів з метою комплексного формування професійних умінь 
майбутніх учителів гуманітарних дисциплін, висвітлено недостатньо. Отже, мета статті – надати авторську 
класифікацію професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін з урахуванням вимог 
інформаційного суспільства, визначити роль і місце інтегрованих спецкурсів з використанням ІКТ в системі 
формування даних умінь у майбутніх бакалаврів та запропонувати структуру розробленого нами спецкурсу 
"Використання ІКТ у професійній діяльності вчителів гуманітарних дисциплін". 

У наших попередніх публікаціях ми визначили професійні вміння вчителя гуманітарних дисциплін (далі − 
ГД) в інформаційному суспільстві як володіння гнучкою системою усвідомлених, цілеспрямованих, 
взаємопов’язаних розумових і практичних дій, які дозволяють учителю ГД успішно виконувати навчально-
виховні функції на загальнопедагогічному, гуманітарно орієнтованому та предметно-методичному рівнях, 
використовуючи традиційні та інноваційні технології, у т. ч. ІКТ, в умовах, що змінюються. Взявши в якості 
базового критерію завдання, які висуває інформаційне суспільство перед учителями ГД, нами були виділені 
наступні класи умінь, необхідні для оволодіння вчителями-гуманітаріями в процесі бакалаврської підготовки: 1) 
клас загальнопедагогічних умінь, спрямованих на вирішення загальнопедагогічних завдань учителів незалежно 
від профілю; 2) клас гуманітарно орієнтованих умінь, спрямованих на вирішення завдань, специфічних для 
всіх учителів гуманітарного профілю; 3) клас предметно-методичних умінь, спрямованих на вирішення 
методичних завдань, характерних для вчителя конкретної гуманітарної дисципліни. Нами було доведено, що 
формування загально-педагогічних умінь відбуватиметься в межах вивчення психолого-педагогічних та 
соціально-гуманітарних дисциплін, курсу "Інформаційні технології" та загальнопедагогічних спецкурсів, які 
спрямовані на формування готовності майбутніх учителів до використання ІКТ у професійній діяльності. 
Процес формування гуманітарно орієнтованих умінь здійснюватиметься під час проходження пасивної 
педагогічної практики, науково-дослідницької діяльності з психолого-педагогічних дисциплін, вивчення 
спеціальних дисциплін, методики викладання спеціальних дисциплін, а також загальнопедагогічних спецкурсів, 
спрямованих на формування готовності майбутніх учителів до гуманістичного виховання учнів. Предметно-
методичні уміння частково формуватимуться й на попередніх двох етапах, але більш ґрунтовно цей процес 
здійснюватиметься під час проходження активної педагогічної практики, відвідування методичних спецкурсів з 
використанням ІКТ та науково-дослідницької діяльності з методики викладання фахової дисципліни [7: 153-157]. 

Таким чином, інтегровані спецкурси є невід’ємною ланкою в системі професійної підготовки майбутніх 
учителів ГД і, зокрема, формування їх професійних умінь. Прикладом спецкурсу, спрямованого на формування 
загальнопедагогічних умінь, може стати вищезгаданий навчальний курс за програмою "Intel® Навчання для 
майбутнього" [2]. В якості прикладу спецкурсу, спрямованого на формування гуманітарно орієнтованих умінь, 
наведемо спецкурс А. П. Вірковського "Становлення гуманної особистості", мета якого є підготовка 
майбутнього вчителя до формування гуманістичного ідеалу старшокласників [8: 103-121]. Для формування 
предметно-методичних умінь учителя гуманітарного профілю ми пропонуємо створений нами інтегрований 
спецкурс "Використання ІКТ у професійній діяльності вчителів гуманітарних дисциплін". При розробці даного 
спецкурсу ми враховували те, що студенти спочатку проходять спецкурс "Intel® Навчання для майбутнього" 
(наприклад, 5 семестр), а потім − заявлений нами спецкурс (6 чи 7 семестр), який може бути адаптований під 
будь-яку гуманітарну дисципліну.  

Основною метою запропонованого спецкурсу є систематизація знань, отриманих у процесі вивчення 
психолого-педагогічних дисциплін, базової фахової гуманітарної дисципліни й методики її викладання, а також 
основ інформаційних технологій, і формування на базі вже отриманих знань відповідних професійних навичок і 
умінь, необхідних майбутньому вчителю ГД в інформаційному суспільстві. Виходячи з поставленої мети, 
сформулюємо наступні завдання спецкурсу: 

1) розкрити основні напрямки використання ІКТ в професійній діяльності вчителя ГД; 
2) проаналізувати переваги та недоліки використання ІКТ у майбутній професійній діяльності вчителя ГД 

порівняно з іншими засобами навчання; 
3) ознайомити студентів з існуючими на даний момент програмами та он-лайн ресурсами, які може 

використати вчитель ГД у своїй професійній діяльності; 
4) навчити студентів створювати власні навчально-методичні матеріали з використанням різних засобів ІКТ; 
5) розвинути у студентів уміння планувати, організовувати та аналізувати навчальний процес з 

використанням ІКТ. 
Оскільки, як було заявлено вище, даний спецкурс повинен не дублювати, а поглиблювати спецкурс "Intel® 

Навчання для майбутнього" та враховувати специфіку професійної діяльності вчителів ГД, ми визначили 
наступні вимоги до розробки вищезазначеного спецкурсу, а саме: 

1. структура спецкурсу повинна відображати поетапність у формуванні професійних умінь майбутніх 
учителів гуманітарних дисциплін; 

2. зміст навчального матеріалу спецкурсу повинен включати роботу з програмним забезпеченням, який 
не входить до програми курсу "Intel® Навчання для майбутнього"; 
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3. допускається включити до змісту спецкурсу комп’ютерні програми та технології, які вивчаються в 
межах курсу "Intel® Навчання для майбутнього", але в тому випадку, якщо студенти вивчають їх 
додаткові можливості в нових умовах, специфічних саме для викладання конкретної гуманітарної 
дисципліни. 

Беручи до уваги першу вимогу до розробки нашого спецкурсу, визначимо основні етапі формування 
професійних умінь майбутніх учителів ГД: 1) мотиваційно-пізнавальний, мета якого – усвідомлення цілей дії і 
пошук способів її виконання; 2) тренувально-виконавчий (використання набутих знань про спосіб виконання 
дії, але в незмінних чітко визначених ситуаціях); 3) рефлексійно-творчий (творче використання набутих умінь у 
змінних ситуаціях) [7]. 

Виходячи з етапів формування професійних умінь, поділимо матеріал спецкурсу на 3 модулі:  
Модуль І − використання готових навчальних програм та Інтернет-ресурсів; 
Модуль ІІ − створення навчально-методичних матеріалів засобами ІКТ; 
Модуль ІІІ − планування, організація та аналіз навчального процесу з використанням ІКТ. 
Матеріал першого модулю відповідає І етапу формування професійно-педагогічних умінь. Його мета − 

ознайомити майбутніх учителів ГД з готовими програмами та ресурсами, які вони зможуть використати у 
майбутній професійній діяльності, навчити аналізувати дані ресурси згідно з певними критеріями та 
використовувати їх в навчальному процесі на рівні фрагменту уроку. 

Матеріал другого модулю відповідає ІІ етапу формування професійно-педагогічних умінь. Його мета − 
навчити студентів розробляти власні навчально-методичні матеріали засобами ІКТ та використовувати їх на 
рівні фрагменту уроку. 

Матеріал третього модулю відповідає ІІІ етапу формування професійно-педагогічних умінь. Його мета – 
навчити студентів планувати, організовувати та аналізувати навчальний процес з використанням готових та 
власно створених електронних навчально-методичних матеріалів на рівні уроку, циклу уроків та в позаурочній 
діяльності.  

Враховуючи другу вимогу до розробки спецкурсу, виділимо програмне забезпечення, яке не вивчається в 
межах спецкурсу "Intel® Навчання для майбутнього", але, на нашу думку, доцільно включити в програму 
спецкурсу для вчителів-гуманітарїїв: 

• педагогічні програмні засоби (ППЗ) з конкретних гуманітарних дисциплін, енциклопедії, словники, 
навчальні ігри тощо; 

• графічні, звукові та відео-редактори (Paint, Photoshop, Audacity, Movie Maker тощо);  
• програми-оболонки (authoring tools), такі як Hot Potatoes, Quandary, My Test тощо; 
• он-лайн ресурси (як джерело інформації, як засіб комунікації, для створення власних дидактичних 

матеріалів: тестів, кросвордів, веб-квестів, підкастів, веб-сайтів тощо).  
Опираючись на третю вимогу до розробки спецкурсу, вважаємо допустимим включити в програму 

спецкурсу роботу з текстовим редактором MS Word, табличним процесором MS Excel, програмою для 
створення презентацій MS Power Point та програмою для створення публікацій та веб-сайтів MS Publisher, які 
входять до програми курсу "Intel® Навчання для майбутнього", але в межах нашого спецкурсу акцент буде 
зроблений на додаткових можливостях даних програм, які можуть бути корисні саме для вчителів-гуманітаріїв. 

Виходячи з мети, завдань та вимог до спецкурсу, сплануємо його структуру (Таблиця 1). Зауважимо також, 
що запропонований спецкурс розрахований на 48 годин і організований в трьох режимах роботи:  

1) лекційний аудиторний режим для проведення вступної лекції зі спецкурсу, яка передбачає 
ознайомлення студентів із завданнями спецкурсу та обговорення основних теоретичних проблем, пов'язаних з 
використанням ІКТ у професійній діяльності майбутнього учителя ГД; 

2) комбінований лабораторно-практичний аудиторний режим для проведення занять у комп'ютерному 
класі, який передбачає аналіз мультимедійних програм спеціального та загального призначення, обговорення 
окремих комп'ютерних завдань і навчально-методичних матеріалів; 

3) індивідуальний позааудиторний режим для проведення лабораторних занять у комп'ютерному класі, 
який передбачає виконання відео-лабораторних робіт і комп’ютерно- лабораторних робіт, включаючи розробку 
власних навчально-методичних матеріалів засобами ІКТ. 

Поточний та тематичний види контролю здійснюються викладачем на кожному лабораторно-практичному 
зайнятті через перевірку виконання запропонованих завдань, демонстрацію фрагментів уроків із використанням 
готових комп'ютерних програм і самостійно створених навчально-методичних матеріалів. Формою 
підсумкового контролю є диференційований залік. На заліку студенти захищають електронний портфоліо, який 
містить 3 каталоги з матеріалами, що відповідають трьом модулям спецкурсу. Вони включають каталоги 
Інтернет-ресурсів, педагогічних програмних засобів, електронних тестів та прав для навчання даної дисципліни, 
дидактичні та методичні матеріали, завантажені з Інтернету та створені самостійно за допомогою 
різноманітного програмного забезпечення, розгорнуті плани-конспекти уроків та позаурочних заходів з 
використанням ІКТ тощо. 

Опираючсь на структуру курсу "Intel® Навчання для майбутнього" [2] і розробленого нами спецкурсу, 
проаналізуємо спільні риси та відмінності обох спецкурсів з точки зору використання засобів ІКТ та 
формування професійних умінь майбутніх учителів ГД (Рис. 1). 
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Таблиця 1.  
Структура спецкурсу "Використання ІКТ у професійній діяльності  

вчителів гуманітарних дисциплін".  

Зміст навчального матеріалу Режим роботи 
Кількість 
годин 

Інформаційно-комунікаційні технології в професійній 
діяльності вчителів гуманітарних дисциплін, їх класифікація та 
дидактичні можливості. 

лекційний 2 

Модуль 1. Використання готових навчальних програм та Інтернет-ресурсів 

Тема 1 
Використання педагогічних програмних засобів, 
електронних підручників, навчальних ігор, 
мультимедійних енциклопедій, словників. 

лабораторно-
практичний 

4 

Тема 2 
Використання Інтернет-ресурсів та електронної пошти. лабораторно-

практичний 
4 

Модуль 2. Створення навчально-методичних матеріалів засобами ІКТ 
лабораторно-
практичний 

2 
Тема 1 

Створення навчально-методичних матеріалів за 
допомогою пакету програм Microsoft Office (MS 
Word, MS Excel, MS Power Point, MS Publisher). індивідуальний 2 

лабораторно-
практичний 

4 
Тема 2 

Створення навчально-методичних матеріалів з 
використанням програм-оболонок (Hot Potatoes, 
Quandary, My Test). індивідуальний 4 

лабораторно-
практичний 

4 
Тема 3 

Створення навчально-методичних матеріалів з 
використанням он-лайн програм (Puzzle Makers, Test 
Makers, Web Quest Generators , Voki). індивідуальний 4 

Лабораторно-
практичний 

4 

Тема 4 

Створення навчально-методичних матеріалів з 
використанням графічних, звукових, відео 
редакторів, програм для запису з екрану (Paint, 
Photoshop, Audacity, Movie Maker, СаmStudio). 

індивідуальний 4 

Модуль 3. Планування, організація та аналіз навчального процесу  
з використанням засобів ІКТ 

лабораторно-
практичний 

2 
Тема 1 

Планування, організація та аналіз уроку з 
використанням ІКТ. 

індивідуальний 2 
лабораторно-
практичний 

2 
Тема 2 

Планування, організація й аналіз позаурочної роботи 
учнів з використанням ІКТ. 

індивідуальний 2 
Залік 2 
Сумарна кількість годин 48 
Аудиторних занять 28 
З них – лекційних / лабораторно-практичних занять 2/26 
Позааудиторних занять 18 
Залік 2 
Всього 48 

 
Оскільки, як видно з діаграми, обидва спецкурси мають і спільні риси щодо використання деяких засобів 

ІКТ, варто уточнити, що дані засоби використовуються в межах обох спецкурсів по-різному. Наприклад, при 
роботі з програмою MS Word студенти-гуманітарії вивчають додаткові можливості цієї програми, такі як 
рецензування, використання вбудованих довідкових матеріалів (словників, тезаурусів тощо), а також технології 
використання текстових редакторів безпосередньо на уроці; при роботі з програмою MS Power Point студенти 
дізнаються про можливості програми для створенні тестових завдань та електронних підручників; при роботі з 
он-лайн ресурсами студенти навчаються не тільки добирати інформацію в межах дослідження, а й створювати 
свої власні матеріали (пазли, тести, кросворди, подкасти, відео-уроки, веб-квести) за допомогою он-лайн 
генераторів.  
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Рис. 1. Порівняльна характеристика курсу за програмою "Intel® Навчання для майбутнього" та спецкурсу 
"Використання ІКТ у професійній діяльності вчителів гуманітарних дисциплін". 

 
Висновки. Таким чином, за умови комплексності та гучності планування навчального матеріалу, обидва 

спецкурси сприяють формуванню професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін, кожний – на 
своєму рівні. Після проходження даних спецкурсів студент матиме комплект електронних навчально-
методичних матеріалів, які можуть бути використані в готовому вигляді чи адаптовані виходячи зі змінних 
умов (теми, класу, рівня учнів, їх психологічних особливостей тощо) під час проходження активної 
педагогічної практики та в майбутній професійній діяльності. Вважаємо, що використання інтегрованих 
спецкурсів з використанням ІКТ в процесі бакалаврської підготовки забезпечить поступове, систематичне та 
комплексне формування всіх класів професійних умінь студентів-гуманітаріїв.  

Перспективою дослідження вбачаємо розробку інтегрованих спецкурсів з використанням ІКТ в процесі 
професійної підготовки спеціалістів та магістрів, а також створення інтегрованих спецкурсів для студентів 
негуманітарних спеціальностей.  
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7) творчо-дослідницький 
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1) навчання вчителів різних 
дисциплін; 
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обмежуються одним-двома 
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6) створення матеріалів як 
від імені вчителя, так і учнів; 
7) детальний опис проекту: 
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отриманих результатів; 
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1) навчання вчителів 
конкретної гуманітарної 
дисципліни; 
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педагогічних програмних 
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гуманітарної дисципліни; 
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аудіо та відео редакторів; 
5) використання програм-
оболонок; 
6) матеріали електронного 
портфоліо створюються для 
навчання учнів різних класів 
та з різних тем; 
7) створення матеріалів тільки 
від імені вчителя; 
8) розподілення модулів 
спецкурсу за етапами 
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9) спрямованість на 
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Зимовец Е. А. Интегрированные спецкурсы с использованием информационно-коммуникационных технологий 
как средство формирования профессиональных умений будущих учителей гуманитарных дисциплин. 

В статье рассматривается проблема формирования профессиональных умений будущих учителей 
гуманитарных дисциплин средствами информационно-коммуникационных технологий. Подана классификация 
профессиональных умений будущих учителей гуманитарного профиля с учетом требований информационного 
общества, а также определены роль и место интегрированных спецкурсов с использованием ИКТ в системе 

формирования данных умений у будущих бакалавров. Предложен разработанный автором спецкурс 
"Использование ИКТ в профессиональной деятельности учителей гуманитарных дисциплин" и обоснована его 

структура в соответствии с целью, задачами и требованиями к его разработке. 

Zymovets' O. A. The Integrated Specialized Courses with Using the Informational and Communicational 
Technologies as the Means of the Prospective Humanities Teachers' Professional Skills Formation. 

The article deals with the problem of the prospective humanities teachers' professional skills formation with the help of 
the informational and communicational technologies. The classification dealing with the prospective humanities 

teachers' professional skills with the regards of the information society's requirements is given, the role and place of the 
integrated specialized courses with using ICT in the system of future bachelors' professional skills formation are 

determined. The developed author's specialized course ''Using ICT in the Prospective Humanities Teachers' 
Professional Activity'' is suggested, its structure according to the aims, tasks and demands to its planning is described. 
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ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: СУЧАСНИЙ СТАН 

У статті здійснено аналіз стану полікультурного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах 
України. Висвітлено проблему інтеграції полікультурного компоненту до навчальних програм і шкільних 
підручників. Наголошено на невідповідності рівня підготовки майбутніх учителів вищими навчальними 
закладами педагогічної освіти тим вимогам, які ставить завдання полікультурного виховання школярів. 
Висвітлено думку про те, що прийняття базової концепції полікультурного виховання стане законодавчою 

основою для ефективної реалізації полікультурного виховання учнів в українській школі. 

Постановка проблеми. Україна – молода поліетнічна держава, яка прагне до інтеграції в світове та 
європейське співтовариство. Полікультурність як внутрішнього, так і зовнішнього суспільного середовища 
вимагає від кожного громадянина нашої країни здатності до міжетнічної та міжкультурної комунікації та 
толерантного ставлення до культурних цінностей інших народів. Тому дедалі гостріше постає необхідність 
цілеспрямовано готувати підростаюче покоління до життя в культурно гетерогенному й мінливому світі. 
Важливу роль у вирішенні цього завдання належить полікультурному вихованню учнів у школі як одній із 
наймасовіших соціальних інституцій сучасності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення теоретичних засад та можливостей практичної 
реалізації полікультурного виховання у навчально-виховному процесі школи стало одним із найактуальніших 
напрямків вітчизняної педагогіки наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Освітяни Р. Агадуллін, В. Бойченко, 
Л. Голік, Л. Пуховська та ін. досліджують методологічні та теоретичні аспекти полікультурної освіти й 
виховання. А. Солодка проаналізувала перспективи реалізації полікультурного виховання старшокласників у 
процесі вивчення гуманітарних предметів, Е. Ананьян вивчила досвід полікультурного виховання в гімназіях 
України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття, В. Бойченко дослідила полікультурне виховання 
учнів молодших класів у навчально-виховному процесі школи. Проблему підготовки вчителя до роботи в 
полікультурному середовищі піднімають у своїх дослідженнях Л. Волик, Л. Воротняк, О. Дубасенюк, 
І. Лощенова Н. Якса та ін. 

Тож системних досліджень у царині полікультурного виховання учнів у школах здійснено недостатньо. В 
зв’язку з цим метою нашої статті є аналіз сучасного стану полікультурного виховання учнів у загальноосвітніх 
навчальних закладах України. 

Виклад основного матеріалу. Україна – держава поліетнічна, полікультурна й поліконфесійна. Крім того, в 
Україні невпинно зростає кількість іммігрантів і біженців різноманітного етнічно-расового походження. 
Сьогодні культурне, релігійне й мовне розмаїття українського суспільства усвідомлюється невід’ємним 
чинником у процесі державотворення. В основу концепції державної етнополітики в Україні покладено 
принцип рівності прав і свобод громадян незалежно від їхнього національного (етнічного) походження, раси, 
віросповідання, мови. За роки незалежності в Україні було прийнято цілу низку законів, постанов та указів, які 
регламентують діяльність органів законодавчої та виконавчої влади в питаннях національного, поліетнічного та 
поліконфесійного регулювання суспільного життя. Серед них – Конституція України (1996), Декларація прав 
національностей України (1991), закони України ''Про національні меншини в Україні'' (1992), ''Про освіту'' 
(1991), ''Про свободу совісті та релігійні організації'' (1991), ''Основи законодавства України про культуру'' 
(1992), ''Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 1992 р.'' (2003) та інші. 

В умовах створення правових і світоглядних засад полікультурного демократичного суспільства, 
економічної, культурної та освітньої інтеграції України в європейське і світове співтовариство особливої 
актуальності набуває проблема виховання нового покоління, готового до ефективної міжкультурної взаємодії в 
нових історичних реаліях, стійкого до проявів расизму, ксенофобії й нетерпимості до людських відмінностей. 

Українська педагогічна наука є спадкоємницею радянської педагогіки. Концепція інтернаціонального 
виховання й система виховання культури міжнаціонального спілкування, які існували в радянській педагогіці, 
незважаючи на все те позитивне, що вони мали на меті, не могли відповісти на виклик, зроблений вітчизняній 
системі освіти різкими соціально-демографічними змінами в країні, викликаними розпадом СРСР та активізацією 
процесів національно-культурного самовизначення в Україні. Перед вітчизняними педагогами постало складне 
завдання знайти той делікатний баланс між відкритістю для навколишнього світу, інших культур та збереженням 
особистісної, національної самобутності, її захистом від девальвації та від чужих ідеологічних впливів. Виникла 
потреба в новому теоретичному підході, який має на меті полікультурне виховання на основі народної, 
національної культури [1]. Тому на початку 1990-х років українські освітяни почали досліджувати проблему 
полікультурного виховання як якісно новий концептуальний підхід до формування особистості, готової 
реалізовувати себе в полікультурному та поліетнічному середовищі держави та світу загалом. 

Аналіз державних документів у галузі освіти, прийнятих у перші роки незалежності, показав, що принципи 
полікультурності не були відображені в таких основоположних актах як "Про освіту" (1991) та Державна 
національна програма "Освіта" ("Україна ХХІ століття") (1993). У "Концепції національного виховання" (1994) 
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серед принципів національного виховання названо принципи народності, культуровідповідності, гуманізації, 
демократизації та етнізації виховного процесу. Принцип етнізації виховного процесу означає "надання широких 
можливостей представникам усіх етносів для пізнання своєї історії, традицій, звичаїв, мови, культури, 
формування власної національної гідності. І через пізнання власної історико-культурної спадщини допомагає 
представникам цих етносів пізнати глибинність взаємозв’язків з українською нацією, її державою, переконатися, 
що саме українська незалежна суверенна держава охороняє національні права всіх громадян України" [2: 8]. 

Завдання полікультурного виховання молодого покоління українців відображене у таких законодавчих актах 
у галузі освіти й виховання, як закон "Про загальну середню освіту" (1999), закон "Про позашкільну освіту" 
(2000), "Концепція 12-річної загальної середньої освіти" (2000), "Концепція громадянського виховання" (2000). 
У статті 3 закону "Про загальну середню освіту" йдеться про те, що одним із завдань загальної середньої освіти 
є "виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної 
мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй…" [3: 6-8]. Цим законом 
гарантується право на здобуття повної загальної середньої освіти усім громадянам України незалежно від раси, 
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 
майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак, а також іноземцям та особам без громадянства, 
які перебувають в Україні на законних підставах. 

Загалом можна констатувати, що чинними державними документами у галузі освіти й виховання визнається 
полікультурність і поліетнічність українського суспільства та вказується на необхідність врахування цього 
явища в навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу. Тож українські освітяни мають 
достатню законодавчу підтримку для реалізації полікультурного виховання. Однак, на нашу думку, наріжним 
чинником, який міг би суттєво вплинути на цей процес, стала б розробка та прийняття базової концепції 
полікультурного виховання учнівської молоді. Науковцями Українського центру культурних досліджень 
розроблено й оприлюднено на сайті центру в мережі Інтернет рекомендації до концепції полікультурної освіти 
в Україні [4], тож можна вважати, що перший крок у цьому напрямку зроблено. 

Наразі для врахування освітніх потреб та розвитку етнокультури етнічних груп в Україні формується 
мережа загальноосвітніх шкіл із навчанням мовами національних меншин. Працюють 2940 шкіл із російською 
мовою навчання, 104 – з румунською, 64 – з угорською, 5 – з єврейською, 3 – з польською, 2 – з 
кримськотатарською. Загалом викладання мовами національних меншин здійснюється в 15 % шкіл України. 
Крім того, 2339, або 11 %, шкіл є двомовними: однією з мов викладання в них є українська, іншою – мова 
національної меншини. У загальноосвітніх школах працюють також факультативи та гуртки, в яких вивчають 
рідну мову близько 170 тис. дітей, зросла кількість недільних шкіл, де навчається близько 7 тис. дітей [5].  

Водночас, створюються умови для належного опанування державною мовою в навчальних закладах із 
навчанням мовами національних меншин. Для висвітлення досвіду роботи вчителів зазначених 
загальноосвітніх навчальних закладів створено постійну рубрику в журналі "Українська мова й література в 
середніх школах, гімназіях, ліцеях і колегіумах". 

Ключову роль у вирішенні проблеми виховання молодого покоління в дусі толерантності до культурних 
відмінностей виконують учителі. Педагог В. Бойченко присвятила своє дисертаційне дослідження аналізу стану 
полікультурного виховання в початкових класах шкіл Черкаського регіону. Результати проведеної діагностики 
засвідчили, що вчителі не надають достатньої уваги вирішенню проблем полікультурності, що негативно 
позначається на полікультурній вихованості молодших школярів. У процесі дослідження було з’ясовано, що 
сучасна сім’я значно впливає на формування та розвиток у дитини стереотипів ставлень і особливостей 
міжособистісних взаємин із представниками інших культур. Однак переважна більшість батьків не надає належної 
уваги цим питанням, а в деяких випадках навіть негативно впливає на полікультурне становлення дитини [6: 17]. 

Враховуючи потребу в підготовці педагогічних кадрів до реалізації полікультурного виховання учнів, 
Міністерством освіти і науки в попередні роки проведено Всеукраїнські семінари для фахівців обласних 
інститутів післядипломної педагогічної освіти (в Ужгороді, Києві, Луцьку, Сімферополі). Учасників семінарів 
ознайомлено зі змістом проекту Євросоюзу "Релігійне розмаїття та міжкультурна освіта" та підходами до 
забезпечення полікультурної освіти в умовах України. Пройшли міжнародні семінари в Чернігові та Форосі 
(Автономна Республіка Крим). Українські педагоги взяли участь у міжнародних семінарах "Культурна та 
релігійна різноманітність через освіту", які проходили в Грузії та Франції [7].  

Погоджуємося з думкою дослідниці Н. Якси про те, що в сучасних умовах надзвичайної актуальності 
проблеми міжнаціональної взаємодії формування полікультурно компетентних учителів – одна з ланок 
удосконалення професійно-педагогічної підготовки студентів університетів і педагогічних ВНЗ. Аналізуючи 
проблему формування полікультурної компетентності майбутнього вчителя, дослідниця виявила, що властиве 
нашому суспільству культурне різноманіття наразі не знайшло свого відображення в системі підготовки 
майбутнього спеціаліста у ВНЗ [8: 267-268]. 

Важливою умовою реалізації полікультурного виховання учнів у школах є наявність полікультурного 
компоненту у програмах і навчальних матеріалах, поданих у підручниках. Науковцем А. Солодкою проведено аналіз 
чинних програм та підручників із гуманітарних предметів, який показав, що полікультурний компонент у більшості з 
них практично не акцентовано. У зв’язку з цим, а також через низку причин мотиваційного, інформаційного та 
організаційного характеру рівень полікультурної вихованості учнів у школах м. Миколаєва низький [9: 17]. 

Аналіз шкільних програм і підручників щодо наявності полікультурної складової виявив, що програми з 
української та зарубіжної літератури не охоплюють вивчення життєвого та творчого шляху авторів – 
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представників національних меншин України [10: 186-187]. Недостатньою, на думку О. Мілютіної, є 
полікультурна складова шкільного предмету "Суспільствознавство" та предметів освітньої галузі "Естетична 
культура". А освітні галузі "Математика", "Природознавство", "Технологія", "Здоров'я і фізична культура" 
зовсім не пов’язані з полікультурною освітою учнів [10: 188-189]. 

Певна робота, спрямована на усунення окреслених проблем, почала проводитись у 2009 році, коли в 
Українському інституті національної пам’яті пройшли засідання ІV та V Робочих нарад із моніторингу шкільних 
підручників із історії України. За результатами засідань започатковано оновлення змісту історичної освіти, 
перегляд стандартів і програм, створення нового покоління підручників на засадах полікультурності [11]. 

Міністерством освіти і науки підготовлено методичні рекомендації з географії та етики. У їх зміст введено 
питання впровадження у навчальний процес проблем міжкультурної освіти та релігійного розмаїття, в яких 
підкреслюється право на визнання унікальності, своєрідності кожної людини, її духовного внутрішнього світу, 
повагу до прав дитини на свободу, щастя і всебічний розвиток, реалізацію її здібностей [7]. 

Враховуючи особливості кримського регіону, видано посібник ''У кримській оселі'', розроблено навчальний курс 
''Культура добросусідства'' й методичні рекомендації до нього. Програма курсу розрахована на чотири навчальні 
роки в початковій школі. Він сприятиме формуванню у школярів міжетнічної та міжконфесійної толерантності, 
гармонізації міжнаціональних відносин, формуванню етики міжнаціонального спілкування на основі взаємоповаги 
та взаємозбагачення через національну самобутність культури побуту, традицій кожного народу [12: 139-140]. 

Для популяризації в українському соціумі ідеології полікультурності, виховання у молодого покоління 
любові до Вітчизни, толерантності, шанобливого ставлення до культурних надбань українців і представників 
інших національностей щорічно в Українському дитячому центрі ''Молода гвардія'' (м. Одеса) проводяться 
Міжнародні конкурси-фестивалі дитячої та юнацької творчості ''Усі ми діти твої, Україно!''. Метою конкурсу-
фестивалю є державна підтримка обдарованих дітей та юнацтва, розвиток інтелектуальних та творчих 
здібностей українців та представників національних меншин України, учнівської молоді українського 
походження з зарубіжжя. 

Щороку Міністерством науки, освіти, молоді та спорту проводяться Всеукраїнські історико-літературні конкурси 
''Моя Батьківщина – очима дітей різних етносів України''. Мета конкурсу – виявлення в Україні юних обдарувань і 
талантів, популяризація культурних надбань етносів, які проживають в Україні, виховання у підростаючого 
покоління національної самосвідомості, шанобливого ставлення до культур і традицій народів країни та світу й 
формування у молоді України відчуття гідності громадянина цивілізованої європейської держави [7]. 

Таким чином, Міністерством освіти, науки, молоді та спорту на державному рівні приділяється увага 
полікультурному вихованню молодих українців. Про наявний позитивний досвід, так само як і про труднощі, 
пов’язані з вирішенням завдання полікультурного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах 
України, розповідають учителі на сторінках всеукраїнських педагогічних видань "Рідна школа", "Шлях освіти", 
"Педагогіка і психологія" та ін.  

Вчитель ліцею при Донецькому національному університеті О. Нафанець ділиться досвідом використання 
таких інтерактивних методів полікультурного виховання як "мікрофон", "мозковий штурм", "обери позицію", 
"навчаючи – вчуся" на уроках російської мови та світової літератури. Прикладом полікультурного виховання 
старшокласників у позакласній роботі в ліцеї є проведення Міжнародного фестивалю культури та творчості 
старшокласників "Синій птах". Метою фестивалю є залучення дітей до творчого процесу осягнення й розуміння 
моральних основ національної культури й духовного багатства народів, які живуть у Донбасі. Фестиваль 
проходить протягом чотирьох днів. У його програмі – виставки експонатів національної культури країн, мови 
яких вивчаються в ліцеї (Франції, Німеччини, Англії, Греції), а також національних спільнот м. Донецька; 
демонстрація творчих досягнень учнів і викладачів у мистецтві слова, в декоративно-прикладному та співочому 
мистецтві, виставки малюнків і фотографій ліцеїстів; театральні постановки й концерти [13]. 

Полікультурне виховання учнів на основі національного виховання на кращих традиціях народної педагогіки 
реалізується шляхом вивчення гуцульщинознавства в закладах освіти Вижницького та Путильського районів 
Чернівецької області. З метою збереження регіональної самобутності Гуцульщини, її культури та мистецтва в 
сучасних умовах гуцульщинознавство вивчається як складова частина предмета "Українознавство". Для його 
викладання використовуються елементи Регіональної програми з гуцульщинознавства за редакцією педагога-
краєзнавця, заслуженого працівника освіти І. Пилипейка. При районних методкабінетах створено 
методоб’єднання вчителів українознавства, що сприяє упровадженню різних форм і методів роботи із школярами, 
в т. ч. інтегрованих уроків, уроків-конференцій, уроків-зустрічей, фольклорних свят. При методоб’єднаннях 
створено творчі колективи з підготовки та видання навчально-методичних посібників "Гуцульщинознавство на 
уроках української мови та літератури", "Гуцульщинознавство в позашкіллі" [14: 32-33]. 

Висновки. Аналіз наукових досліджень та досвіду вітчизняних освітян у царині полікультурного виховання 
показав, що на рівні Міністерства освіти, науки, молоді та спорту здійснено певні кроки в напрямку вирішення 
окресленої проблеми. Є також деякий позитивний досвід полікультурного виховання учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів у найбільш поліетнічних і поліконфесійних регіонах. Він пов'язаний зі специфікою 
національного складу й необхідністю вирішення проблеми міжетнічних стосунків. Проте загалом 
полікультурному вихованню школярів у загальноосвітніх навчальних закладах приділяється недостатньо уваги. 
На нашу думку, необхідно прийняти базову концепцію полікультурного виховання, яка стала б міцним 
законодавчим підґрунтям для внесення відповідних змін до навчальних програм, змісту основної маси 
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шкільних підручників, програм підготовки майбутніх учителів у закладах педагогічної освіти та вчителів у 
обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти.  

Предметом наших подальших досліджень вважаємо аналіз американського досвіду полікультурного 
виховання та розробку рекомендацій щодо його використання в загальноосвітніх навчальних закладах України. 
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Лукьянчук С. Ф. Поликультурное воспитание в украинской школе: современное состояние. 

В статье осуществлен анализ состояния поликультурного воспитания в общеобразовательных учебных 
заведениях Украины. Освещена проблема интеграции поликультурного компонента в учебные программы и 
учебники. Привлекается внимание к проблеме несоответствия уровня подготовки будущих учителей высшими 

учебными заведениями педагогического образования тем требованиям, которые ставит задача 
поликультурного воспитания школьников. Высказано мнение о том, что принятие базовой концепции 

поликультурного воспитания станет законодательной основой для эффективной реализации поликультурного 
воспитания учащихся в украинской школе. 

Lukianchuk S. F. The Multicultural Education in the Ukrainian School: the Present State. 

The article deals with the analysis of the multicultural education in the comprehensive educational establishments of 
Ukraine. The problem of the multicultural component integration to the curriculum and textbooks is highlighted. The 

attention is drawn to the problem of discrepancy between the level of prospective teachers' training in the higher 
educational establishments and demands, which appear in the connection with the task of the pupils' multicultural 
education. It is suggested that the enactment of the base conception of the multicultural education will become the 

legislative basis for the effective multicultural education implementation. 
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ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЧЕРЕЗ АКТИВІЗАЦІЮ ЇХ 
ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДОВКІЛЛІ 

Статтю присвячено аналізу екологічної освіти і виховання в сучасному навчально-виховному процесі 
загальноосвітніх навчальних закладів. Розкрито взаємозв’язки між поняттями ''екологічна культура'' та 

''творчий потенціал''. Охарактеризовано основні тенденції виховання екологічної культури через 
впровадження в практику навчальних закладів суб’єкт-суб’ єктних моделей виховного процесу. 

Постановка проблеми. В умовах ускладнення екологічної ситуації на планеті екологічна освіта й 
виховання мають стати необхідними складовими навчально-виховного процесу. Сьогодні, як ніколи раніше, 
стало очевидно, що та культура ставлення до природи, яка склалась історично, заходить у гостру 
суперечність з дедалі зростаючою роллю антропогенних чинників у навколишньому середовищі. Результати 
опитування старшокласників щодо розуміння ними змісту поняття "екологія" свідчать про однозначність 
визначення ними цього поняття як науки, що вивчає забруднення навколишнього середовища, тоді як 
Е. Геккель (1866 рік) вперше вжив слово "екологія" для позначення конкретного наукового напряму, який 
вивчає взаємовідносини живих організмів із середовищем їх існування. 

Спираючись на вищезазначене і враховуючи актуальність процесу формування екологічної культури, 
вважаємо, що саме активізація творчого потенціалу старшокласника є засобом самореалізації людини в житті, 
конструктивної суспільної діяльності та соціальної адаптації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Однією із причин історичної зміни змісту поняття ''екологія'' стала 
впевненість людини у своїй всемогутності, яка, на думку Г. Данилової веде до втрати традиційних духовних 
цінностей, тоді як "людина як цілісна особистість, що реалізує свій творчий потенціал у взаємодії зі світом 
(природою, суспільством, іншими людьми), має відігравати особливе значення в системі "Людина і Світ" " [1: 6]. 

Схожу до попередньої за своєю сутністю думку висловлюють Г. Пустовіт, М. Хилько, Н. Левчук, 
В. Бровдій, які відзначають негативні тенденції у ціннісному, морально-етичному ставленні людини до 
природи, що спонукає до виявлення низького рівня екологічної культури і є головною причиною кризової 
ситуації в системі "людина-природа". Тому, як стверджує М. Хилько, тільки зважену позицію співвідносного 
розвитку у взаємодії людини і природи "можемо вважати як суттєвий чинник формування екологічної 
культури, що визначає норми поведінки людини стосовно природи" [2: 303]. За твердженням Г. Пустовіта, саме 
"формування ціннісної сфери особистості має сприяти усвідомленню нею "пріоритету природи", де людина, як і всі 
інші живі істоти, розглядається рівнозначною складовою біосфери" [3: 47]. 

Методологічні підходи та концептуальні положення екологічної освіти й виховання відображені у працях 
Г. Білявського, В. Бровдія, М. Дробнохода, О. Захлєбного, І. Звєрєва, М. Кисельова, В. Крисаченка, Г. Пустовіта 
та ін. Проблеми розвитку та удосконалення екологічної освіти й виховання старшокласників охарактеризовані у 
наукових працях А. Захлєбного, І. Звєрєва, В. Вербицького, О. Колонькової, О. Лазебної, С. Лебідь, Н. Левчук, 
Г. Новікової, О. Пруцакової, Н. Пустовіт, С. Шмалєй та ін. 

За твердженням Н. Пустовіт, екологічна культура особистості характеризується: системою цінностей щодо 
довкілля; відповідальним ставленням до навколишнього середовища; системою умінь і досвідом вирішення 
екологічних проблем, насамперед, на місцевому і локальному рівнях; практичними діями, поведінкою, 
спрямованими на збереження довкілля [4]. Аналіз означених праць дає змогу зробити висновок про те, що 
сьогодні рівень сформованості екологічної культури підростаючого покоління є недостатнім. Відтак, 
простежується відсутність у них відповідальності за збереження навколишнього середовища і практичної 
підготовки до вивчення й охорони природи. 

Стратегія ЄЕК ООН в інтересах збалансованого розвитку надає вирішальне значення освіті у формуванні 
цінностей та виробленні навичок екологічно доцільної поведінки. У Концепції екологічної освіти України 
визначено формування навичок екологічної поведінки одним із актуальних завдань сьогодення. Однак, у 
сучасній екологічній освіті переважають теоретичні форми роботи над практичними, що не змінює ситуацію в 
довкіллі, а лише її загострює. 

Метою цієї статті є визначення практичної дослідницької діяльності екологічного спрямування старшокласників 
в довкіллі як провідної для формування їх екологічної культури та активізації творчого потенціалу. 

Виклад основного матеріалу. Законом України "Про загальну середню освіту", Національною доктриною 
розвитку освіти України у ХХІ столітті, Національною програмою виховання дітей та учнівської молоді в 
Україні визначено, що активізація, формування й розвиток творчого потенціалу є провідною метою навчально-
виховної діяльності загальноосвітньої школи. 

Актуальною в контексті зазначеного вище є концепція С. Рубінштейна, за якою розвиток є процесом становлення 
особистості – виникнення в неї нових якостей, зокрема творчого ставлення до розв’язання проблем, що 
забезпечувало б ефективне досягнення нових вищих рівнів буття як поступального руху до інтелектуального, 
духовного й фізичного сходження [5]. Визначальною у вивченні генезису особистості, на його думку, була позиція, 
згідно з якою зовнішні чинники діють через внутрішні умови. Тобто, закони зовнішньо зумовленого розвитку 
індивіда підпорядковуються внутрішнім законам, і з них повинно виходити справжнє рішення проблем навчання, 
виховання й, головне, становлення соціально активної, відповідальної й духовно збагаченої особистості. 
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Таким чином, зв'язок між екологічною культурою особистості та її творчим потенціалом визначається їх 
природним началом та природними законами розвитку. Тому виховання через природу та в природі здійснює 
найефективніший вплив на свідомість старшокласника. Так, в основі концепції виховання Г. Сковороди лежить 
принцип природовідповідності, основне завдання якого полягає в тому, щоб виявити "сродність", забезпечити умови 
для розвитку внутрішніх здібностей людини, творчої самореалізації її в будь-якій праці, яку він вважав головним 
чинником розвитку розуму. Таким чином, природа творить природу людини, а природа дитини творить її саму. 
Отже, аналіз ідей і поглядів Г. Сковороди дозволяє констатувати, що творчі можливості (потенціал) людини є 
природними (вродженими) і завдання виховання "випливають з природи, що вливає в серця насіння благої волі... 
підрісши, самовільно і добровільно робимо все те, що святе і бажане є перед богом і людьми" [6: 214-215]. 

В контексті екологічної проблематики М. Кисельов зазначає, що криза в екологічній культурі є результатом 
виділення її в особливу сферу дійсності, передусім, по відношенню до природи. Від такого протиставляння 
страждають і природа (екологічна криза), і культура (духовна криза) [7]. 

Тому пріоритетним завданням для сучасного навчально-виховного процесу є впровадження в практику 
навчальних закладів суб’єкт-суб’єктних моделей виховного процесу, коли екологічна культура формується як 
морально-етична норма особистісного призначення. За твердженням О. Л. Кононко, "доцільність (розумність і 
практична корисність) конкретної моральної активності передбачає аналіз дорослим разом з дитиною різних 
життєвих фактів, добір належних документів, практики аргументування своїх дій і вчинків" [8: 32]. Отже, дитина в 
результаті особистісного внутрішнього діалогу приймає самостійне рішення та обирає варіант своєї поведінки. 

Схожу думку висловлював Ш. А. Амонашвілі, який вважав, що ефективність будь-якого навчання, зокрема 
й екологічного, можлива тільки в ситуації суб’єкт-суб’єктної взаємодії, коли учитель виступає як організатор 
пізнавальних потреб і діяльності учнів, а школярі стають суб’єктом діяльності та перетворюються із пасивних 
об’єктів зовнішнього впливу, на яких спрямований навчальний процес, на рівноправних, активних учасників 
педагогічної взаємодії [9]. 

Однак сучасна екологічна освіта розглядається як засвоєння загальних екологічних понять і здобуття певних 
знань, умінь та навичок природоохоронної роботи, тоді як реалії сучасного життя висувають запит щодо 
виховання творчої, екологічно грамотної особистості. На нашу думку, покращити цю ситуацію можливо за 
умови активізації творчого потенціалу через практично доцільну діяльність у довкіллі. Як свідчать результати 
нашого дослідження, ефективними в екологічному вихованні є позакласні та позашкільні заходи, створення 
екологічних стежок. Так, старшокласниками Новоград-Волинського колегіуму було реалізовано проект зі 
створення екскурсійного маршруту місцевого значення з метою формування екологічної культури людей, 
виховання дбайливого ставлення до навколишнього середовища. 

Етапи реалізації проекту: 
І-підготовчий. Створення ініціативної групи серед учнів і вчителів для реалізації проекту, планування 

роботи та розподіл обов’язків, огляд літератури, збір інформації. 
ІІ- практичний. Природоохоронна робота. 
ІІІ- підсумковий. Подання й оцінювання результатів, презентація проекту. 
Опис проекту: 
На І етапі: 
– визначити екскурсійні об’єкти; 
– вивчити та опрацювати інформацію щодо вибраних екскурсійних об’єктів; 
– описати екскурсійні об’єкти; 
– розробити маршрут. 
На ІІ етапі: 
– насадження зеленої огорожі з граба навколо однієї із зупинок маршруту стежки "Кам’яного гриба"; 
– виготовлення і встановлення гранітної дошки "Кам’яний гриб" – пам’ятка природи, охороняється законом; 
– створення групи екскурсоводів із старшокласників. 
На ІІІ етапі: 
– створення електронної презентації проекту;  
– запис маршруту на відео; 
– дослідження хімічного складу води на зупинці "Джерело". 
Реалізація проекту дозволила отримати наступні результати: 
1. Маршрут "Екологічна стежка" став зручним об’єктом для проведення навчальних екскурсій. Він 

проходить недалеко від колегіуму, охоплює північно-західну частину міста, протяжність становить 2 км, 
включає 8 екскурсійних об’єктів: "Струмок"; "Кам’яний гриб"; "Сміттєзвалище"; "Пам’ятник розстріляним 
євреям"; "Ґрунтове відслонення"; "Річка"; "Багатовіковий дуб"; "Джерело". 

2. На базі школи було проведено міський семінар вчителів біології з відвідуванням стежки, результатом якої 
стало визнання її міжшкільним екскурсійним об’єктом. 

3. Відеоматеріал успішно використовується під час уроків з природознавства, географії, біології. 
4. Проведена робота має не тільки інтелектуальне значення, а й формує екологічне мислення дбайливого 

ставлення до навколишнього середовища, починаючи з того місця, де ти живеш. 
5. Привертає увагу місцевого населення до пам’яток природи місцевого значення (скеля "Кам’яний гриб", 

дерево-довгожитель міста "Дуб"), їх охорону; вивчення екологічного стану води, що використовується 
місцевими жителями; зменшення кількості викидів на стихійному сміттєзвалищі. 

6. Переможець Всеукраїнського конкурсу Intel "Успішний проект 2008" в номінації "Виховний проект". 
Однак найголовніше, що несе даний проект – це формування екологічної етики, за якої людина не має 

моральної переваги над іншими видами й не є кульмінацією еволюції. 
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Висновки. Результати, виявлені нами у процесі практичної дослідницької діяльності старшокласників у довкіллі, 
дозволили зробити висновок про те, що екологічні проблеми сучасності вимагають від системи освіти більше уваги 
надавати формуванню екологічної свідомості, розумінню навколишнього світу й місця людини в ньому. З'ясовано, 
що знання мають пройти через внутрішній світ дитини, отримати особисту оцінку, трансформуватися в екологічні 
переконання та екологічні потреби. Це можливо реалізувати шляхом організації практичної природоохоронної 
роботи, що виникає і розвивається під впливом цілеспрямованого дослідницького пошуку, що змінює ставлення до 
навколишнього середовища та перетворює здобуті в процесі пошуку екологічні знання в практичні навички. 
Доведено, що через активізацію творчого потенціалу формується екологічна культура особистості, що кардинальним 
чином змінює її поведінку у довкіллі, чим забезпечує стабільне формування екологічної вихованості особистості, і 
відповідно її діяльність не порушує рівновагу у навколишньому середовищі, що в кінцевому результаті призводить 
до зростання якості життя як нинішніх, так і майбутніх поколінь. Відтак, формування екологічної культури 
(сукупності екологічних знань і практичних вмінь людини) є основою буття сучасної людини. 
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Гончарук Т. В. Воспитание экологической культуры старшеклассников путем активизации их 
творческого потенциала в процессе практической деятельности в окружающей среде. 

Статья посвящена анализу экологического образования и воспитания в современном учебно-воспитательном 
процессе общеобразовательных учебных заведений. Раскрыта взаимосвязь между понятиями ''экологическая 

культура'' и ''творческий потенциал''. Обосновываются основные тенденции воспитания экологической культуры 
через внедрение в практику учебных заведений субъект-субьектных моделей воспитательного процесса. 

Goncharuk T. V. Raising Ecological Awareness by Means of High School Students' Creative Potential Activization 
during Practical Activities in the Environment. 

This article is devoted to the environmental education and upbringing in the modern educational process in the 
secondary schools. The interrelation between the concepts of "ecological culture" and "creativity" is disclosed. The 
main trends of the environmental education through the introduction of culture into the practice of school subject-

subjective models of the educational process are grounded. 
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РОЗВИТОК ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ У ЖІНОЧИХ СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У 
РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

У статті висвітлено процес становлення іншомовної освіти в середніх жіночих навчальних закладах на 
теренах Російській імперії у другій половині ХІХ – початку ХХ ст., здійснено аналіз особливостей виникнення 

жіночих середніх навчальних закладів, проаналізовано чинники, які впливали на їх розвиток. Розкрито 
політичні, педагогічні умови в яких відбувався цей процес та їх вплив на суспільство. Розглянуто типи 
тогочасних жіночих навчальних середніх закладів (гімназій відомства Міністерства народної освіти, 
маріїнських жіночих гімназій, єпархіальних училищ), та особливості викладання в них іноземних мов. 

Постановка проблеми. Історія виникнення приватних жіночих навчальних закладів починається ще з кінця 
ХVІІІ століття. Перші державні середні жіночі навчальні заклади, що ввійшли до офіційної системи народної 
освіти, почали відкриватися лише в другій половині ХІХ століття. Проте їх частка у цій системі була доволі 
невеликою і зростала до кінця ХІХ століття повільно. Крім того, її продовження в університетах Російської 
імперії до кінця ХІХ століття залишалося неможливим. У силу цих обставин педагогічна періодика 
висвітлювала питання жіночої середньої освіти зрідка і дуже несистематично – переважно з нагоди ювілею того 
чи іншого навчального закладу. Тому в історико-педагогічних та історіографічних працях того періоду 
знаходимо дуже незначну кількість праць, присвячених вивченню особливостей діяльності жіночих середніх 
навчальних закладів загалом та викладання в них окремих навчальних предметів зокрема. 

Аналіз досліджень і публікацій. Розгляд цієї проблеми розпочався лише на початку ХХ століття. За останні 
роки з’явилося багато досліджень, пов’язаних з даною темою. Серед них особливу увагу привертають статті 
Т. Сухенко, Г. Степаненко, О. Жованик, Т. Шушари, в яких розглядається низка питань з розвитку середньої 
жіночої освіти: жіноча середня освіта в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.), жіночі духовні школи в Україні у ХІХ – 
на початку ХХ ст. Але проаналізувавши ці дослідження, можна зробити висновок, що питання про розвиток 
іншомовної освіти в середніх жіночих навчальних закладах не висвітлене повністю. 

Формулювання мети. Метою нашої статті є аналіз типів середніх жіночих навчальних закладів, котрі діяли 
в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

Викладення основного матеріалу. Важливу роль в історії жіночої освіти відіграли приватні пансіони, які 
почали виникати ще в кінці ХVІІІ століття і були єдиними навчальними закладами для жінок. На початку ХІХ 
століття в Російській імперії почали виникати перші інститути шляхетних дівчат. Перший такий інститут 
відкрився у Харкові в 1812 році. Він призначався для бідних дівчат дворянського походження, які 
утримувалися безкоштовно на пожертви дворянських товариств чи приватних осіб. Метою даного освітнього 
закладу було дати ученицям певну освіту, яка б дозволяла їм працювати домашніми вчительками. Цей заклад у 
1818 році перейшов під опіку імператриці Марії [1: 64-65]. Інститути давали кращу освіту, ніж приватні 
пансіони. Іноземні мови (французька та німецька) були в них і предметом вивчення, і мовою викладання інших 
предметів, зокрема, російської і всесвітньої історії, географії, міфології [2: 283-290]. На заняттях з іноземної 
мови використовувалася ланкастерська система викладання. Отримавши за 9 років навчання гарну іншомовну 
підготовку, випускниці інститутів потім самі навчали мов дітей, працюючи домашніми вчительками.  

У 1858 році почали відкриватися перші жіночі навчальні заклади відомства імператриці Марії (маріїнські 
жіночі училища, які були потім перейменовані в гімназії). Маріїнські жіночі гімназії відкривалися на кошти 
відомства установ імператриці Марії Федорівни. Це відомство виникло у 1796 році як канцелярія імператриці 
Марії Федорівни, яка очолювала лише один заклад – Виховне товариство шляхетних дівчат, а згодом і низку 
інших жіночих навчальних закладів. Після смерті імператриці ця установа стала називатися ''Відомством 
закладів імператриці Марії''. Під його керівництвом відкривалися заклади для хлопчиків та дівчаток, лікарні та 
притулки. До Маріїнських жіночих гімназій приймалися дівчата всіх станів та віросповідань, які досягли 
восьмирічного віку. Вони призначалися для дівчат нижчих верств міського населення, які не мали можливості 
отримувати гімназійну освіту. Ці гімназії становили проміжний рівень між нижчими школами та середніми 
навчальними закладами. Вони мали на увазі майбутнє трудове життя учениць і звертали увагу не тільки на 
релігійно-моральне виховання та на навчальні предмети, але й на підготовку до вивчення ремесел (краснопис, 
малювання, креслення) та до практичної діяльності в домашньому побуті (ручні вироби). При цьому, маріїнські 
гімназії були відкритими для всіх соціальних станів закладами та носили винятково загальноосвітній, а не 
ремісничий характер. Навчальний курс був чотирьохрічний та включав: Закон Божий, російську мову і 
словесність, французьку та німецьку мови, арифметику та геометрію, педагогіку, фізику, космографію, 
географію та історію Росії, природознавство, краснопис, співи, малювання та креслення, жіночі господарські 
рукоділля, танці та гімнастику. У додатковому класі викладалися ще й законодавство, анатомія та фізіологія 
людини, гігієна, історія всесвітньої літератури, педагогіка і дидактика, дитяча література, а також методика 
викладання окремих дисциплін [3]. Іноземні мови у маріїнських гімназіях входили до складу обов’язкових для 
вивчення предметів. Кількість годин, відведених на вивчення іноземних мов у цих навчальних закладах, була 
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досить великою: французької мови протягом усіх років навчання пропонувалося 28 годин на тиждень, а 
німецької – 23 години [4: 133]. Ці гімназії готували дівчат до педагогічної діяльності. Дівчата здобували 
педагогічну освіту і звання домашньої вчительки на однорічних, а потім дворічних курсах.  

30 травня 1858 року було затверджено ''Положення про жіночі училища відомства міністерства народної 
освіти''. Ці училища ставили собі за мету ''повідомити ученицям ту релігійно-моральну та розумову освіту, яку 
повинні вимагати від кожної жінки, а особливо від майбутньої дружини та матері'' [5: 287]. У травні 1870 року 
було затверджено нове положення про жіночі гімназії і прогімназії Міністерства народної освіти, згідно якого 
жіночі училища перейменовувалися в гімназії та прогімназії. За цим положенням навчальний рік у гімназіях 
було продовжено на один рік, тобто навчання ставало семирічним. 

Жіночі гімназії міністерства народної освіти призначалися для дівчаток усіх станів та віросповідань та 
складалися з підготовчого класу, семи основних класів та восьмого – педагогічного класу. Перші три класи 
відповідали прогімназії й могли існувати як самостійний навчальний заклад. Обов’язковими предметами були: 
Закон Божий, російська мова, арифметика, геометрія, фізика, географія, природнича історія, історія, краснопис, 
малювання. Ученицям, які закінчили 7 класів, видавали атестат про звання вчительки початкової школи; тим, 
хто закінчував 8 класів – домашньої учительки; а хто одержав при цьому медаль – домашньої наставниці, тобто 
ця людина мала право займатися домашнім навчанням і вихованням дітей. Дівчата, які закінчували восьмий 
клас, могли вступати до Вищих жіночих курсів без іспитів. Усі жіночі гімназії міністерства народної освіти 
були платними [6].У міністерських гімназіях були й такі предмети, які вивчалися за бажанням учениць та їх 
батьків за окрему плату, а саме – танці та іноземні мови (французька та німецька). З 1874 року до навчальної 
програми гімназій було введено як необов’язковий предмет стародавні мови (латинь та давньогрецьку) – для 
того щоб їх випускниці могли в умовах домашнього навчання готувати дітей з цих мов до вступу до чоловічих 
гімназій і прогімназій [7: 569]. 

Залежно від того, яке відомство їх відкривало та утримувало, жіночі навчальні заклади поділялися на 
гімназії міністерства народної освіти (так звані міністерські), єпархіальні училища, які знаходились у віданні 
Синоду, гімназії відомства установ імператриці Марії (так звані маріїнські жіночі гімназії) та приватні 
навчальні заклади з чотирирічним терміном навчання [5: 289]. 

Жіночі єпархіальні училища з’явилися в Росії в середині ХІХ століття як навчальні заклади для дочок 
православних священиків та паламарів, але вони не були становими навчальними закладами. 13 жовтня 1868 
року було затверджено Статут для таких училищ. Дочки священиків навчались безкоштовно, а дівчата інших 
станів могли там навчатисяя за певну плату. Ці училища підпорядковувалися Святому Синоду, діяли під 
керівництвом єпархіальних архієреїв, та довірялись найближчому піклуванню місцевого духовенства, яке 
знаходило кошти на утримання училища. У жіночих духовних училищах навчалися також діти 
священнослужителів та церковнослужителів інших єпархій та дівчата світського походження [8]. Головною 
метою училища було виховати із юних учениць добрих та гідних майбутніх дружин священиків. Ніякий інший 
жіночий навчальний заклад не міг краще підготувати дочок духовенства до місії дружини священика. Попри те, 
що курс предметів, які викладалися в світських та духовних училищах був однаковим, тільки в духовних 
навчальних закладах дівчина могла отримати цілеспрямовану духовну освіту – в дусі і під керівництвом 
православної церкви. Навчальний курс єпархіального училища був шестикласним та близьким до курсу 
жіночих гімназій. Із навчальних предметів обов’язковими вважалися: Закон Божий, Св. Історія Старого та 
Нового Завіту, Священна Історія, довгий катехізис, пояснення богослужіння, загальна та російська історія 
церкви. Крім того, викладалися російська мова, російська словесність та практичне ознайомлення зі 
старослов’янською мовою, практикувалося написання невеликих творчих робіт у вигляді оповідань, листів, 
коротких роздумів; усне розв’язання арифметичних вправ, користування рахівницею; загальні основи геометрії; 
російська та загальна географія; громадянська історія – загальна та російська; початкові елементи фізики; 
педагогіка; краснопис; рукоділля; пошиття церковних риз та іншого вбрання; виховання практичних навичок у 
домашньому господарстві; церковні співи (які викладалися за певну плату). Музика, малювання та нові мови 
вважалися необов’язковими предметами. В деяких єпархіальних училищах було введено іконописання. До того 
ж дівчата обов’язково навчались шиттю, кроєнню та в’язанню. Ті, хто закінчив курс єпархіальних училищ, 
одержували право на звання домашніх учительок із предметів, з яких мали гарні успіхи, та приймалися 
вчительками початкових шкіл [9]. У 1909-1910 роках згідно з Положенням Святого Синоду про педагогічні 
класи в єпархіальних жіночих училищах термін навчання збільшився на 2 роки та вводилася навчальна 
програма, в якій перевага надавалася педагогічним дисциплінам та вивченню методики викладання. 

З 1900-х років у всіх жіночих навчальних закладах було відкрито додаткові класи. Це пояснювалося 
недостатньою кількістю вчителів, у тому числі з іноземних мов. За свідченням сучасників, викладання 
іноземних мов у жіночих середніх навчальних закладах на початку ХХ століття відбувалося ґрунтовніше, ніж у 
чоловічих. Зокрема, від учениць вимагалося краще володіння розмовною і писемною мовою, вони ґрунтовно 
вивчали не тільки теорію мови, але й історію зарубіжної літератури. Викладання мов було спрямоване на 
формування вміння вести розмову іноземною мовою, пояснювати граматичні явища, користуючись 
іншомовними граматичними термінами [10: 77-78]. 

Активність вивчення іноземних мов у жіночих гімназіях також зростала незважаючи на те, що протягом 
усього часу з 1900 р. по 1917 р. французька й німецька мови залишалися в навчальних планах цих закладів 
необов’язковими предметами і викладалися за додаткову плату (5-10 рублів на рік за кожну мову). Французька 
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мова була більш популярною (її вивчало від 45 % до 53 % усіх учениць міністерських жіночих гімназій); 
німецьку мову вивчало трохи менше дівчат ( від 35 % до 48 % ) [11: 91-92]. Як видно з архівних матеріалів 
Київської учбової округи у першому десятилітті ХХ століття у приватних і міністерських жіночих (як і в 
чоловічих) гімназіях почали викладати англійську мову – у 4-7 класах по 2-3 уроки на тиждень [11: 66]. 

Висновки та перспективи. Поява жіночих середніх навчальних закладів у другій половині ХІХ – на 
початку ХХ ст. дала змогу дівчатам отримати пристойну на той час освіту, в тому числі іншомовну. Володіння 
іноземними мовами ставало в нагоді випускницям середніх навчальних закладів при пошуку роботи. Хоча 
іноземні мови переважно були необов’язковим елементом навчальної програми, проте практичне володіння 
іноземними мовами серед дівчат було навіть кращим, ніж серед випускників чоловічих гімназій. Дослідження 
методики навчання мов у жіночих і чоловічих середніх навчальних закладах може стати темою наступних 
історико-педагогічних розвідок. 
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Дитковская С. И. Развитие иноязычного образования в женских средних учебных заведениях в Российской 
империи второй половины XIX – начала ХХ века. 

В статье отражен процесс становления иноязычного образования в средних женских учебных заведениях на 
территории Российской империи во второй половине XIX – начале ХХ века, осуществлен анализ особенностей 
возникновения женских средних учебных заведений, а также проанализированы факторы, которые влияли на 
их развитие, раскрыты политические, педагогические условия, в которых происходил этот процесс и их 
влияние на общество. Рассмотрены типы женских учебных средних заведений (гимназий ведомства 

Министерства народного образования, Мариинской женской гимназии, епархиальных училищ) того времени, и 
особенности преподавания в них иностранных языков. 

Ditkivs'ka S. I. The Development of Foreign Language Education in the Women's Secondary Schools in the Russian 
Empire in the Late Nineteenth – Early Twentieth Centuries. 

The article deals with the process of foreign language education in the secondary female education in the Russian 
empire in the second half of the nineteenth – early twentieth centuries, analyzes the characteristics of female secondary 

schools establishment and factors that have influenced on their development, explores the political, pedagogical 
conditions in which this process has taken place and their impact on the society. The types of contemporary women's 

educational secondary schools (schools of the Ministry of Education Department, Mariinsky women's schools, diocesan 
schools) and peculiarities of foreign languages teaching are considered. 
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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ У СТАРОДАВНЬОМУ СХОДІ ТА В АНТИЧНОСТІ 

У статті проаналізовано становлення та розвиток фізичного виховання у цивілізаціях Стародавнього Сходу, 
Греції та Риму. Показано, що елементи фізичної культури ще у шумерській цивілізації стали однією з умов 
виховання сильних воїнів. Визначено, що фізична культура була невід’ємною складовою давньоіндійської та 
китайської цивілізацій, у Єгипті спорт був способом проведення дозвілля фараонів, а в Греції та Римі фізична 
культура набула військового спрямування. Встановлено, що у країнах стародавнього світу розвивалися різні 

виховні впливи та форми фізичних занять, які б допомогли людям бути фізично здоровими. 

Одним із важливих завдань нашої держави на сучасному етапі є турбота про здоров’я молодого покоління, 
яке було б готове до активної творчої діяльності у всіх сферах життя демократичного суспільства. У зв’язку з 
цим виникає потреба у висококваліфікованих учителях фізичної культури, які були б підготовлені до праці у 
сучасних умовах життя, оскільки великі розумові навантаження в школі, малорухливий спосіб життя (вільний 
час проводять біля телевізора, грають у сидячі комп’ютерні ігри), нераціональне харчування, погана екологія 
призводять до того, що у більшості школярів погіршується стан здоров’я. Тому мета статті – проаналізувати 
можливості використання досвіду цивілізацій стародавнього світу у вихованні здорового способу життя як 
життєвої необхідності, у розвитку фізкультурно-оздоровчої діяльності для успішного реформування 
національної системи фізичної освіти в Україні. 

Фізкультурно-оздоровча діяльність є важливим елементом будь-якого освітнього закладу незалежно від 
його ступеня. Насамперед, вона орієнтована на розвиток цілої низки людських якостей, а саме: фізичних, 
особистісних, психологічних, що дозволяє формувати усвідомлення цінностей людського здоров’я, здорового 
способу життя, успішності у нашому житті здорової людини. При цьому застосовується комплекс психолого-
педагогічних методів та засобів фізичної культури. Незважаючи на актуальність цих питань у сучасному 
глобалізованому суспільстві із поганою екологією, проблемам фізичного виховання в освітніх закладах нині 
приділяється вкрай мало уваги.  

Зацікавлення цим питанням та здійснення наукового пошуку дало нам змогу виявити незначну кількість 
робіт, присвячених історії становлення та розвитку фізичної культури та спорту. Наприклад, це праці Л. Куна 
[1], В. К. Пєльмєнєва [2], Ф. І. Самоукова [3], В. В. Столбова [4] та ін. 

Найдавніші спогади про елементи фізичної культури знаходимо у писемних джерелах, пам’ятках 
матеріальної культури стародавніх цивілізацій сходу. Насамперед, це шумерська цивілізація, що увібрала у себе 
культури Мітанні, Вавилона, Ассирії та Персії. У Шумері фізична культура стала необхідною умовою 
виховання сильних і витривалих воїнів. 

Як зазначають В. В. Гайл, Л. Кун, у ІІ тисячолітті до н. е. була винайдена колісниця на кінній тязі і був 
написаний мітаннійцем Кіккулем методичний посібник для тренування коней − ''Книга тренінгу''. Письмові 
джерела свідчать, що там вперше стала використовуватися палка, виготовлена із стрижня листка фінікової 
пальми для гри у м’яч з битою, а потім − і у кінному поло. Теракотові зображення полювання, кулачних боїв, 
стрільби з лука, змагань на колісницях є свідченням розвитку фізичної культури у Вавилоні. А рельєфні 
зображення воїнів-плавців (рухи їх нагадують стиль плавання "кріль") і знатних мисливців на колісницях 
засвідчують про розвиток фізичної культури в ассирійській державі. У Персії ж створюються будинки розвитку 
сили для 7-16 річних хлопчиків та юнаків, що стали центрами фізичної культури цієї країни [1: 40-41; 5: 7-8]. 

В Єгипті великою популярністю користувалися акробатичні та танцювальні вправи (про це свідчать записи 
у книгах прийомів знатних гостей), індивідуальні ігри з м’ячем, полювання, плавання, змагання на човнах. 
Плаванням займалися не тільки чоловіки, а й заможні жінки. 

Спорт у Єгипті не став масовим, а був своєрідною забавою та способом дозвілля фараонів, вельмож та 
воїнів. Єгипетська знать надавала перевагу боротьбі вільного стилю, захоплювалась також фехтуванням на 
палицях, стрільбою з лука, легкоатлетичними вправами та елементами важкої атлетики. Це знаходить своє 
підтвердження під час численних археологічних розкопок, досліджень стародавніх єгипетських поховальних 
камер, що оздоблені фресковим живописом із зображеннями фізичних вправ, різних ігор єгиптян. 

Як зазначає О. П. Крижанівський, змагальність як елемент фізичної культури Стародавнього Єгипту була 
принципом визначення сильнішого, спритнішого. Найчастіше змагання проводились між єгиптянами та 
іноземцями. Перевага перших мала демонструвати велич Єгипту [6: 10]. 

На нашу думку, фізична культура була невід’ємною складовою також давньоіндійської цивілізації. У 
долинах Інду і Гангу набули розповсюдження біг, стрільба з лука, кидання списа тощо. Крім цього, індійці мали 
високі досягнення у розвитку ритуальної оздоровчої гімнастики, танцю, самооборони без зброї, зняття болю в 
різних частинах тіла, що визначило вже національні особливості розвитку фізичної культури. 
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У староіндійських описах зустрічаються записи про різні форми боротьби, які засновані на нанесенні ударів 
рукою чи ногою по життєво важливих точках супротивника. Популярними в Індії були ігри на дошках, одна з 
яких є прообразом сучасних шахів – "чатуранга" [7]. 

Велика увага, особливо серед панівних верств, приділялася танцювальним рухам і вправам, які зміцнювали 
здоров’я. А таємниці символічних рухів кистями рук, руками і частинами тіла танцю "хинду" вивчались у 
закритих навчальних закладах, що готували танцівниць для храмів.  

Одним із головних елементів фізичної культури Індії, що базувався на філософії, стала йога. Це були вправи 
для укріплення здоров’я, а вищі ступені її були доступні тільки для посвячених [1: 49]. 

На фізичне виховання жителів Стародавньої Індії впливав поділ суспільства на касти: "арійці" 
(привілейовані касти), "брахмани" (священики), "кшатри" (військове дворянство), "вайтья" (займалися 
почесними ремеслами), неарійці (каста мудрів – сільські жителі), а нащадки рабів "парії" (недоторкані) не 
належали до каст. Наприклад, неарійські касти не могли займатися верховою їздою, йогою, вправами зі зброєю. 
Військова еліта займалася танцями шудрів, обручами, вправами з чучелами, кубиками, а популярними були 
серед них вправи з елементами боротьби, стрільба з лука, фехтування [4: 20]. 

Перші паростки китайської фізичної культури з’явились у долинах Хуанхе і Янцзи на початку ІІІ тисячоліття 
до н. е. У книзі "Кунфу" (2698 р. до н. е.) вперше систематизовано розповсюджені серед народу різні лікувальні 
гімнастичні вправи, ритуальні та бойові танці, знеболюючий масаж, що були популярними серед населення. Є 
згадка про те, що хлопчики в цей час навчалися у спеціальних закладах, у яких в основі військової підготовки 
були змагання на колісницях, мисливство, стрільба з лука, метання списа, рукопашний бій без зброї. 

На наш погляд, давня китайська фізична культура досягла особливого розвитку в ХІ-ІІІ ст. до н. е., коли 
панувала династія Чжоу. Феодали об’єднаної держави створювали сприятливі умови для розвитку фізичної 
культури, подібні до тих, які були в античних грецьких полісах. Два предмети вищого ступеня школи (змагання 
на колісницях та стрільба з лука) мали характер фізичного виховання. 

У VI ст. до н. е. у Китаї виникає філософсько-релігійне вчення даосизм. Його учні вивчали дихальні вправи, 
які допомагали їм звільнитися від фізичних хвороб. Даоські принципи лікування та гімнастика базувалися на 
філософських міркуваннях Лао-цзи (VI-V ст. до н. е.), які викладені у його книзі "Дао де цзин". 

Популярною серед народу, крім рабів, була гра з м’ячем "чжу ке" − попередниця сучасного футболу. Вона 
допомагала розвинути швидкість, винахідливість. Велика увага приділялася вихованню волі і характеру. Якщо 
гравець порушував правила поведінки, судді карали його, а глядачі виявляли своє незадоволення [2: 15-16]. 

Отже, на розвиток елементів фізичної культури у державах Стародавнього Сходу впливали, насамперед, 
особливості їх суспільно-політичного, культурного, релігійного життя, соціальна диференціація, рід занять. 

Якісно нового значення та популярності набули елементи фізичної культури за часів Античності – доби 
Стародавніх Греції та Риму. 

Грецькі рабовласницькі держави мали характер військово-організованих полісів міст, які за допомогою 
військової сили тримали у покорі рабів та людей без громадянства. У зв’язку з цим питання військової та 
фізичної підготовки воїнів стояло у центрі уваги цих держав. Греки постійно турбувалися про виховання і 
військово-фізичну підготовку своїх воїнів. Показовими у цьому є відомі слова із спартанської пісні: "Моє 
багатство – це мій спис, мій щит, мій славний шлем і міцність мого тіла. Завдяки їм я маю все, що потрібно…" 
Тому здорове і витривале тіло було у пошані в греків [4: 12]. 

У різних містах-полісах складаються різні системи виховання воїнів, але найбільш характерними для цього 
періоду є виховання у Спарті та Афінах. Ці два міста стали законодавцями двох політичних систем, де виникли 
різні системи виховання. 

Так, у Спарті велика увага приділялася фізичному загартуванню дітей. Хлопчики росли у сім’ ї до 7 років і 
готувалися до суворого життя. Після 7 років жили у громадському приміщенні і виховувалися під керівництвом 
вчителів – "педономів", одержували в основному фізичне виховання. З 14 років їх вчили володіти зброєю і вони 
несли вже військову службу. Найважчим був перший рік навчання, коли випробовували їх мужність і витривалість: 
погано харчували і вдягали, клали спати на оберемках очерету, змушували займатися різними фізичними вправами. 
Щороку проводилися змагання, під час яких відзначали переможців і висміювали слабких [4: 12-13]. 

Після закінчення випробування підлітків переводили в "ейрени". "Ейрени" (юнаки від 15 до 20 років) 
займалися фізичною підготовкою і допомагали вчителям виховувати молодих хлопців. У 20 років спартанець 
знову проходив випробування і переходив у розряд "ефебів", де знаходився до 30 років. "Ефеби" постійно 
займалися фізичними вправами, брали участь у військових походах [7]. 

Загалом фізичне виховання у Спарті базувалось на таких вправах, як біг, боротьба, метання диска та списа. 
Крім цього, є відомості про існування специфічної гри у м’яч, який ганяли за допомогою зігнутих палиць.  

Фізичне виховання розповсюджувалось не тільки на хлопчиків, але й на дівчаток. Вони мали стати фізично 
здоровими майбутніми матерями та бути спроможними за відсутності чоловіків зі зброєю в руках захищати 
своїх дітей та тримати у покорі рабів.  

Мілітаризація Спарти, її постійні війни сприяли тому, що у VII-VI ст. до н. е. звичайним явищем стала фізична 
підготовка дорослого населення. Чоловіки жили у спеціально обладнаних військових таборах, постійно займались 
складними фізичними вправами, розвиваючи швидкість, спритність та силу. Спартанська система фізичного 
виховання, що охоплювала все вільне населення, активно наслідувалась іншими містами-полісами [8: 30-31]. 
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По-іншому здійснювалося виховання в Афінах (V-VI ст. до н. е.). На відміну від спартанського виховання, 
де ключовим було тільки фізичне виховання, афінська система була більш різноманітною: "гармонійний 
розвиток людини повинен складатися з розумового, естетичного і фізичного виховання" [9]. 

Діти до 7 років виховувалися в сім’ях. Після семи років дівчатка здобували домашнє виховання, а хлопці з 7 
до 14 років відвідували приватні школи, де вчилися грамоти, грати на музичних інструментах, співати, 
декламувати вірші. 

У гімнастичній школі (палестрі) навчалися п’ятиборству (біг, боротьба, стрибки, метання диска і списа, 
плавання). У палестрі хлопці одержували хорошу фізичну підготовку, подібну до спартанської. Вчителі 
("педотриби") виховували у них силу волі, мужність, які так потрібні воїнам. 

Хлопці 17-18 років із найзаможніших родин продовжували навчання у "гімнасіях" (гімназіях). Вони займалися 
фізичною культурою, вивчали політику, філософію, літературу. Заняття проводили "педотриби" й гімнасти [10: 13]. 

Завершальним етапом була "ефебія" – державна військова організація. Сюди зараховували хлопців віком 18-
20 років із найбільш заможних станів.  

Навчання в ефебії проводили вчителі стрільби з лука, фехтування, метання дротика і з катапульти, 
тренували плавання, верхову їзду на колісниці. Відвідували також "гімнасію", де вдосконалювали свою 
загальну фізичну підготовку. 

На початку другого року молоді воїни показували народу свої військові навички. Потім їм вручали щит, 
спис і направляли на військову службу в прикордонні загони. Але дорослі афіняни постійно турбувалися про 
свою фізичну підготовку, а тому часто заходили в "гімнасії" не тільки подивитися на заняття молодих, а й самі 
займалися вправами [3: 26]. 

У Стародавній Греції процес фізичного виховання гімнастикою ділився на три розділи: палестрику, 
орхестрику й ігри. 

У палестрику входили вправи, які підвищували стан фізичної підготовки, зокрема, вправи п’ятиборства: біг, 
метання списа і диска, стрибки, боротьба. Використовувалися також різні види бігу: біг на одну стадію (біля 
192 м), біг на 2 стадії (біля 384 м), біг на довгі дистанції, біг із факелами, біг в озброєнні. Бігуни змагалися на 
глибокому піску, тому, щоб перемогти, треба було бути дуже витривалим [11: 9]. До палестрики ще входили 
кулачний бій і панкратіон, який поєднував елементи боротьби і кулачного бою, плавання, верхову їзду. 

Греки також використовували стрибки з гантелями, через канави та інші перепони. З військовою справою 
пов’язані метання списа і дротика в ціль і на дальність. Метання диска було вправою, яка розвинулася з метання 
каміння, яке раніше мало прикладне значення. Перемогу у боротьбі могли присуджувати за двох умов: тому, хто три 
рази кидав супротивника на землю і утримався на ногах або ж перемагав той, хто клав суперника на спину. 

Орхестрика − це ритуальні танці і вправи, які розвивають грацію, пластику, формують поставу, красиві рухи 
тіла. Ігри найчастіше використовувалися у роботі з дітьми. Використовували такі види ігор: перетягування 
канату, різні ігри з м’ячем з елементами бігу, утримання рівноваги з подоланням опору партнера, гойдалки та 
інші [4: 25-26]. У змаганнях діти пізнавали смак перемоги і виховували в собі такі якості, як сила волі, 
спритність, швидкість, витривалість, прудкість. 

Щороку греки проводили немало змагань ("агонів") у містах-полісах з участю своїх атлетів, а інколи 
запрошували й з інших міст-держав. "Агони", як правило, присвячували головним богам (греки були 
язичниками) чи пам’яті мертвих. Але найголовнішими були Олімпійські ігри, які проводилися на честь 
головного бога греків – Зевса Олімпійського. Проходили вони в містечку Олімпія, яке розташоване в західній 
частині Пелопоннеського півострова [4: 14]. 

Ігри відбувалися через 4 роки. Датою відкриття вважають приблизно 776 рік до н. е. Це було релігійне свято, 
основу якого складали атлетичні змагання. Найдавнішим видом змагань був біг на 1 стадію, пізніше (на XIV 
Олімпійських іграх) включили біг на 2 стадії, а на XV Олімпійських іграх у програму змагань входив біг на 
витривалість. П’ятиборство ж стало центральною частиною свята на XVIII Олімпійських іграх. Пізніше до 
програми змагань були включені їзда на колісницях, панкратіон, кулачний бій. У змаганнях брали участь тільки 
вільні люди, а раби та іноземці були позбавлені такого права. Жінки також не брали участі у змаганнях і не 
мали права бути присутніми. Спочатку змагалися тільки дорослі військовозобов’язані греки, але з XXXVII ігор 
давали один день для виступу дітей. Керували іграми "елланодихи" (судді), які вибиралися жеребкуванням за 
рік до проведення ігор у кількості 9-18 чоловік із числа жителів Еллади. Судді готували місця змагань, 
відбирали учасників, стежили за ходом змагань і нагородженням переможців. Головний приз (вінок із гілок 
лаврового дерева) вручався переможцю п’ятиборства. Проте найпочеснішою була перемога в бігу на одну 
стадію (довжина стадіону) [4: 26-28]. 

Олімпійські ігри мали велике значення у житті Греції. Вони зміцнювали зв’язки між грецькими державами, 
демонстрували виховання воїнів, переваги військової й аристократичної знаті в області військово-фізичної 
підготовки.  

Дослідник В. Оливова зазначає, що у VI ст. до н. е. поряд із піднесенням Олімпійських ігор набувають свого 
значення і святкування на честь богів у інших грецьких містах. У джерелах згадуються Піфійські ігри у 
Дельфах, Німійські ігри на північному сході Пелопоннесу, Астмійські святкування. За своїм змістом вони 
нагадували Олімпійські і також набули загальногрецького значення [8: 36]. 

У Греції був популярним кінний спорт, що передбачав верхову їзду, управління колісницею та полювання 
("кінегетику"). Але можливість займатися кінним спортом мали тільки аристократи, оскільки це була справа не 
з дешевих. Тому гімнастика набула більшого поширення серед більшості демосу [12: 64-65]. 
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В епоху Стародавнього Риму (VIII ст. до н.е. – V ст. н. е.) також, як і у Греції, приділяли увагу фізичному 
вихованню, зміцненню людського тіла, проте там воно мало, насамперед, практичні цілі. Інколи його 
порівнюють із спартанською моделлю, оскільки фізичне виховання послугувало військовій справі. 

До 12 років діти виховувались у сім’ях. Батько навчав сина вести домашнє господарство, володіти зброєю, 
виховував у нього такі якості, як скромність, слухняність, відданість батьківщині – Риму. Засобами фізичного 
виховання були біг, метання, фехтування та народні ігри. При досягненні 16-17-річного віку юнаки вступали до 
лав армії, де двічі на день вдосконалювали майстерність володіння всіма видами зброї. При цьому вони часто 
рубали ліс, переносили важкі речі, здійснювали затяжні піші походи при повному спорядженні [11: 12-13]. 

Пам’ятки матеріальної культури Стародавнього Риму свідчать про те, що ще в імператорський період (VIII-
VI до н. е.) було вже немало різних свят, ігор, танців, пов’язаних із військовою сферою. Наприклад, серед 
родової аристократії традиційними були Троянські ігри (змагання вершників по заплутаних ходах лабіринтів), 
їзда на колісницях, метання списа, кулачні бої, боротьба. Ці елементи фізичної культури були притаманні й 
військово-фізичному вихованню молоді в період римської республіки, так як військова служба була 
обов’язковою для всіх чоловіків.  

Поступово у римлян стають популярними ігри, які проводилися на честь знаменних дат і різних релігійних 
свят. Після налагодження дружніх зв’язків із Грецією у країну проникають елементи грецької фізичної культури, 
зокрема, проведення атлетичних змагань. Але у ІІ ст. до н. е. з’являються гладіаторські бої, які стають популярним 
видовищем. Тому у І ст. до н. е. створюються приватні школи для підготовки гладіаторів. Тут раби під 
керівництвом інструкторів вивчали фехтування на різних видах зброї. Гладіатори виступали здебільшого на 
аренах цирків. Багато їх гинуло і лише одиниці одержували нагороду – особисту свободу [1: 78-83]. 

Таким чином, за часів Стародавнього Сходу, Античної Греції та Стародавнього Риму люди прагнули 
підготувати молоде покоління до дорослого життя, зокрема, до майбутньої професійної діяльності, тому 
намагались зберігати традиції здорового способу життя і зміцнення здоров’я. Вони постійно шукали виховні 
впливи та форми організації занять, які б допомогли людям сформувати ставлення до свого здоров’я як до 
найбільшої цінності. У подальших дослідженнях планується детальне вивчення наукових підходів до 
організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів. 
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Матеріал надійшов до редакції 17.04. 2012 р. 

Жуковский Е. И. Физическое воспитание на Древнем Востоке и в Античности. 

В статье проанализировано становление и развитие физического воспитания в цивилизациях Древнего 
Востока, Греции и Рима. Показано, что элементы физической культуры еще в шумерской цивилизации стали 
одним из условий воспитания сильных воинов. Определено, что физическая культура была неотъемлемой 
составляющей древнеиндийской и китайской цивилизаций, в Египте спорт был способом проведения досуга 
фараонов, а в Греции и Риме физическая культура приобрела военное направление. Установлено, что в 
странах древнего мира постоянно искали разные воспитательные влияния и формы физических занятий, 

которые бы помогли людям быть физически здоровыми. 

Zhukovs'kyi E. I. Physical Education in the Ancient East and Antiquity. 

The article describes the physical education formation and development in the civilizations of the Ancient East, Greece 
and Rome. It is shown that even in the Sumerian civilization the elements of physical education have become one of the 
requirements for the strong warrior's upbringing. It is determined that the physical education has been the inseparable 

part of the ancient Indian and Chinese cultures, in Egypt the sport has been the leisure time for pharaohs while in 
Greece and Rome the physical education has been military-oriented. It is established that the countries of the Ancient 

World have developed the educational means and forms of physical exercises that helped to be physically fit. 
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті висвітлено форми й можливості позааудиторної роботи, розкрито її вплив на індивідуальні 
особливості розвитку майбутнього медичного фахівця, репрезентовано традиційні та авторські форми 
позааудиторної роботи, що сприяють підготовці високоякісних фахівців медичних спеціальностей у 
системі вищої освіти; окреслено основні принципи раціонального та доцільного впровадження 

інноваційних форм пошукової роботи щодо організації позааудиторної роботи у сучасній багаторівневій 
системі вищої медичної освіти. 

Постановка проблеми. Завдання подальшого вдосконалення підготовки медичних кадрів в умовах 
багатоступеневої освіти зумовлені тим, що соціальний та науковий прогрес підвищує вимоги до сучасної 
школи, а саме до формування й розвитку особистості медика. Однією із важливих функцій сьогодення виступає 
виховна, оскільки саме вона передбачає індивідуальну траєкторію розвитку студента, відповідає її вимогам до 
себе та навколишнього середовища, формує особистість, здатну до саморозвитку та самовдосконалення, що 
передбачено гуманістичною парадигмою освіти. 

Вміння педагогічно правильно вирішувати навчально-виховні завдання формування особистості не виникає 
стихійно, мимовільно в процесі засвоєння студентами навчальних дисциплін, включених до вузівських 
навчальних планів і програм. Формування основ професійної майстерності в аспекті підготовки студентів до 
особистісно орієнтованої виховної практики, необхідних особистісних рис, що складають основу актуалізованої 
професійної готовності, власної особистісно творчої траєкторії майбутнього медика неможливе без 
цілеспрямованої, організованої та систематичної позааудиторної роботи з боку педагогічного колективу ВНЗ. В 
цьому плані потенційні можливості вузівської практики не вичерпані, оскільки позааудиторна робота у 
професійному особистісно орієнтованому вихованні студентів не використовується достатньою мірою. 

Розробляючи власну модель підготовки майбутнього медичного працівника до особистісно орієнтованої 
виховної практики, ми сфокусували свою увагу на потенціальних можливостях позааудиторної роботи 
студентів у цьому плані. Тому метою цієї статті є: 

– виявлення місця та можливостей позааудиторної роботи в підготовці майбутнього медичного працівника, 
оскільки система позааудиторної роботи передбачає цілісний процес, включаючись у який, змінюються та 
вдосконалюються всі учасники цієї діяльності; 

– формування актуалізованої готовності студента до особистісно орієнтованого виховання в умовах 
багаторівневої медичної освіти; 

– презентація традиційних форм позааудиторної роботи та власних, експериментально апробованих, що 
сприяють підготовці студентів медичних закладів освіти допрофесійної діяльності. 

Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. У педагогічній та 
методичній літературі поки що немає досліджень, у яких позааудиторна робота виступала б одним із засобів 
професійної підготовки студента, а саме підготовки його до реалізації особистісно орієнтованого підходу до 
вихованця. Деякі аспекти професійного виховання засобами позааудиторної роботи представлені в наукових 
працях Л. В. Кондрашової [1], яка наголошує на особливій цінності потенціалу позааудиторної роботи для 
професійної спрямованості та формування морально-психологічної готовності студентів до фахової діяльності. 
Між іншим, у зарубіжному досвіді організації професійної освіти значна увага приділяється самостійній 
позааудиторній роботі. Серед країн, які надають їй перевагу, є ті, що взяли орієнтир на розвиток особистості як 
ключової фігури освіти, – Японія, Англія, Франція. У моделюванні сучасного "ідеального" вчителя західні вчені 
(Б. Кларк, Дж. Лембо, Р. Соул, Р. Бернс) надають великого значення "Я-концепції", що передбачає 
усвідомлення вчителем своїх фізичних, інтелектуальних та зовнішніх факторів [2 :84]. Особистісний вимір у 
педагогічній праці розглядається в числі провідних чинників на шляху досягнення головної мети гуманістичної 
школи – самореалізації особистості. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Реалізація завдань підготовки майбутнього медичного 
працівника в коледжі, у свою чергу, передбачає створення комплексної системи позааудиторної роботи, що 
забезпечить формування у студентів професійно значущих якостей особистості. Позааудиторну роботу з 
досліджуваної проблеми неможливо зводити до епізодичних впливів та заходів, а також розглядати її як 
систему заходів, що виходять за межі навчального процесу і не пов'язані з ним. У системі неперервної освіти 
позааудиторна робота повинна стати невід'ємною частиною особистісного зростання майбутнього медика, 
формування готовності студента до особистісно орієнтованої виховної діяльності з пацієнтами, розвитку 
індивідуальності медика. Цілеспрямований розвиток індивідуальності можливий лише тоді, коли теорія освіти 
не декларуватиме необхідність творчості педагога і творчості школяра, а систематично за допомогою доцільних 
технологій втілюватиме її у навчально-виховний процес. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 66. Педагогічні науки 

170 

Особистісно орієнтоване виховання в цьому плані є досить перспективним, оскільки воно виходить із 
самоцінності особистості, її духовності і суверенності. Його метою є формування студента як неповторної 
особистості, творця самого себе і своїх здібностей [3: 194]. 

Процес формування готовності до особистісно орієнтованої позааудиторної діяльності носить далеко не 
стихійний, повільний характер, це цілеспрямований та організований процес, який передбачає включення 
студентів у активну різноманітну діяльність, формування позитивного ставлення до цієї діяльності та 
виникнення протиріччя між існуючим та необхідним рівнем професійно особистісного становлення, оскільки 
саме ці протиріччя і є рушійними силами розвитку особистості медика. 

Специфіка сучасного виховного процесу полягає в тому, що він гранично соціальний, з одного боку, а з 
другого, – гранично індивідуальний, тому що передбачає формування у майбутніх медиків готовності до 
фахової практичної діяльності, основ професійної культури, знань, умінь та навичок, які забезпечують 
ефективність медичної праці, розвиток індивідуальних здібностей та індивідуальної траєкторії медичної 
діяльності, котра залежить від особистісних якостей студента. Організовуючи позааудиторну діяльність 
майбутніх медичних працівників, варто ураховувати умови виховного процесу у ВНЗ: 

– Формування особистості студента здійснюється на підставі діяльнісного підходу, спілкування з іншими. 
Варто звернути особливу увагу на той факт, що психологічний клімат студентського колективу виховує 
позитивне ставлення до майбутньої професійної діяльності, закріплює професійний інтерес, позитивну 
професійну спрямованість, що забезпечує результативність особистісно орієнтованої підготовки студента. 

– Співвідношення зовнішніх впливів (діяльності, спілкування, навколишнього середовища) із 
особливостями особистості студента (психічні стани, потреби, мотиви, цінності, спрямованість поведінки). 

– Діагностування рушійних сил і витоків професійного та особистісного становлення, тобто зіткнення 
поглядів теорії та практики, викладачів та студентів, тенденції індивідуалізму, відокремленості студента в групі 
або його підтримка, повага та співробітництво осіб у групі, бажання особистості, її обв'язки та ін., при чому в 
разі перемоги однієї із сторін виявляється особистісна спрямованість професійної діяльності людини. 

– Нерівновага особистісно-професійного становлення, яка пояснюється, тим, що майбутній медик має різні 
природні здібності, знання та суб'єктивний досвід. 

Аналіз вузівської практики свідчить: якщо в процесі виховання не враховувати внутрішні сили особистості, 
не стимулювати її самодіяльність, то результативність педагогічних впливів буде низькою. Саме тому при 
побудові виховного особистісно зорієнтованого процесу у вищій школі необхідно брати до уваги не лише 
систему педагогічних впливів, але й особистісну позицію студента, його інтереси, потреби, здібності. 
Особистість – це система внутрішніх позицій, оскільки вона є "суб'єктом суспільної поведінки та різновиду 
соціальних діяльностей" [4: 136]. 

У системі багаторівневої підготовки фахівця етапи позааудиторної діяльності повинні бути пов'язані між 
собою та взаємозумовлювати один одного. Так, за період опанування рівня "молодший спеціаліст" студент 
включається в позааудиторну виховну діяльність, у якій знаходить підтвердження власним очікуванням від 
професії, він потребує логічної професійної моделі, еталону, за яким би він будував тип особистісно- 
професійного становлення в площині особистісно орієнтованого виховання дитини. Навчаючись за рівнями 
"бакалавр", студент активізує свої зусилля, виховує не лише свої особистісно-професійні якості, але й готується 
до особистісно орієнтованого виховання на професійному рівні. 

Позааудиторна робота студентів повинна бути представлена системою, яка означає сукупність 
різноманітних форм і методів виховного, особистісного впливу на студентів з метою становлення професійно-
медичного світогляду, професійно важливих якостей і відносин, потреб і здібностей до творчої професійної 
праці. В нашому дослідженні вона представлена як особистісно орієнтована. Варто враховувати правильне 
співвідношення позааудиторної, наукової та навчальної роботи студента, що забезпечить мобільність усієї 
роботи вищого навчального закладу. Позааудиторна робота виступає додатковим резервом часу, дозволяючи 
цілеспрямовано й результативно вирішувати завдання особистісно орієнтованої підготовки студента до 
професійної діяльності. 

Правильно організована позааудиторна робота розвиває у студентів потребу у вивченні психологічної теорії 
з проблематики особистісного підходу, появу інтересу до науково-медичної, періодичної літератури з 
проблеми, вдосконалює їх пізнавальні інтереси та потреби, формує звичку до систематичної безперервної 
роботи над собою, формує основи особистісно-професійного самоменеджменту. Так, позааудиторна робота 
передбачає достатні можливості для розвитку професійної спостережливості за оточуючими. Фахова 
спостережливість розвивається поступово й потребує цілеспрямованих зусиль не лише з боку викладачів вузу, 
але й студентів, їх активності та вольових зусиль. 

Організація спостереження під час позааудиторної роботи передбачає врахування таких умов: починаючи 
спостереження, треба чітко означити об'єкт і суб'єкт спостереження, дотримуватись об'єктивності, з метою реалізації 
особистісного підходу знайти причини та мотиви поведінки вихованця, систематично фіксувати результати і вести 
записи. Наприклад, проводячи в позааудиторній діяльності дебати між студентами й викладачами, необхідно 
поставити мету: визначити місце медичних дебатів у професійно особистісному становленні студентів. Щоб дати 
відповідь на це запитання, необхідно зібрати факти: хто і як готувався до цього заходу, які медичні проблеми більше 
хвилюють студентів, які джерела інформації вони використовували, визначити активність кожного студента, як 
розширюються психолого-медичні знання та відносини між студентами. 
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Під час організації подібних заходів важливо спостерігати, як відбувається підготовка до того чи іншого 
заходу, хто активно цікавиться проблемами особистісно орієнтованого навчання, які методи та засоби бажають 
презентувати студенти, який резонанс мають такі заходи, як вони впливають на особистісне та професійне 
становлення студента. 

Позааудиторна робота передбачає також розвиток проектувальних особистісних змін, які мають відбутися зі 
студентами. Саме тому вона дає можливості для розвитку у студентів здібності "проектувати особистість 
майбутнього медика", враховуючи його особистісні якості. 

 Як свідчить досвід вивчення цього питання, найбільше труднощів виникає у студентів-практикантів у 
період адаптації до професійної діяльності. Раціональна організація позааудиторної роботи з цієї проблеми 
містить у собі підготовку до особистісно орієнтованого навчання. 

Важливим показником готовності студентів до особистісно орієнтованої навчальної практики є достатній 
рівень розвитку таких здібностей: уміння знаходити підхід до іншої особистості, потреба розбиратися в іншій 
людині, впливати на неї, а також комунікативність, ініціативність, самостійність, мобільність та ін. Саме при 
організації своєї діяльності, визначаючи її актуальність, перспективність у позааудиторній роботі, майбутній 
медик учиться залучати однокурсників до різноманітних видів діяльності. Він має можливість навчитися 
прогнозувати результати особистісних надбань, чи є в колективі студенти, на яких можливо спертися. Завдання 
викладача – допомогти знайти кожному студенту свою роль згідно з його можливостями, здібностями, 
інтересами, щоб забезпечити кожному активну особистісну позицію, викликати бажання виявити творчість, 
самостійність, винахідливість. Позааудиторна робота допомагає сформувати вищеозначені якості у студента. 

Під час планування та проведення позааудиторних заходів зі студентами різних курсів варто забезпечити 
умови для виявлення ініціативи, самостійного пошуку цікавих справ і методів їх виконання. Позааудиторна 
робота активізує підготовку студента до особистісно орієнтованого спілкування, оскільки передбачає 
практичну діяльність. Вдосконалення форм спілкування пов'язане з навичками й уміннями побудови 
спілкування, яких студент набуває під час навчальної діяльності, наприклад, уміння слухати своїх товаришів, 
викладачів, поставити себе на їхнє місце, вміння порозумітись, обрати адекватну особистості форму відповідної 
поведінки. Беручи активну участь у позааудиторній діяльності, студент займається самовихованням і 
перевихованням своїх негативних якостей, які заважають діалогічному продуктивному спілкуванню. Розвиток 
особистісних якостей майбутнього медика відбувається не лише шляхом накопичування практичного досвіду, 
але й шляхом якісного вдосконалення його особистості.  

Підготовка майбутнього медичного працівника, вдосконалення виховання студентів передбачає творчу 
атмосферу у вузі. Силове поле навчального-виховного заходу повинне знайти своє відображення в тому стилі 
взаємин викладачів і студентів, в якому виявляється взаємоповага, довіра, відповідальність, дисциплінованість, 
розвиток особистості майбутнього медика. 

Багатогранність методів і форм позааудиторної роботи передбачають вирішення та моделювання завдань 
спілкування, побудову особистісних відносин, вдосконалення методів управління власним настроєм, 
поведінкою, розв'язання проблемних ситуацій. Результативність позааудиторної роботи підвищується за умови, 
якщо вона включає в себе систему індивідуальних завдань, які передбачають тісний зв'язок з особистісно 
орієнтованою теорією та практикою. 

Серед традиційних методів організації позааудиторної роботи у вузі, які були апробовані в практиці та мають 
потенційні можливості для підготовки майбутнього медика до професійної діяльності, ми проводили медичні 
інформації, диспути з проблем особистісно орієнтованого виховання, читацькі конференції, усні журнали, "круглі 
столи", конкурси фахової майстерності, роботу медичних гуртків. Вищеозначені форми роботи здійснювалися 
систематично, це дозволяло допомогти викладачам та активам груп сконцентрувати увагу майбутніх медиків на 
проблемах майбутньої професії, вдосконалити позааудиторну роботу у зв'язку з переходом студентів на 
наступний кваліфікаційний рівень. Вибір різноманітних форм роботи з урахуванням індивідуальних особливостей 
студентів сприяв якісній перебудові їх мотиваційної сфери, закріпленню позитивного ставлення до навчальної 
діяльності, значному підвищенню рівня їх пізнавальної та особистісної активності. Така діяльність, організована 
на підставі особистісної мотивації, позитивного настрою, перетворювала активність, самоорганізацію, 
самостійність та творче ставлення до професії в особистісну рису майбутнього медика. 

Висновки. Представлені в нашому дослідженні форми та методи організації позааудиторної роботи не є 
суворо регламентованими. Вагому роль у такій підготовці відводиться позааудиторній виховній роботі 
майбутнього фахівця в системі багаторівневої медичної освіти. Отже, позааудиторна робота студентів – це процес, 
в якому домінує елемент самореалізації. Вона дає змогу студентам поєднати і узгодити внутрішні та зовнішні 
чинники формування професійної культури, створює сприятливі умови для реалізації внутрішнього потенціалу, 
задоволення тих потреб, які в процесі аудиторної роботи не задовольняються. Таким чином, позааудиторна робота 
має бути повністю орієнтована на студента ВМНЗ, враховуючи його індивідуальні особливості розвитку, інтереси, 
вподобання задля виховання різнобічно розвиненої особистості – відмінного фахівця. 
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Коваленко В. А. Комплексный подход к организации внеклассной деятельности. 

В статье освещены формы и возможности внеклассной работы, раскрыто ее влияние на индивидуальные 
особенности развития будущего медицинского специалиста, презентуются традиционные и авторские формы 
внеклассной работы, которые способствуют подготовке высококачественных специалистов медицинских 

специальностей в системе высшего образования; очерчены основные принципы рационального и 
целесообразного внедрения инновационных форм поисковой работы относительно организации внеклассной 

работы в современной многоуровневой системе высшего медицинского образования. 

Kovalenko V. O. The Complex Approach to the Organization of Extracurricular Activities. 

The article illuminates forms and possibilities of extracurricular work, discovers its influence on the future medical 
specialist's individual development peculiarities, presents traditional and authorial forms of extracurricular work, 
contributing to the top-grade medical workers' preparation in the system of higher education; outlines the main 

principles of rational and essential implementation of innovational forms of research work concerning the 
extracurricular activity organization in the modern multilevel system of higher nursing education. 
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ПРОБЛЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ  
ТА ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ 

У статті розглянуто проблеми організації науково-методичної роботи в психологічній та педагогічній науці; 
показано актуальність вивчення даного феномену; проведено порівняльний аналіз сучасного зарубіжного і 
вітчизняного досвіду дослідження керування процесом підвищення педагогічної культури. Визначено, що 
вирішення проблеми організації методичної роботи в психологічній та педагогічній науці полягає у пошуку 

ефективних психолого-педагогічних умов організації навчального процесу. 

Актуальність проблеми дослідження. Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в суспільних 
відносинах, у змісті громадського життя зумовлюють необхідність такої організації навчально-виховного 
процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, яка б забезпечувала, передусім, розвиток особистості 
школярів, високу якість отриманих знань, сформованість необхідних умінь і навичок випускників, що вимагає, 
насамперед, істотного поліпшення якості роботи педагогічних кадрів, удосконалення організації науково-
методичної роботи в школах. Аналіз педагогічної літератури, нормативних документів, досвіду роботи з 
обраної проблеми свідчить про те, що організація науково-методичної роботи в навчальних закладах належить 
до надзвичайно важливих завдань модернізації системи середньої освіти. Ці питання знайшли своє 
відображення в дослідженнях провідних учених: Ю. Бабанського, Т. Бесіди, В. Бондаря, Н. Волкової, О. Галан, 
Ю. Гільбуха, М. Дробнохода, М. Красовицького, С. Крисюка, Ю. Кудрявцева, О. Панасюка, І. Раченко, 
О. Сидоренка, І. Соколова та інших. Вивчення науково-педагогічної літератури і досвіду роботи 
загальноосвітніх шкіл показало, що сучасні науковці визначають і певною мірою розкривають сутність, 
особливості, значення науково-методичної роботи, доводять, що вона сприяє збагаченню педагогічного 
колективу творчими знахідками, допомагає молодим учителям навчатися майстерності в більш досвідчених 
колег, а також спонукає вчителя до роботи над підвищенням свого фахового рівня. 

Проте недостатня розробленість проблеми в педагогічній теорії і практиці призводить до низки 
суперечностей, зокрема між: наявністю емпіричного досвіду організації науково-методичної роботи в 
загальноосвітніх навчальних закладах та майже повною відсутністю теоретичних розробок щодо підготовки 
майбутніх філологів до організації науково-методичної роботи в школі; потребою в успішному функціонуванні 
науково-методичної роботи в загальноосвітніх школах як відносно цілісної соціально-педагогічної системи та 
відсутністю такої в реальній практиці цих навчальних закладів; необхідністю оновлення змісту та форм 
організації науково-методичної роботи й непідготовленістю більшості вчителів філологічних спеціальностей до 
практичної реалізації потреби; необхідністю теоретичного обґрунтування й методичного забезпечення підготовки 
майбутніх учителів філологічних спеціальностей до організації науково-методичної роботи в середній 
загальноосвітній школі та недостатньою розробленістю цього питання в педагогічній науці. Вищезазначені 
суперечності зумовлюють необхідність дослідження означеної проблеми. 

Мета статті – полягає в розкритті проблеми організації методичної роботи в психологічній та педагогічній науці. 
Виклад основного матеріалу. У реформуванні національної освіти в Україні важливе значення набуває 

організація методичної роботи у навчальних закладах, головною метою якої є допомога викладачам у розвитку 
професійної компетентності, вдосконалення і підвищення педагогічної культури та активізація їх творчого 
потенціалу. 

Проблема організації будь-якої роботи в науковій літературі розглядається як одна з функцій управління і 
процес налагодження, впорядкування, приведення чогось в систему. Процесуальний підхід до пояснення 
організації роботи заклав французький учений А. Файоль, згідно з яким організація розглядається як процес, 
серія безперервних взаємопов’язаних дій, що забезпечують успіх функціонування закладу. Сукупність цих дій 
(які називаються організаційними функціями, і які самі по собі теж є окремими процесами) і складає сутність 
процесу організації. За словами А. Файоля: ''організація – одна із функцій управління, що визначається у 
плануванні, керуванні, контролі, розпорядженні, координації тощо''. 

У науковій літературі науково-методична робота розглядається як структурна ланка системи безперервної 
освіти (О. Галан, Б. Гершунський, Ю. Кудрявцев, І. Соколов); як форма вивчення й впровадження досягнень 
педагогічної науки і передового педагогічного досвіду (Т. Бесіда, В. Бондар, Я. Коломинський, 
М. Красовицький, О. Патрушева, О. Ярошенко); як складова системи підвищення кваліфікації вчителів 
(Ю. Бабанський, Н. Ващенко, С. Крисюк, О. Панасюк та ін.); як компонент організаційної структури 
управління освітнім процесом і його контролю (Ю. Гільбух, М. Дробноход, Ю. Конаржевський, Є. Мехацька, 
О. Моісеєв, М. Плахова, М. Поташник, І. Раченко, П. Худоминський, Т. Шамова); як спеціально організована 
діяльність педагогічного колективу (Н.Волкова); як цілісна педагогічна система взаємопов’язаних дій і 
заходів, що зумовлюють підвищення професійно-педагогічної майстерності вчителів і досягнення 
оптимальних результатів навчально-виховного процесу (О. Сидоренко). 
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Науково-методична робота є багатоструктурною системою, компоненти якої представлено у педагогічній 
науці залежно від аспекту розгляду у вигляді реально існуючих структур. Так, діяльнісний аспект дозволяє 
виокремити таку структуру науково-методичної роботи: мотиви, мета, завдання, зміст, форми, методи, 
результати. У змістовому аспекті науково-методична робота представлена як комплекс взаємопов’язаних 
напрямів підвищення професіоналізму вчителів, а саме: методологічна та теоретична підготовка, підготовка за 
окремими методиками, педагогічна, психологічна, загальнокультурна та загальнотехнічна підготовка [1]. 
Важливим аспектом розгляду науково-методичної роботи є організаційний аспект, оскільки реалізація 
широкого кола завдань методичної діяльності, оновлення її змісту та підвищення рівня компетентності 
педагогічних кадрів потребують різноманітних форм організації внутрішньошкільної методичної роботи. 
Управлінський аспект розгляду науково-методичної роботи передбачає обов’язкове здійснення комплексу 
взаємопов’язаних дій, що забезпечують повний управлінський цикл, спрямований на оптимальне 
функціонування системи науково-методичної роботи. 

Аналіз проблем організації методичної роботи в закладах освіти доводить, що дослідження здійснюються у 
різних напрямах. До них можна віднести дослідження, які спрямовані на впровадження: а) державних 
стандартів освіти для різного її рівня (дошкільна, загальна середня, професійно-технічна, вища та 
післядипломна); б) нових інформаційних технологій в навчально-виховний процес; в) сучасних методів і 
засобів інформаційно-телекомунікаційного забезпечення та їх функціонування; г) передового педагогічного 
досвіду; д) наукових досліджень з розвитку педагогічної майстерності. Організація методичної роботи у 
визначених напрямках має низку суттєвих характеристик: а) результативність перетворення загальних вимог, 
визначених у стандартах освіти, в ефективну педагогічну діяльність; б) залежність методичної роботи від 
матеріально-технічної, бібліотечно-інформаційної забезпеченості закладів освіти; в) розподіл службових 
обов’язків з питань організації методичної роботи [2]. 

Щодо зарубіжних досліджень проблеми організації методичної роботи, то цей напрямок в діяльності 
навчального закладу розглядається в межах педагогічного менеджменту. У вітчизняних дослідженнях найбільш 
розгорнутою у соціалістичний період була проблема організації методичної роботи, яка розглядалася через 
об’єднання вчителів з метою засвоєння методики вчителів-новаторів. Сьогодні, у зв’язку зі зміною парадигми 
соціально-економічного розвитку, відбувається ''зсув'' організації методичної роботи у сферу об’єднання 
педагогічного колективу з метою розвитку творчого потенціалу особистості педагога. Отже, організація 
методичної роботи в закладах освіти складає самостійну організацію, спрямованість якої визначається у 
формуванні та розвитку педагогічної культури.  

Проаналізувавши зарубіжний та вітчизняний досвід з проблеми організації методичної роботи у закладах 
освіти, проведемо порівняльний аналіз цього напрямку на Заході та в Україні, виділивши в ньому особливості 
для виявлення переваг в її організації щодо нашої роботи.  

Дослідження цієї проблеми в зарубіжній літературі показало, що існує різноманітність її представлення. 
Це, насамперед, вирішення таких проблем: а) здійснення заходів, що пов’язані із розробкою місії 

методичної допомоги викладачам (як самостійної системи, що має основні цілі, завдання та цінності); б) 
вивчення технологій методики навчання (врахування найбільш важливих психологічних чинників, що 
сприяють успішному навчанню дітей (розробка моделей та етапів їх впровадження). Сюди ж відносяться 
проблеми, які стосуються визначення умов щодо: а) забезпечення стратегічного управління методичною 
роботою в освітніх організаціях; б) врахування особливостей соціального запиту на спрямованість педагогічної 
діяльності; в) упровадження новацій у навчально-виховний процес. 

Відповідно до мети дослідження нашу увагу привертають ті праці вчених, в яких представлені розробки 
психолого-педагогічних моделей підготовленості викладача до педагогічної праці з урахуванням нових, 
сучасних вимог. У цих дослідженнях особлива увага приділена проблемі підвищення рівня професійної 
діяльності педагога (''Організація управління і педагогічна психологія''). Першість у цій галузі тримають 
голландські вчені, які зробили суттєвий внесок у розвиток цієї організації. Зазначимо, що її діяльність та 
результати широко представлені у періодичних виданнях [3]. 

Розгляд питання про зміст сучасної методичної роботи в закладах освіти, що здійснюється зарубіжними 
вченими, дає нам можливість визначити новий теоретичний підхід до введення змін в освітню діяльність 
викладача. Ці зміни тісно пов’язані з дослідженням психологічних особливостей стилів управління навчанням і 
формуванням педагогічної команди, яка володіє прийомами та технологіями спільного вирішення проблем. 

Щодо історії розвитку організації методичної роботи в закладах освіти, то у зарубіжній літературі ця 
проблема почала привертати до себе увагу дослідників ще з початку ХХ століття, і перші напрацювання були 
зроблені психологами. Основоположником визнано американського психолога Г. Мюнстерберга, який 
узагальнив та систематизував психологічні проблеми праці, визначив проблему людських стосунків та їх вплив 
на продуктивну діяльність. У 1913 році вийшла у світ книга Г. Мюнстерберга ''Психологія та промислова 
ефективність'', в якій психологія праці розглядається вже як окрема галузь психології. Зазначимо, що 
психологія праці вчителя фактично почала розвиватися разом із науковим менеджментом, оскільки книга 
Ф. Тейлора ''Принципи наукового менеджменту'' була опублікована у 1911 році і була побудована на організації 
діяльності ''перспективного викладача''. У цій роботі автор висуває ідею про необхідність дослідження 
''організаційної поведінки'' як умови професійного зростання педагога. 

Сьогодні все більше дослідників звертають увагу на розробку науково-методичної роботи в закладах освіти. Так 
у роботі В. Зотової висвітлена проблема підготовки вчителя до науково-пошукової роботи в педагогічному процесі. 
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У статті ''Про організацію діяльності методичної служби професійного навчального закладу'' В. Сафонової 
представлена багатокомпонентна структура організації методичної роботи, яка охоплює педагогічне училище, дитячі 
заклади освіти і початкову школу. Автор представляє впорядковану схему підвищення педагогічної компетенції 
викладачів училища на базі ступеневої професійної освіти. Експериментальні дослідження представленої моделі 
автор апробовує на базі педагогічного училища № 57 м. Новокузнецька і визначає її ефективність [4]. 

Для підвищення ефективності в організації методичної роботи у педагогічних коледжах необхідно 
застосовувати нові педагогічні технології. Цю ідею знаходимо й у Т. Яковлевої. Вона на конкретному матеріалі 
розробляє ''Загальні рекомендації'', в яких представлена модель ''Робочої групи''. До складу групи входять 
досвідчені викладачі. Створення такої групи необхідне для забезпечення відкритості, доступності обміну 
педагогічним досвідом. Розвиток інноваційного підходу до організації методичної роботи визначено в її роботі, 
де автор пропонує методику забезпечення колективного засобу навчання, впровадження рейтингової системи 
контролю знань, використання імітаційних та інших ігор [5]. 

Підводячи підсумки теоретичного аналізу визначеного нами інноваційного періоду, ми відзначаємо, що 
проблема організації методичної роботи розглядається через такі напрями. 1. Створення єдиної загальної 
тематики обов’язкової для всіх форм методичної роботи, відповідно до цілей і завдань розвитку освітнього 
закладу. 2. Використання диференційованого підходу в оцінці результативності методичної роботи кожного 
викладача відповідно до його кваліфікації. 3. Організація планування проміжних і кінцевих результатів 
методичної роботи з обраної проблеми. 4. Запровадження теоретико-педагогічного й методичного всеобучу 
педагогічного колективу у формі постійно діючого методичного семінару. 5. Проведення відкритих занять, які є 
добровільно обраною формою демонстрації результатів педагогічного пошуку. 

Проте, варто вказати, що в організаційному плані методична робота нині не завжди відповідає сучасним 
вимогам розвитку української національної освіти, не забезпечує повною мірою подолання суперечностей між 
рівнем знань і вмінь педагогів відповідно до сучасних вимог системи підготовки фахівців у контексті 
Болонської декларації. Методична робота потребує нового наукового рішення з удосконалення запровадження 
в практику навчальних закладів досягнень психолого-педагогічної науки і передового педагогічного досвіду. Як 
свідчить теоретичний аналіз педагогічної літератури, досі залишається не вирішеною проблема стимулювання 
викладачів щодо підвищення рівня своєї кваліфікації. Саме цим ми можемо пояснити недостатній рівень 
ефективності методичної роботи у закладах освіти і, як наслідок, недостатню творчу активність педагогічних 
кадрів та існування особистісних суперечок. 

Важливим показником інноваційної стратегії навчання є гуманістична спрямованість освітніх інноваційних 
процесів. Хоча ці питання й розглядалися раніше, проте вони ще потребують глибокого наукового дослідження 
для остаточного вирішення. Безумовно, що гуманізація займає центральне значення в організації діяльності 
вчителя, але вчитель ще не готовий реалізувати цей принцип у своїй діяльності. Проведене нами пілотажне 
дослідження у педагогічних училищах і узагальнення теоретичного матеріалу дає можливість стверджувати, що 
існують певні труднощі втілення інноваційної спрямованості у підготовку педагогічних кадрів у системі 
післядипломної педагогічної освіти. 

Інноваційний етап в організації методичної роботи, з нашої точки зору, спрямований на діяльність із 
підготовки викладачів до особистісно-зорієнтованого навчання, до розвитку його як самодостатньої 
особистості, творчого суб’єкту педагогічної діяльності, підготовленої до діалогічного, демократичного 
спілкування. Саме в цьому і полягає, на нашу думку, гуманістична спрямованість педагогічної діяльності 
вчителя. Підготовлений до інноваційної стратегії навчання викладач спроможний організувати навчальний 
процес, в якому будуть здійснюватися: а) психолого-педагогічні умови розвитку вільної особистості, здібної до 
саморегуляції та усвідомленої особистісної відповідальності; б) педагогічне управління створенням 
продуктивних ситуацій з розвитку ініціативи у всіх учасників навчального процесу. 

Під час проведення порівняльного аналізу сучасного зарубіжного і вітчизняного досвіду дослідження 
керування процесом підвищення педагогічної культури ми змогли виділити низку спільних і відмінних 
характеристик. До спільних характеристик організації методичної роботи варто віднести: 

– наявність спільних локальних документів (вони є вихідними у складанні планів та тематичних занять); 
– визначення значущості методичної роботи у формуванні особистісного потенціалу викладача як джерела 

організації і проведення навчання учнів, студентів тощо; 
– використання інтерактивних технік підвищення педагогічної майстерності. 
Виявлено також низку відмінностей, які простежуються в розвитку зазначеного напрямку в західних та 

вітчизняних дослідженнях: 
По-перше, мова йде про відмінність історичних етапів розвитку. Якщо на Заході цей напрямок педагогіки був 

тісно пов'язаний із психологією, то у вітчизняній науці психологічні дослідження були проведені набагато пізніше. 
По-друге, можна говорити про різне структурне оформлення організації методичної роботи в різних навчальних 
закладах. Наприклад, у європейських державах цей вид роботи пов’язаний із психологічними аспектами виконання 
викладачами своїх обов’язків, функціонуванням та розвитком творчого потенціалу особистості викладача. В Україні 
представлено лише дві складові цього процесу – психологія педагогічного такту вчителя та психологічні теорії 
навчання. По-третє, проблема організації будь-якої роботи в науковій літературі розглядається і як одна з функцій 
управління, і як процес налагодження, впорядкування, приведення чогось в систему. 

Висновок. Таким чином, теоретичне осмислення наукової літератури і власний досвід автора роботи дає 
можливість визначити особистий підхід до вирішення виявлених проблем у організації методичної роботи. 
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Вони полягають у науковому дослідженні структурних компонентів сутності інноваційної організації 
методичної роботи, пошуку ефективних психолого-педагогічних умов організації навчального процесу, 
методичній роботі, де кожний викладач засвоює новий тип відносин між викладачем і студентом, нових 
технологіях інноваційного навчання, нових засобах контролю й організації самостійної роботи. Для вирішення 
цієї проблеми, організація методичної роботи має складатися: 1) зі створення інноваційної форми управління 
педагогічним колективом; 2) з упровадження командного підходу у засвоєнні нової філософії освітньої 
діяльності; 3) зі створення конкурентоспроможної команди педагогів-новаторів; 4) із застосування ділової гри 
та тренінгів у розвитку творчої особистості викладача; 5) зі створення інформативно-методичного центру із 
забезпечення комп’ютерних технологій. 

Перспективами подальшого дослідження є вивчення особливостей структури науково-методичної роботи 
в сучасній школі та аналіз існуючих протиріч в системі підготовки майбутніх учителів-філологів до науково-
методичної роботи в школі. 
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Коник О. Г. Проблема организации методической работы в психологической и педагогической науке. 

В статье рассмотрены проблемы организации научно-методической работы в психологической и 
педагогической науке; показана актуальность изучения данного феномена; проведен сравнительный анализ 

современного зарубежного и отечественного опыта исследования управления процессом повышения 
педагогической культуры. Выявлено, что решение проблемы организации методической работы в 

психологической и педагогической науке состоит в поиске эффективных психолого-педагогических условий 
организации учебного процесса. 

Konyk O. G. The Problem of the Methodological Work in the Psychological and Pedagogical Science. 

The article considers the problems of the scientific and methodological work organization in the psychological and 
pedagogical science; shows the relevance of this phenomenon; conducts the comparative analysis of the current foreign 
and domestic experience in the research of the pedagogical culture improvement management process. It is concluded 

that the solution of the issue concerning the methodical work organization in the psychological and pedagogical 
science is in the search of the effective psychological-pedagogical conditions of the educational process organization. 
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ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ІДЕЙ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ 60-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ ДЛЯ 
СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ І ОСВІТИ 

У статті виявлено і розкрито прогностичне значення ідей гуманізації освіти 60-х років ХХ століття, 
визначено роль педагогічної журналістики як суттєвого чинника гуманізації освіти означеного періоду. 

Доведено, що в розглянутий період гуманістичний підхід до освіти поставав особливою тенденцією у розвитку 
вітчизняної освіти на основі визначення цілей, завдань, змісту, методів і засобів навчання і виховання, 

орієнтованих на цілісне формування і розвиток людини. 

На початку XXI століття в умовах глобалізації, інтеграції, модернізації освіти, реформування всіх сфер 
життя суспільства центральною проблемою педагогічної науки стає вивчення самої людини. У контексті 
реалізації гуманістичної тенденції у соціальній дійсності гуманізація та демократизація українського 
суспільства передбачають зміну ставлення до особистості, визнання її найвищою цінністю. Це висвітлено в 
нормативно-правовій базі, концептуальних засадах педагогічної науки й освітньої практики. Одні з перших 
документів самостійної держави Закон України "Про освіту" (1991 р.) і Державна національна програма 
"Освіта" ("Україна ХХІ століття") (1993 р.) як провідний принцип державної політики в галузі освіти 
затвердили її гуманістичний характер, пріоритет загальнолюдських цінностей, життя й здоров’я людини, 
поваги до її прав, вільного розвитку особистості. 

Актуальність проблеми гуманізації освіти зумовлена не тільки її значущістю для сучасного суспільства, а й 
обґрунтованістю теоретичних передумов, до яких можна зарахувати педагогічні ідеї видатних філософів і 
педагогів. Гуманістичні ідеї мають тисячолітню історію: вони були зароджені в творах Демокріта, Сократа, 
Платона, Аристотеля, Плутарха, Сенеки, Квінтіліана, Августина, Аквіната. Період розквіту гуманістичних ідей 
пов’язують із подоланням релігійно-догматичних систем середньовіччя в епоху Відродження. Найвизначнішими 
представниками, які стояли на позиціях гуманізму, є Еразм Роттердамський, Вітгоріно да Фельтре, Франсуа Рабле, 
Мішель Монтень. Видатні європейські педагоги-мислителі Ян Амос Коменський, Джон Локк, Жан-Жак Руссо, 
Йоганн Генріх Песталоцці, Йоганн Фрідріх Гербарт, Адольф Дістервег зробили значний внесок у гуманістичні 
традиції, а розглянуті ними аспекти гуманізації освіти є підґрунтям багатьох сучасних концепцій у педагогіці. 

Однак, незважаючи на беззаперечність сприйняття сучасною педагогічною свідомістю класичних постулатів 
гуманізму, на сьогодні в результаті аналізу великої кількості наявної літератури з проблеми виявилося 
існування величезної кількості різноманітних думок і позицій щодо гуманізації освіти: з’ясувалося, що часом 
близькі за назвою роботи розглядають педагогічні явища та процеси з прямо протилежних поглядів, а часто й 
звертаються до абсолютно різних явищ. Наявні розбіжності у визначенні ключових понять гуманізації освіти 
спричинили невизначеність уявлень педагогів-практиків про зміст гуманістичної освіти, що, безумовно, не 
сприяло формуванню необхідних умінь осмислення педагогічного процесу як гуманістичного. Це, у свою 
чергу, призвело до значних розбіжностей між декларуванням гуманістичних засад сучасної школи та реальною 
практикою їх упровадження. Таким чином, у складній ситуації сучасної гуманістичної модернізації освіти 
звернення до витоків наявних розбіжностей, детальне вивчення вітчизняної педагогічної спадщини може 
скласти цінну основу для розвитку нестандартних підходів, нових напрямів у вирішенні завдань сьогодення. 

Мета статті – на основі цілісного ретроспективного аналізу проблемних статей вітчизняних періодичних видань 
педагогічної тематики виявити і розкрити прогностичне значення ідей гуманізації освіти означеного періоду та 
визначити роль педагогічної журналістики як суттєвого чинника гуманізації освіти у 60-ті роки ХХ століття. 

Гуманістичні ідеї в Україні мають глибокі історичні корені. Як справедливо зазначають педагоги сучасності 
(І. Бех, М. Євтух, В. Землянська та ін.), процес дослідження ідей гуманізму варто починати з вивчення традицій 
народної педагогіки. Теоретичні основи української гуманістичної педагогіки заклали Ф. Прокопович, 
Г. Сковорода, В. Капніст, А. Прокопович-Антоновський, І. Котляревський, М. Пирогов, К. Ушинський, 
О. Духнович, М. Корф, В. Водовозов, М. Драгоманов та багато ін. Перша половина XX століття ознаменувалась 
появою низки видатних українських педагогів – С. Васильченка, Г. Ващенка, Б. Грінченка, М. Грушевського, 
Т. Лубенця, С. Русової та багато інших, у працях і практичній діяльності яких були продовжені ідеї 
гуманістичного виховання, порушені в попередні періоди. 

В історії вітчизняної педагогічної думки радянського періоду ідеї гуманізації освіти ефективно 
впроваджувалися в 20-х роках ХХ століття, коли радянська школа будувалася як "школа розвитку людської 
особистості" (В. Дурдуківський, О. Залужний, Я. Мамонтов, О. Музиченко, Я. Чепіга, І. Соколянський та багато 
ін.); вони були забуті в школі 30–40-х років у зв’язку з тотальними репресіями та настановою школи на 
підпорядкування громадської, трудової діяльності школярів навчальній роботі; відродилися в умовах 
суспільно-політичної "відлиги" 50–60-х років ХХ століття. 

У сфері освіти період 60-х років ХХ століття характеризувався перебудовою змісту загальної середньої 
освіти, розробкою науково обґрунтованої системи комуністичного виховання. У 1960 р. уведено в дію низку 
постанов щодо організаційно-педагогічних засад нової освіти: "Положення про восьмирічну школу" (16 серпня 
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1960 р.), "Положення про середню загальноосвітню трудову політехнічну школу з виробничим навчанням" (16 
серпня 1960 р.), "Положення про вечірню (змінну) середню загальноосвітню школу робітничої і сільської 
молоді та заочну середню загальноосвітню школу" (18 серпня 1960 р.) тощо. Перелічені положення на 
законодавчому рівні закріпили безперечне завоювання радянської системи освіти – упровадження безкоштовної 
обов’язкової загальної середньої освіти. 

У 1961 р. прийнято нову Програму КПРС щодо зміцнення гуманістичної моралі в усіх членів радянського 
суспільства (1961 р.). Моральні принципи, за якими належало жити радянським людям, були викладені в 
"Моральному кодексі будівника комунізму". В умовах домінування ідеї колективізму, превалювання 
суспільних інтересів над особистісними, поява цих документів знаменувала звернення педагогічної системи до 
потреб особистості. О. Сухомлинська, характеризуючи цей етап розвитку педагогічної думки, зауважила, що в 
60–70-і рр. не лише змінюється парадигма моралі, але її починають розглядати "як складову структури 
особистості й суспільних відносин, шлях погодження особистісних і суспільних інтересів" в умовах 
домінування ідеї колективізму, превалювання суспільних інтересів над особистісними [1: 15]. 

Під час дискусії щодо шляхів реформування (1956–1960 рр.) провідні вчені-педагоги М. Грищенко й 
С. Чавдаров проголосили новий напрям розвитку вітчизняної освіти й педагогічної науки – органічне 
поєднання наукової теорії й практики [2: 3-17; 3: 11-21]. Висловлена в 1956 р. С. Чавдаровим думка про 
підсилення зв’язку науки й практики на новому етапі розглядається як процес упровадження в практику 
досягнень педагогічної науки й усвідомлюється як основоположний момент творення нових гуманістичних 
засад радянської системи освіти. У педагогічній науці 60 – 70-х рр. знов набуває вагомого значення проблема 
розробки методології та методики проведення педагогічного експерименту. 

У 60-ті роки ХХ століття почав формуватися новий творчий, інноваційний погляд на освіту, який 
запропонували директори сільських українських шкіл: Павлиської середньої школи – В. Сухомлинський, 
Богданівської середньої школи – І. Ткаченко. Починає свій творчий педагогічний шлях у Сахнівській середній 
школі О. Захаренко (у 1966 р. – директор СШ с. Сахнівка). До творчої педагогічної ініціативи приєднуються 
директори школи робітничої молоді № 1 м. Краматорська М. Лисенко й середньої школи № 126 м. Харкова 
М. Самойлик і багато інших. Представники радянської педагогіки розглянутого періоду зробили істотний 
внесок у розробку питань, пов’язаних з проблемою всебічного гармонійного розвитку особистості. 

Одним із історичних надбань 60-х років ХХ століття є висновок про те, що в основі успішного соціального 
розвитку суспільства лежить стурбованість про долю підростаючого покоління, активне обговорення нагальних 
освітніх проблем у якнайширших колах зацікавленої громадськості. Свідченням цього є аналіз публікацій того 
часу, коли нагальні проблеми обговорювалися на сторінках не тільки педагогічної, а й загальної преси. Як 
видно з архівних документів [4; 5], а також свідчень самих учасників інноваційних перетворень (І. Білодід, 
М. Лисенко, В. Сухомлинський, І. Ткаченко та багато інших), прерогативою означеного часу стала можливість 
обговорення актуальних проблем розвитку освіти. Публіцистична діяльність на новому етапі усвідомлюється 
педагогами як важливий аспект професійної педагогічної творчої діяльності. Таким чином, ідея поширення 
передового педагогічного досвіду засобами педагогічної публіцистики знову набуває вагомого значення. 

Усвідомлюючи важливість зв’язку між теорією і практикою педагогічної науки, фахові журнали 
аналізованого періоду не обмежувалися статтями представників влади, знаних учених, приділяючи пріоритетну 
увагу пропозиціям педагогів-практиків. За влучним висловом Е. Днєпрова, ім’я В. Сухомлинського "стало 
педагогічним прапором часу". У 60-х рр. ХХ століття виходять друком програмні праці В. Сухомлинського: 
"Етюди про комуністичне виховання" (1967 р.), "Серце віддаю дітям" (1968 р. – НДР, 1969 р. – УРСР), 
"Павлиська середня школа" (1969 р.), "Народження громадянина" (1970 р.) і т. ін. 

Усе вищезазначене зумовлює науковий інтерес до вивчення генезису розвитку в історичному досвіді 
педагогічної думки 60-х років ХХ століття. Дослідження такого плану зумовлені також подоланням колишніх 
ідеологічних догм і штампів, які характеризують педагогічну теорію і практику радянських років. Уже 1970 р. 
означено соціально-політичними змінами в СРСР – "разький синдром", що призупинили будь-які демократичні 
суспільні вияви, нетерпіння до національного самоусвідомлення, ігнорування роботи педагогів-новаторів. У 
педагогіці посилюється вплив психології на навчання та виховання, апелювання до спадщини А. Макаренка з 
метою розвитку ідеї залучення учнів до суспільно корисної продуктивної праці. 

Аналіз сучасних монографічних і дисертаційних робіт свідчить про інтерес істориків педагогіки до 
матеріалів педагогічної преси як історико-педагогічного джерела (О. Сухомлинська, О. Адаменко, 
Л. Березівська, І. Зайченко, Е. Панасенко, А. Пугач, С. Лобода та ін.). Правомірно говорити про формування 
нового дослідницького поля. Проте поза інтересами дослідників залишилася діяльність багатьох педагогічних 
видань 60-х років ХХ століття, яка значно впливала на розвиток ідей гуманізації вітчизняної освіти. 

Проблема розвитку гуманістичної традиції в умовах ідеологізації та політизації радянської педагогіки і 
школи перебуває у центрі уваги не лише сучасних українських дослідників (О. Сухомлинська, Л. Березівська, 
Н. Дічек, В. Землянська, Т. Філімонової та ін.), а й російських (Е. Днєпров, М. Богуславський, Р. Шакіров та 
ін.). Пояснюючи деформацію і трансформацію початкових "ідеалів соціалістичного виховання", дослідники 
показують, як офіційно декларована протягом усього радянського періоду мета виховання – всебічний розвиток 
особистості – створювала у педагогіці можливість співіснування авторитарних і гуманістичних концепцій. 
Аналізуючи гуманістичний аспект генезису змісту освіти, виявляють гуманістичні тенденції в радянській 
педагогіці і сходяться на думці про гуманістичну природу педагогічного процесу радянської доби. 
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Ми поділяємо міркування сучасних дослідників Е. Днєпрова, Л. Березівської, Р. Шакірова та багатьох 
інших, що так звана "хрущовська відлига" сприяла педагогічному ентузіазму в країні. Загалом, за оцінкою 
істориків освіти, вищезгадана реформа мала гуманістичний і певною мірою демократичний характер. Так, у 
ході реформи українські освітяни отримали можливість розробляти власні "оригінальні навчальні програми" [6: 
243]. Проте дослідники також дійшли згоди в думці, що розпочата в другій половині 50-х рр. ХХ століття 
освітня реформа виявила низку протиріч між потребою гуманізації суспільного життя й виховання, що була 
викликана об’єктивними причинами (народ-переможець мав уже іншу ієрархію цінностей, був здатний 
варіативно мислити, критично оцінювати навколишню дійсність), і продовженням впливу авторитарної 
педагогіки репресивних 30-х рр. ХХ століття.  

Таким чином, на основі аналізу та систематизації фактичного матеріалу продемонстровані шляхи успішної 
реалізації цих ідей окремими педагогами в освітній практиці вітчизняних середніх навчальних закладів. 
Доведено, що в розглянутий період гуманістичний підхід до освіти поставав особливою тенденцією у розвитку 
вітчизняної освіти, яка ґрунтується на визначенні цілей, завдань, змісту, методів і засобів навчання і виховання, 
орієнтованих на цілісне формування і розвиток людини. Наявна чисельна бібліографія творів провідних 
радянських учених і вчителів-практиків 60-х рр. ХХ століття доводить, що творчий педагогічний пошук було 
спрямовано на те, щоб "очистити" від нашарувань класового підходу й ідеологізації попередніх років такі 
моральні цінності, як співпричетність до суспільних інтересів і потреб, почуття колективізму, яке не відкидає 
право особистості на свободу й незалежність від диктату колективу чи його керівників, повагу до праці на 
загальне благо й до людей праці та т. ін. [7:  23-33]. Отже, новизна педагогічного мислення 60-х рр. ХХ століття 
полягала у відмові від перебільшеного тиску партійно-ідеологічного впливу на розвиток радянської 
педагогічної думки й системи освіти. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому на основі аналізу й узагальнення матеріалів 
гуманістично спрямованої педагогічної журналістики уточнені суттєві характеристики та змістові складові 
ключових ідей гуманізації освіти 60-х років ХХ століття, а також простежено процес їхньої тимчасової 
модифікації і змістовної трансформації залежно від історичних умов і рівня розвитку науки. 

Практичне значення полягає в тому, що теоретичні положення й узагальнений практичний досвід розвитку ідей 
гуманістичної педагогіки 60-х років ХХ століття можуть бути використані в навчально-виховному процесі вищих 
педагогічних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації при вивченні курсів історії педагогіки, загальної педагогіки, в 
розробці спецкурсів і спецсемінарів, у керівництві курсовими і дипломними роботами студентів. Застосування 
поданих у роботі матеріалів у процесі підготовки педагогічних кадрів сприятиме оновленню змісту відповідних 
розділів підручників та посібників для вищих педагогічних навчальних закладів різного рівня акредитації. 

Протиріччя між необхідністю переходу до гуманістичної парадигми сучасної освіти та недостатньою 
методологічною розробленістю її ключових категорій, а також суперечності між вимогами з боку держави та 
суспільства гуманізації освіти і недостатньою вивченістю педагогами історичного досвіду вирішення цього 
завдання обумовлюють перспективи подальших досліджень, що конкретизуються у низці завдань: 
проаналізувати стан розробки означеної проблеми у вітчизняній історіографії; систематизувати педагогічні ідеї 
гуманізації освіти радянської педагогіки 20 – 60-х років ХХ століття; схарактеризувати на основі законодавчих 
актів державну політику в галузі освіти у 60-ті роки ХХ століття, виявити її гуманістичну спрямованість; 
з’ясувати роль педагогічної журналістики у стимулюванні педагогічної творчості вчителів і відродженні ідей 
гуманізму в радянській педагогіці 60-х років ХХ століття; дослідити інформаційний потенціал педагогічної 
журналістики у трансформуванні гуманістичних основ радянської педагогіки 60-х років ХХ століття; 
узагальнити на основі газетних і журнальних публікацій розвиток ідей поєднання теорії і практики (у зв’язку 
школи з життям) і морального виховання як ключових чинників гуманізації освіти аналізованого періоду тощо. 
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Курило Т. В. Прогностическое значение идей гуманизации образования 60-х годов ХХ века  
для современной педагогической науки и образования. 

В статье выявлено и раскрыто прогностическое значение идей гуманизации образования 60-х годов ХХ века, 
определена роль педагогической журналистики как существенного фактора гуманизации образования 
указанного периода. Доказано, что в рассматриваемый период гуманистический подход к образованию 
представлял особенную тенденцию в развитии отечественного образования на основе определения целей, 

задач, содержания, методов и средств обучения и воспитания, ориентированных на целостное формирование 
и развитие человека. 

Kurylo T. V. The Prognostic Importance of the Educational Humanization Ideas in the 1960s 
 for the Modern Pedagogical Science and Education. 

The article distinguishes and discusses the prognostic importance of the educational humanization ideas in the 1960s. 
The educational press role as a significant factor of educational humanization during the period under examination is 

defined. The humanistic approach during the period under examination is proved to be a specific tendency in the 
national educational development on the basis of determining the educational purposes, tasks, content, methods and 

means aimed at the personality’s all-round formation and development. 
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МОДЕЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ПЕДАГОГА 

У статті з’ясовано походження поняття "інновація". Охарактеризовано співвідношення дефініцій 
інноваційного педагогічного та інноваційного освітнього процесів. Запропоновано модель інноваційного 

процесу педагога як відкритої системи, що визначає основні напрями впливу на процес продукування інновацій, 
та вказано її кардинальні елементи. Визначено основні напрями подальших перспективних психолого-

педагогічних досліджень із впровадження навчально-виховних інноваційних технологій.  

Постановка проблеми. Дослідження інновацій є надзвичайно актуальним питанням сучасної педагогічної 
науки. Швидкоплинне накопичення інформації, науково-технічна революція, екологічні та економічні 
проблеми сучасності ставлять перед освітою України кардинальні питання, які можливо вирішити, підходячи 
до них творчо та комплексно. Тож, саме освіта та наука нашої країни є тим джерелом, яке надає інтелектуальні 
ресурси для реалізації інноваційних проектів, що дозволять вивести державу та суспільство на вищий щабель 
розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В економічній науці питанню дослідження інновацій присвятили 
свої роботи Й. Шумпентер, Р. Фостер, Б. Твіст, Б. Санто, П. Друкер. Психологічні аспекти інноваційної 
діяльності суб’єкта проаналізовані С. Р. Яголковським. Інновації в освіті вивчали також С. М. Ніколаєнко, 
О. І. Шапран, В. М. Олексенко, В. В. Докучаєва, І. В. Гавриш, В. М. Малихіна, Л. І. Даниленко та ін. 

Мета статті полягає в аналізі походження поняття ''інновації'' у педагогічній науці, визначенні 
співвідношень дефініцій "інноваційний педагогічний процес" та "інноваційний освітній процес", теоретичному 
обґрунтуванні моделі інноваційного процесу педагога. 

Виклад основного матеріалу. Дефініція "інновація" за дві сотні років поширилася в різних галузях науки. Її 
почали використовувати на початку ХІХ століття у своїх працях культурологи, проте лише в 1911 році 
Й. Шумпентер у своїй роботі "Теорія економічного розвитку" вперше означив цей термін для економічної 
науки. На його думку, "інновація" означає застосування наукового відкриття або винаходу у новій технології 
або новому виді роботи [1]. 

Для економічних наук характерним є свій підхід до означення цього поняття. Науковці-економісти 
тлумачать термін "інновація" відповідно до свого об’єкта та предмета вивчення. В економіці важливим є не 
лише процес впровадження, а й рентабельність використання різних нововведень. 

Як повідомляється в "Енциклопедії освіти" за редакцією В. Г. Кременя, походження терміну "інновація" в 
освіті завдячує експериментальній педагогіці і пов’язане з пошуком новітніх форм і змісту навчання та 
виховання. Так, період розвитку наукової педагогічної думки початку ХХ століття відзначався інтересом до 
освітніх систем гуманістичної спрямованості (Р. Штейнер, С. Френе), тоді як у 50-80 рр. провідною ідею стало 
формування концепцій педагогічних систем та шкіл як своєрідних центрів популяризації нових підходів у 
навчанні та вихованні. На сучасному етапі метою розробки та впровадження інновацій в освіті є необхідність 
відповідати викликам глобальних проблем та сучасних інформаційних тенденцій [2: 338-340]. 

Для педагогічної науки поняття "інновація" трактується і як результат, і як процес. Зокрема, за 
І. П. Підласим, інновації – це ідеї, процеси, засоби, результати, взяті в єдності якісного вдосконалення 
педагогічної системи [3]. 

Згідно з "Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності", інновації – це вперше 
створені, вдосконалені або застосовані освітні, дидактичні, виховні, управлінські системи, їх компоненти, що 
суттєво поліпшують результати освітньої діяльності [4]. 

На нашу думку, доцільніше розглядати дефініцію "інновація" у контексті інноваційного педагогічного та 
інноваційного освітнього процесів. Перш ніж перейти до з’ясування суті цих понять, окреслимо значення 
поняття самого педагогічного процесу. 

Педагогічний процес – це система, в якій органічно поєднані процеси формування, розвитку, виховання й 
навчання з усіма умовами, й формами вивчення та методами їх функціонування [5: 70]. 

Отже, вважатимемо, що інноваційний педагогічний процес – це комплекс заходів, об’єктивно зумовлених, 
спрямованих на розробку та впровадження нових елементів системи педагогічного процесу або ж на її 
цілковите оновлення відповідно до вимог суспільства. 

Інноваційний освітній процес – це зумовлений суспільною потребою комплексний процес створення, 
впровадження, поширення інновацій і зміни освітнього середовища, в якому здійснюється їх життєвий цикл [6: 
27]. Під освітнім середовищем розуміють систему умов існування, формування і діяльності особистості в 
процесі засвоєння нею певної системи наукових знань, практичних умінь і навичок [7]. Фактично – це система 
впливів і умов формування особистості, а також можливостей для її розвитку, які містяться в соціальному і 
просторово-предметному оточенні. 
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Розглянемо співвідношення інноваційного педагогічного та інноваційного освітнього процесів (рис. 1). 

 
Рис. 1. Співвідношення інноваційного педагогічного та інноваційного освітнього процесів. 

 
Якщо прокоментувати рисунок, то можна зазначити наступне: кожен інноваційний педагогічний процес є 

інноваційним освітнім процесом, але не кожен інноваційний освітній процес є інноваційним педагогічним 
процесом. Це можна пояснити тим, що при розробці інноваційного освітнього процесу моделюються не тільки 
навчальні та виховні технології, але й менеджмент освіти, фінансування, матеріальне забезпечення. Таким 
чином, можна зробити висновок, що педагогічний процес реалізується через інноваційну педагогічну 
діяльність, тоді як інноваційний освітній процес передбачає реалізацію новацій у менеджменті, педагогічній 
діяльності, розвитку інфраструктури тощо. 

Визначимо структурні елементи моделі інноваційного процесу педагога. Так, І. М. Дичківська розглядає 
поняття "життєвого циклу" інновації, що включає наступні етапи: зародження інновації, її становлення та 
зрілість, зародження традиції, становлення і зрілість традиції [6]. Також вона подає свій алгоритм 
впровадження інновацій у педагогічну діяльність. 

Запропонуємо модель інноваційного процесу педагога та розглянемо її з точки зору відкритої системи, що 
враховує зовнішні фактори (рис. 2). Відповідно до рисунка 2, інноваційний процес варто розділити на два 
етапи, які можна охарактеризувати як "чорний ящик" та "білий ящик". Етап зародження ідеї характеризуємо як 
"чорний ящик", оскільки ніколи не можна спрогнозувати, що підштовхне до виникнення нової думки. "Білий 
ящик" – це планомірна стратегія дослідницької діяльності (теоретичні та прикладні дослідження, 
конструктивна діяльність). 

Особливість поданої схеми полягає в тому, що вона визначає і враховує зовнішні впливи на інноваційну 
діяльність. Після кожного етапу відбувається представлення результатів, а отже педагогу-новатору варто 
враховувати всі особливості презентації результатів досліджень, оскільки від висновків експертів, і колег 
залежить корекція подальшого впровадження інновацій. 

У випадку невдачі на одному із ключових кроків відбувається переоцінка цінностей, робляться певні 
висновки із отриманих зауважень, визначаються подальші дії. Результатом такого переосмислення може бути 
повернення на крок або два назад, або ж поява нових ідей розвитку, що дасть можливість поглянути на вже 
визначену концепцію "під іншим кутом зору". 

Процес продукування інновацій – це швидкоплинний процес, оскільки на момент впровадження ідеї в 
життя, виникають нові ідеї, які, в свою чергу, запускають нові інноваційні процеси впровадження вже 
новостворених ідей. На рис. 2 це відображено стрілкою 1, що закриває цикл створення інновації. 

Ще один важливий висновок випливає із запропонованої нами моделі інноваційного процесу педагога: будь-
який інноваційний педагогічний процес включає етапи дослідницької діяльності, які є ключовими факторами. 
Адже саме цей крок дозволяє оцінити ступінь новизни та перспективу впровадження нової ідеї. 

Висновки та перспективи подальших досліджень: інновації є складовою частиною діяльності педагога; 
структура інноваційного процесу педагога є складною нелінійною моделлю, яка є відкритою системою, що 
враховує зовнішні впливи на процес; інноваційний процес педагога включає етапи зародження нової ідеї, 
дослідження перспективності впровадження її у практику, експериментальну перевірку результатів та 
конструктивний етап. 

До перспективних досліджень у царині інновацій варто віднести вивчення наступних питань: інновації як 
системний феномен в освіті, системно-структурний аналіз інноваційної діяльності особистості, діагностика 
особистісної інноваційності тощо. 

 

Інноваційний 
педагогічний 
процес № 1 

Інноваційний 
педагогічний 
процес № 2 

Інноваційний 
педагогічний 
процес № 3 

Інноваційний 
менеджмент 
освіти 

Матеріальне   
забезпечення 

Комп’ютерні  
технології 

Інноваційний освітній 
процес 



О. О. Мосіюк. Модель інноваційного процесу педагога 

 183 

 
Рис. 2. Модель інноваційного процесу педагога. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития / Й. А. Шумпетер. – М. : Прогресс, 1982. – 456 с. 
2. Енциклопедія освіти / [акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. Кремень] – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с. 
3. Підласий І. П. Педагогічні інновації / І. П. Підласий, А. І. Підласий // Рідна школа. – 1998. – № 12. – С. 3–17. 

Представлення експериментальних даних 

1. Висновки та рекомендації експертів. 
2. Думки колег та керівництва. 
3. Суспільна думка. 

Передумова 

Досвід Знання Потреба у новації 

Теоретичні дослідження 

1. Вивчення та аналіз потреб та суперечностей. 
2. Вивчення завдань, передбачених нормативними документами. 
3. Створення еталонної моделі процесу та її теоретичне тестування. 

Прикладні дослідження 

1. Експериментальна перевірка теоретичної моделі. 
2. Обробка результатів та їх аналіз. 

"Чорний ящик" 

Сформована ідея 

Представлення теоретичної моделі 

1. Висновки та рекомендації експертів. 
2. Думки колег та керівництва. 
3. Суспільна думка. 

Успіх Ні 

Так 

Успіх Ні 

Так 

Конструктивна діяльність 

1. Розробка комплексної програми, яка охоплює всі ключові закономірності 
впровадження. 

2. Вибір дидактичних, матеріальних, інформаційних та організаторських засобів. 
3. Теоретична, методична, психологічна підготовка персоналу до впровадження 

інноваційного продукту. 

Представлення навчально-методичного забезпечення 

1. Висновки та рекомендації експертів. 

2. Думки колег та керівництва. 

3. Суспільна думка. 

Успіх Ні 

Так 

Поширення новацій 

Або 

Або 

Або 

Або 

Або 

Або 

Рефлексія 

Рефлексія 

Рефлексія 

1 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 66. Педагогічні науки 

184 

4. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності [Електронний ресурс] // Законодавство 
України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0946-00/ 

5. Зайченко І. B. Педагогіка : [навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів] / 
І. B. Зайченко. – К. : "Освіта України", "КНТ", 2008. – 528 с. 

6. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 277 с. 
7. Єжова О. О. Створення освітнього середовища спрямованого на формування ціннісного ставлення до здоров’я в 

учнів професійно-технічних навчальних закладів [Електронний ресурс] / О. О. Єжова. – Режим доступу : 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tmpvd/ 2011_1/53.PDF. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 

1. Shumpeter I. A. Teoriia ekonomicheskogo razvitiia [The Economic Development Theory] / I. A. Shumpeter. – M. : 
Progress, 1982. – 456 s. 

2. Entsiklopediia osvity [Educational Encyclopedia] / [akad. ped. nauk Ukrainy ; gol. red. V. G. Kremen']. – K. : Yurinkom 
Inter, 2008. – 1040 s. 

3. Pidlasyi I. P. Pedagogichni innovatsii [Educational Innovations] / I. P. Pidlasyi, A. I. Pidlasyi // Ridna shkola [Native 
School]. – 1998. – № 12. – S. 3–17. 

4. Polozhennia pro poriadok zdiisnennia innovatsiinoi osvitnioi diial'nosti [Regulations on the Order of the Innovational 
Educational Activity] [Elektronnyi resurs] // Zakonodavstvo Ukrainy [The Legislation of Ukraine]. – Rezhym dostupu : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0946-00. 

5. Zaichenko I. V. Pedagogika [Pedagogy] : [navchal'nyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh pedagogichnykh navchal'nykh 
zakladiv] / I. V. Zaichenko. – K. : "Osvita Ukrainy", "KNT", 2008. – 528 s. 

6. Dychkivs'ka I. M. Innovatsiini pedagogichni tekhnologii [Innovational Pedagogical Technologies] / I. M. Dychkivs'ka. – K. 
: Akademvydav, 2004. – 277 s. 

7. Ezhova O. O. Stvorennia osvitniogo seredovyshcha spriamovanogo na formuvannia tsinnisnogo stavlennia do zdorov'ia v 
uchniv profesiino-tekhnichnykh navchal'nykh zakladiv [Creating the Learning Environment Aimed at Fostering the 
Students' Valuable Attitude to the Health in the Educational Establishments] [Elektronnyi resurs] / O. O. Ezhova. – Rezhym 
dostupu : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tmpvd/ 2011_1/53.PDF. 

 
Матеріал надійшов до редакції 15.08. 2012 р. 

Мосиюк О. О. Модель инновационного процесса педагога. 

В статье установлено происхождение понятия "инновация". Раскрыты соотношения дефиниций 
инновационного педагогического и инновационного образовательного процессов. Предложена модель 

инновационного процесса педагога как открытой системы, определяющей основные направления влияния на 
процесс продуцирования инноваций, и указаны ее кардинальные элементы. Определены основные направления 
дальнейших перспективных психолого-педагогических исследований по внедрению учебно-воспитательных 

инновационных технологий. 

Mosiiuk O. O. The Teacher's Innovational Process Model. 

The article outlines the origin of the concept "innovation". The correlations of definitions of the innovative pedagogical 
and the innovative educational processes are disclosed. The teacher's innovational process model is represented as an 

open system, determining the main directions of influence on the production process of innovations, and its fundamental 
elements are pointed out. Also the basic directions for the further prospective psycho-educational researches on the 

implementation of the educational innovative technologies are described. 
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ВПЛИВ ПРЕДМЕТІВ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ НА ЕМОЦІЙНО-ЕСТЕТИЧНИЙ 
РОЗВИТОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

У статті розкрито концептуальні засади викладання предметів художньо-естетичного циклу та їх вплив 
на емоційно-естетичний розвиток молодших школярів. Визначаючи теоретичні та методичні основи 

викладання предметів художньо-естетичного циклу, розглянуто мету, завдання, структуру заняття та 
визначено перспективи подальшого розвитку емоційно-естетичних відчуттів молодших школярів за 

допомогою різних видів мистецтв. 

Постановка проблеми. Однією з умов ефективного впровадження цілісної системи художньо-естетичної 
освіти та виховання учнів є створення естетичного середовища в навчальному закладі, відкритого до активної 
взаємодії з навколишнім соціокультурним середовищем. Важливим завданням сучасної школи стає створення 
інноваційної педагогічної інфраструктури, що охоплюватиме: естетику предметного середовища, в якому 
школярі зможуть реалізувати свої художньо-творчі здібності (естетика шкільного довкілля – картинні галереї, 
мистецькі світлиці, художні майстерні; сучасний дизайн шкільних інтер'єрів тощо); естетику соціально-
педагогічного середовища (естетика шкільного спілкування і життєтворчості; краса міжособистісних стосунків; 
панування педагогічного оптимізму й віри, що кожна дитина в душі митець). Школа із специфічним соціально-
культурним середовищем у нових суспільно-економічних умовах має бути відкритою до контактів із закладами 
культури і мистецтв (музеями, філармоніями, театрами тощо), до взаємодії з професійними та самодіяльними 
мистецькими колективами і відомими митцями, більш того – вона має стати ініціатором таких контактів. Саме 
художньо-естетичні аспекти шкільного життя мають змогу нейтралізовувати зовнішні антиестетичні впливи 
макросередовища, засобів масової інформації, виконувати арттерапевтичну і превентивну функції щодо 
девіантної поведінки учнів [1]. 

Естетичне ставлення школярів до світу, до різних видів мистецтва формується переважно під впливом 
стихійних факторів соціального оточення, зокрема засобів масової інформації, особливо телебачення, 
дисциплін художньо-естетичного циклу – музичного та образотворчого мистецтво, які посідають занадто 
скромне місце в загальноосвітніх навчальних закладах. Тому шкільна освіта у відриві від усієї системи 
позаурочної та позашкільної виховної роботи об'єктивно не може реалізувати необхідний комплекс 
культуротворчих функцій, притаманних мистецтву [2]. Духовний розвиток особистості – одне з найважливіших 
завдань сучасної освіти, вирішенню якого в системі загальної середньої освіти мають сприяти предмети 
художньо-естетичного циклу. Зміст предметів художньо-естетичного циклу розкриває перед учнями розмаїття 
жанрів і стилів українського та світового мистецтва, своєрідність вітчизняної художньої культури в контексті 
світових культуротворчих процесів, особливості культурних регіонів світу, основи естетичних знань. Художня 
культура вивчається в школі як культурологічний курс і є важливим чинником формування духовного світу 
особистості, її художньо-естетичного розвитку. 

У сучасних умовах, коли школа формує новий тип особистості, саме особистість має стати метою, а не 
засобом історії. Цього можливо досягти тільки за умови, якщо людина стане цілісною, різносторонньою у своїх 
потребах і здібностях, поєднуючи ті напрями діяльності, що сформувалися в процесі розвитку культури і 
складають специфічне надбання людини [3]. 

Важливим завданням сучасної школи є формування свідомості учнів, їх світогляду. Тут акцентується увага на 
вихованні почуттів, а не на абстрактному мисленні, при скерованому впливі на здатність дитини осмислено 
переживати все, що її оточує в житті – природу, соціальні інститути, явища культури. Ще одним із важливих завдань 
є формування продуктивної уяви, творчої фантазії як здатності проектувати те, що має створюватись людиною. 

Мистецтво – це відтворення людського життя в тих уявних, ілюзорних світах, які творить уява. Вони 
необхідні культурі для того, щоб люди жили в цих світах подібно до того, як вони живуть у житті – 
переживаючи все, що тут відбувається, і осмислюючи отриманий досвід, адже практичне життя обмежене в часі 
та просторі, і досвіду практичної реальності ще недостатньо для формування повноцінної людини. Однак 
можна прожити безліч людських життів у світах Гомера, Шекспіра, Рембрандта, Гойї та ін. [3]. 

Ось чому без мистецтва неможливо сформувати духовне багатство людини. Отже, повноцінне викладання 
предметів художньо-естетичного циклу вкрай необхідне, оскільки метою їх стає цілісна людина, а не вузький 
фахівець. Кожен вид мистецтва відіграє у художньому вихованні особливу і незаміниму роль. 

Аналіз досліджень і публікацій. Нинішня система навчання й виховання не завжди здатна створити 
відповідні умови для всебічного розвитку особистості учня. Потрібні нові підходи, що сприятимуть не лише 
швидкому та ефективному засвоєнню наукових знань молодшими школярами, а й формуванню естетичної 
культури. Запровадження технологій навчання й виховання, що ґрунтуються на нових методологічних засадах, 
сучасних дидактичних принципах і психолого-педагогічних теоріях, здатне допомогти у вирішенні окреслених 
питань. Проблеми педагогічної інноватики постійно привертають увагу сучасних дослідників. Серед них 
К. Ангеловські, О. Арламов, І. Бех, М. Бургін, Ю. Гільбух, І. Дичківська, В. Журавльов, С. Поляков, М. Поташник, 
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Г. Селевко, Н. Юсуфбекова, А. Ніколс та ін. Ними визначено та обґрунтовано основні методологічні й теоретичні 
положення інноваційної педагогічної діяльності. Водночас, значна кількість наявних сьогодні педагогічних 
технологій вимагає від педагога обізнаності з їх основами та вмінь щодо їх упровадження в навчально-виховний 
процес початкової школи, зокрема й під час вивчення предметів художньо-естетичного циклу.  

У галузі мистецької освіти проблема впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес 
підготовки майбутніх учителів знайшла своє відображення у працях багатьох науковців. Так, ідеї цілісного 
пізнання мистецтва простежуються в дослідженнях методологічних проблем сучасного мистецтвознавства 
(Ю. Афанасьєв, В. Біблер, А. Зись, В. Михальов, Л. Столович); психології художнього сприйняття (Б. Ананьєв, 
Л. Виготський, О. Леонтьєв, П. Якобсон); теорії формування художньої культури вчителя (Е. Абдуллін, 
Л. Рапацька, О. Рудницька, Г. Падалка, О. Щолокова). 

Відсутність достатньої кількості наукових досліджень з проблеми залучення предметів художньо-
естетичного циклу до навчально-виховного процесу сучасної школи та їх впливу на емоційно-естетичний 
розвиток молодших школярів зумовила мету цієї публікації – розглянути теоретичні та методичні 
закономірності впливу предметів художньо-естетичного циклу на емоційно-естетичний розвиток молодших 
школярів у навчально-виховному процесі початкової школи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Мета художньо-естетичного виховання полягає в тому, щоб у 
процесі сприймання, інтерпретації творів мистецтва і практичної художньо-творчої діяльності формувати в 
учнів особистісно-ціннісне ставлення до дійсності та мистецтва, розвивати естетичну свідомість, 
загальнокультурну і художню компетентність, здатність до самореалізації, потребу в духовному 
самовдосконаленні. Загальна мета конкретизується в основних завданнях, що інтегрують навчальні, виховні й 
розвивальні аспекти:  

– збагачення емоційно-естетичного досвіду, формування культури почуттів, розвиток загальних і художніх 
здібностей, художньо-образного мислення, універсальних якостей творчої особистості;  

– виховання в учнів естетичного ставлення до дійсності та мистецтва, світоглядних уявлень і ціннісних 
художніх орієнтацій, розуміння учнями зв'язків мистецтва з природним і предметним середовищем, 
життєдіяльністю людини, зокрема сучасною технікою, засобами масової інформації;  

– виховання здатності сприймати та інтерпретувати художні твори, висловлювати особистісне ставлення до 
них, аргументуючи свої думки та оцінки;  

– розширення і збагачення художньо-естетичного досвіду, опанування художніми вміннями та навичками в 
практичній діяльності, формування художньої компетентності – здатності керуватися набутими художніми 
знаннями та вміннями, готовність використовувати отриманий досвід у самостійній діяльності згідно з 
універсальними загальнолюдськими естетичними цінностями та власними духовно-світоглядними позиціями; 

– формування системи знань та уявлень про сутність, види та жанри мистецтва, особливості художньо-
образної мови мистецтв – музичного, візуального, хореографічного, театрального, екранного; 

– виховання художніх інтересів, смаків, морально-естетичних ідеалів, потреб у художньо-творчій 
самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні відповідно до індивідуальних можливостей та 
вікових етапів розвитку, формування навичок художньої самоосвіти та самовиховання. 

Основою виховного впливу мистецтва на особистість школяра є навчальна діяльність, адже саме в перебігу 
систематичного викладання предметів художньо-естетичного циклу вчитель має змогу цілеспрямовано й 
систематично виявляти могутній виховний потенціал художніх цінностей, впливаючи на всіх без винятку учнів 
молодшого, середнього і старшого шкільного віку. Через кардинально новий механізм – державний освітній 
стандарт – визначається оптимальний, науково обґрунтований обсяг змісту освіти та виховання, необхідний для 
соціалізації особистості. Зміст освіти – це соціальний досвід діяльності людства за всю історію його розвитку. 
І. Лернер називає чотири основних елементи змісту освіти: знання (про природу, суспільство, техніку, історію, 
культуру, про засоби діяльності і т. д.); засоби діяльності (вміння, навички); досвід творчої діяльності 
(розв’язування творчих завдань); досвід емоційно-ціннісних відносин (досвід почуттів, хвилювання, інтересів, 
потреб, соціально-моральних, духовних стосунків і т. п.). 

У сучасній концепції художньої освіти ці чотири компонента виступають у нерозривному єднанні, але в 
зворотній послідовності їхнього значення щодо художнього розвитку особистості школяра. Художній розвиток 
у концепції розглядається як шлях до гуманізації школи. Тому головною метою художньої освіти дітей є 
виховання в них естетичного ставлення до життя. Естетичне ставлення до життя – це особлива якість 
особистості, яка необхідна для відповідального існування людини в світі. Вона відображається в наступних 
здібностях: безпосередньо відчувати себе невід'ємною частинкою оточуючого світу; бачити в навколишньому 
світі своє продовження; відчувати прихильність до іншої людини і до історії та культури людства загалом; 
усвідомлювати неутилітарну цінність всього в світі; усвідомлювати свою відповідальність за все в житті, 
починаючи зі свого найближчого оточення. 

Розвиток саме цих якостей створює міцну основу для морального, екологічного, патріотичного та інших 
видів виховання. Естетичне ставлення до світу лежить в основі мистецтва, художнього сприйняття світу 
людиною і може бути розвинуте в дітей у процесі викладання художніх дисциплін.  

Невід'ємний компонент загальної середньої освіти становить освітня галузь "Мистецтво – Естетична культура" як 
чинник духовно-творчого розвитку учнів, гуманізації та гуманітаризації навчально-виховного процесу. Державний 
освітній стандарт забезпечує можливість неперервної художньо-естетичної освіти, що дає змогу учням 
продовжувати її на різних ступенях навчання і складає основу для подальшої самоосвіти та самовиховання.  
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У початковій школі в галузі "Мистецтво" виділено змістові лінії, що охоплюють основні види мистецтв – 
музичне, візуальне (образотворче), хореографічне, театральне, екранне. Домінуючими змістовими лініями 
залишаються музичне та візуальне мистецтва, у зміст яких інтегруються елементи інших змістових ліній. 
Завдяки варіативності освіти реалізується можливість викладання або окремих предметів ("Музика", 
"Образотворче мистецтво"), або інтегрованого курсу ("Мистецтво"). Викладання мистецтва (предметів 
естетичного циклу: музики, образотворчого мистецтва, літератури, танців, театру та ін.) має розпочинатися з 
дитячого садка, неперервно продовжуючись у загальноосвітній школі та у ВНЗ. 

У дитячому садочку та в шестирічок у школі художній розвиток має розпочинатися з інтегрованого курсу 
мистецтва. В такому віці мистецтва мають стати найважливішим засобом пізнання навколишнього світу та всіх 
предметів. Урок як форма викладання окремих видів мистецтва можливий у другому класі загальноосвітньої 
школи. Завершуватися викладання мистецтва має інтегративним курсом так, щоб ввести старшокласників у світ 
мистецтва та ознайомити їх зі світовою художньою культурою загалом [2]. 

 Предмети художньо-естетичного циклу (уроки музики й образотворчого мистецтва) мають стати засобом і 
джерелом розвитку дитини, основою її духовного, емоційно-естетичного та творчого удосконалення. Особливу 
увагу варто приділяти молодшому школяреві, тому що він оволодіває естетичною культурою, осягає життєвий 
зміст придметів художньо-естетичного циклу через відчуття, інтуїцію, образне мислення. Сьогодні впевнено 
можна стверджувати, що емоційно-естетичний розвиток є поетапним процесом "переживання" різних 
емоційних станів, його "тренування", що забезпечує нову якість у духовному розвитку дитини [4]. 
"Переживання" різних емоційних станів, його "тренування" важливі самі по собі, бо для вміння переживати 
твори мистецтва, оцінювати їх, спілкуватися з ними необхідні різні емоційні враження – від сприйняття 
природи, її краси та вміння все це творчо переробляти.  

Розглянемо аспекти, що дозволяють сформулювати спеціальні педагогічні передумови емоційно-
естетичного розвитку дітей на предметах художньо-естетичного циклу в початковій школі: сучасні та класичні 
мистецькі твори високохудожнього рівня; постійна опора на емоційний досвід молодших школярів; 
формування потреби творити [5]. 

Необхідно підкреслити значення образного мислення (не виключаючи теоретичного мислення, що 
забезпечує в основному інтелектуальну культуру особистості), яке вимагає специфічних здібностей: тонкої 
чутливості, спостережливості, розвиненої уяви. Оскільки у дітей життєвий досвід невеликий і неузагальнений, 
то формувати в них механізм художньо-естетичного сприйняття, тобто вміння вловлювати в звуках, штрихах 
емоційний зміст можна лише, збуджуючи в їхній фантазії конкретні образи явищ, з якими пов'язані відповідні 
почуття та настрої [6]. 

Лише через мистецтво можна закласти основи художнього, естетичного сприйняття явищ навколишньої 
дійсності, а для цього потрібно в свідомості й емоційному розвитку дитини створити фундамент художніх 
уявлень, на які вона зможе покластися в подальшому навчанні. Тому вчитель має з самого початку навчання 
створити навколо теми уроку атмосферу радості, задоволення співучасті дітей у процесі сприйняття матеріалу 
та сформувати в них потребу активної творчої віддачі при виконанні практичної роботи [7]. На всіх етапах 
художньої освіти педагогічний процес має грунтуватися на психологічних особливостях віку школярів і 
диференційованому підході до змісту художньої освіти. Важливо розуміти те, що необхідно всім як фактор 
становлення особистості і світосприйняття, а що необхідно професіоналам [8]. 

Власне творча робота молодших школярів має переважати над роботою зі сприйняття мистецтва, котра 
поступово розширюється. Загальне для всіх видів мистецтва має переважати над специфічними особливостями 
окремих його видів. В умовах варіативного навчання за різними програмами важливо зазначити деяку 
подібність поставлених завдань вивчення образотворчого мистецтва. Образотворче мистецтво в початковій 
школі покликане формувати художньо-образне мислення, розвивати творчі здібності та залучати до спадку 
вітчизняного й світового мистецтва [1]. 

Кожна з діючих програм показує, за допомогою яких завдань можна досягнути головної мети навчання 
образотворчому мистецтву, виховання естетичного ставлення до життя. Варто зазначити, що незважаючи на 
загальну мету освітньої системи "Мистецтво", різні автори не мають спільної думки в концептуальних 
узагальненнях своїх програм. Тому вибір однієї необхідної програми серед чинних є суттєвою проблемою для 
вчителя початкових класів.   

Висновки. Сьогодні набуває все більшого визнання розуміння того, що реальність світу створюється багатьма 
голосами культур. Отже, сучасні загальноосвітні школи та позашкільні навчальні заклади мають стати осередками 
виховання справжньої духовності, плекання творчої особистості, виховання людини, яка характеризується 
високою емоційно-естетичною культурою. Адже система художньо-естетичної освіти та виховання має відкритий 
характер, широкий простір для вдосконалення, відродження кращих національних культурних традицій і 
впровадження найсучасніших інноваційних ідей. Головне, щоб нагальну потребу в кардинальних змінах у цій 
царині відчули й усвідомили не тільки представники вузького кола фахівців-науковців і педагогів-практиків, а й 
усі члени суспільства, причетні до виховання дітей і молоді – майбутнього України. 
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Москалюк А. Н. Воздействие предметов художественно-эстетического цикла на эмоционально-
эстетическое развитие младших школьников. 

В статье раскрываются концептуальные основы преподавания предметов художественно-эстетического 
цикла, а также их воздействие на эмоционально-эстетическое развитие младших школьников. Рассматривая 
теоретические и методические основы преподавания предметов художественно-эстетического цикла, 

определяются цель, задания, структура занятий, а также перспективы дальнейшего развития эмоционально-
эстетических ощущений младших школьников при помощи разных видов искусств. 

Moskaliuk A. M. The Influence of Subjects of the Artistic and Aesthetic Unit on the Primary Schoolchildren's 
Emotional and Aesthetic Development. 

The article describes the conceptual foundations of teaching subjects of the artistic and aesthetic unit and their impact 
on the primary schoolchildren's emotional aesthetic development. Taking into the account the theoretical and 

methodological foundations of teaching subjects of artistic and aesthetic unit, the purpose, objectives, subjects' 
structure and prospects for the further development of the primary schoolchildren's emotional and aesthetic sensations, 

using various kinds of art are determined. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАКЛАСНОЇ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ РОБОТИ УЧНІВ  
ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 

У статті проаналізовано різні підходи до розуміння у різні періоди розвитку педагогічно-біологічної науки 
поняття "юний натураліст (юннат)", "натуралістична робота", "еколого-натуралістична робота", 

"позакласна робота". З'ясовано мету, завдання, форми позакласної еколого-натуралістичної роботи з учнями 
основної школи та наведено приклади видів цієї роботи. Розглянуто існуючі класифікації форм позакласної 

роботи та запропоновано розподіл видів організації позакласної еколого-натуралістичної роботи. 

Державна національна програма "Освіта" ("Україна ХХІ століття") визначила головним завданням освіти і 
виховання, зокрема екологічної, забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації, створення умов для 
здобуття підростаючим поколінням додаткових знань, умінь, навичок за інтересами, їх інтелектуального 
розвитку, підготовки до активної професійної та громадської діяльності. Традиційні форми біологічної, 
еколого-натуралістичної роботи постійно вдосконалюються. Їх зміст все більше спрямовується на розвиток 
учнівської творчості в аспекті еколого-натуралістичного навчання та виховання. 

В Україні позакласна еколого-натуралістична робота реалізується через куточки живої природи, шкільні гуртки, 
шкільні лісництва, екологічні стежки та ін. Однак, аналіз змін, що відбулися в мисленні, поведінці школярів і молоді 
щодо їхнього ставлення до живої природи та навколишнього середовища, переконує, що однією з проблем 
екологічної роботи є її недостатня ефективність. Часто проведена еколого-натуралістична робота мало відповідає 
вимогам часу, витраченим педагогічним зусиллям. Все це спостерігається, незважаючи на широкий спектр напрямів 
еколого-натуралістичної роботи, наявність науково-методичної літератури, підвищення рівня екологічної освіти 
педагогічних кадрів. Можливо причиною низької ефективності позакласної еколого-натуралістичної роботи може 
бути недостатнє врахування мотивів, які визначають вчинки школярів, неточно сформульовані конкретні завдання 
еколого-натуралістичної роботи. Все це вимагає перегляду підходів до визначення мети та завдань позакласної 
еколого-натуралістичної роботи, формування її змісту, організаційних форм. 

Аналіз наукових джерел показав, що питання екологічної освіти та виховання дедалі більше висвітлюють у 
наукових дослідженнях і працях вітчизняні та зарубіжні педагоги і психологи, а саме: С. Д. Дерябо, 
Е. В. Гірусов, А. М. Захлєвний, І. А. Зязюн, В. С. Крисаченко, Л. Б. Лук’янова, Н. А. Негруца, Т. С. Нінова, 
Г. П. Пустовіт, І. Т. Суравєгіна, М. С. Швед, В. А. Ясвін та ін. 

Становлення та розвиток еколого-натуралістичної освіти висвітлені у працях В. Є. Береки, 
В. В. Вербицького, В. Г. Кременя, Г. П. Пустовіта, І. М. Рябченко, О. В. Сухомлинської, Т. І. Сущенко та ін. 

Методика організації та проведення різних форм позакласних занять досліджена і узагальнена в працях 
М. Б. Балка, М. Б. Гельфанда, В. С. Павловича, А.П. Подашова, Г. М. Скобєлєва, З. І. Слєпкань. Вони 
обґрунтували поняття, форми, завдання, особливості та значення позакласної роботи. 

Формулювання цілей роботи. Сьогодні одним із пріоритетних напрямів навчання в сучасній школі є 
вдосконалення екологічної освіти й виховання, формування екологічної культури школярів. Фундамент 
екологічної культури закладається в дитинстві, де першочергова роль належить сім’ ї. Проте особливе місце у 
формуванні екологічного світогляду, екологічної культури, екологічної свідомості відводиться саме 
загальноосвітній школі в зв’язку з тим, що екологічна освіта і виховання тут реалізуються безперервно й 
послідовно, комплексно на міжпредметній основі. Тому ефективним засобом формування екологічної культури 
є залучення учнів до позакласної роботи з її різноманітністю форм і видів проведення занять.  

Метою нашої статті є розкриття сутності позакласної еколого-натуралістичної роботи у школі, визначення 
її мети, завдань, функції та виокремлення її форм і видів організації. 

Результати дослідження. Початком натуралістичної роботи в Україні можна вважати створення в 1925 р. у 
Києві агробіологічної станції юних натуралістів, яка переросла в Республіканську станцію юннатів, а пізніше – 
в Український державний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Під час етапів її становлення 
існували різні тлумачення цього виду роботи. На сьогоднішній день існує багато синонімів слова натураліст. 
Так у Словнику російських синонімів і схожих за значенням виразів під редакцією Н. Абрамова записано: 
природодослідник, учений, природознавець, юний натураліст (юннат), природник [1]. 

На початку радянського періоду з’явилося поняття "юні натуралісти (юннати)" це − учасники дитячого гуртка з 
вивчення природи і природних наук; організація школярів, що займається спостереженнями за природою і охороною 
природи (дерев, корисних птахів і т. д.); юні дослідники природи, що ставлять за мету розширення своїх 
природознавчих знань, набуття практичних умінь і навичок в якійсь галузі сільського господарства [2; 3]. 

У великій радянській енциклопедії наведено визначення поняття "натуралістична робота" − діяльність 
школярів із вивчення і охорони природи, дослідницька робота з біології, суспільно-корисна сільськогосподарська 
праця [4]. Як видно, наведені тлумачення слів "юний натураліст", "натуралістична робота" зумовлюють широкий 
круг питань, якими займаються натуралісти в процесі своєї діяльності, однак без їх конкретизації. 
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Деякими методистами зроблені спроби визначити це поняття, проте, як правило, вони дають лише опис 
того, чим займаються учні в процесі натуралістичної роботи. Так С. Д. Василевська зазначає, що у процесі 
натуралістичної роботи учні вивчають місцеву природу краю, а саме: видовий склад і біологічні особливості 
рослин і тварин, сезонні зміни в їх житті, здійснюють заходи щодо охорони і збільшення чисельності [5: 54]; 
Л. А. Боровська розглядає натуралістичну роботу як цілеспрямовану діяльність школярів із спостереження і 
вивчення об'єктів і явищ природи навколишнього середовища в умовах суспільно корисної і продуктивної 
праці, при якій вони набувають нові знання, уміння і навички або удосконалюють ті, що є [6: 44]. 

На сьогоднішній день у зв’язку із змінами часу і вимог до знань і умінь учнівської молоді поняття 
''натуралістична робота'' набуває іншого характеру і ставить перед юними дослідниками і 
природокористувачами інші цілі та завдання. А саме, еколого-натуралістична робота учнівської молоді – це 
форма роботи, що передбачає оволодіння учнями знаннями про навколишнє середовище, набуття досвіду 
розв'язання екологічних проблем, залучення до організації, здійснення практичної природоохоронної та 
дослідницької робіт, формування екологічної культури особистості, соціально-громадського досвіду та навичок 
у галузях сільського господарства: квітництва, лісівництва, садівництва, грибівництва, бджільництва; розвиток 
інтересів відповідно до вимог сьогодення, їх професійну орієнтацію. Цей вид роботи являє собою сукупний 
результат активної творчої діяльності вчителя й учнів та визначає спрямованість педагога у майбутнє і виражає 
тенденції й перспективи розвитку особистості учня з метою збереження, примноження багатств природного 
навколишнього середовища. 

Також на основі аналізу літературних джерел, ми дійшли висновку, що в педагогічній і методичні літературі 
немає єдиного підходу до визначення поняття "позакласна робота". У практиці роботи школи і в методичній 
літературі поняття "позакласна робота" часто ототожнюється з поняттям "позаурочна робота". 

У посібнику "Позакласна робота з біології" за редакцією А. І. Нікішова та інших [3: 6], існує чітка межа між 
позаурочною і позакласною роботою. Він зазначає, що позаурочна робота з біології виконується поза уроком 
усіма учнями за завданням вчителя. Її зміст тісно пов'язаний з уроками і лабораторними заняттями, 
обов’язковими практичними роботами. За виконання позаурочних завдань учням ставлять оцінки у класний 
журнал. М. М. Верзілін і В. М. Корсунська [2: 283] стверджують, що позакласні заняття є формою організації 
добровільної роботи учнів поза уроком під керівництвом учителя для збудження і прояву їхніх пізнавальних 
інтересів і творчої самодіяльності, для розширення й доповнення шкільної програми з біології. 
В. В. Вербицький [7: 10] розуміє позакласну роботу не лише як важливу ланку педагогічних зусиль для 
здійснення додаткової освіти та виховання, організації активного дозвілля, трудової підготовки учнів, а й як 
систему пошуку, розвитку, підтримки юних талантів та обдарувань, формування у таких осіб творчої еліти в 
галузі природознавства, техніки, мистецтва, ремесел, суспільної та підприємницької діяльності. 

Саме позакласна робота з учнівською молоддю в ідеалі покликана забезпечити кожній дитині можливість у 
вільний час всебічно розвивати власні здібності, цілеспрямовано й повноцінно організовувати позашкільне життя. 

Отже позакласна еколого-натуралістична робота учнівської молоді – це робота організована в 
позаурочний час педагогічним колективом школи для додаткової освіти і виховання, збудження і прояву 
пізнавальних інтересів і творчої самодіяльності учнів, розширення й доповнення шкільної програми з біології, 
що передбачає оволодіння учнями знаннями про навколишнє середовище, набуття досвіду розв'язання 
екологічних проблем, залучення до організації, здійснення практичної природоохоронної та дослідницької 
робіт, формування екологічної культури особистості, соціально-громадського досвіду та навичок у галузях 
сільського господарства: квітництво, лісівництво, садівництво, грибівництво, бджільництво; розвиток інтересів 
відповідно до вимог сьогодення, їх професійну орієнтацію. 

На нашу думку, основна мета позакласної еколого-натуралістичної роботи учнів полягає в оволодінні 
особистістю: знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури, виховання екологічної 
пильності, набуття досвіду розв’язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної 
діяльності; інтелектуальними уміннями (виявлення, систематизація, узагальнення, аналіз, обґрунтування, 
прогнозування, моделювання, застосування тощо); екологічними цінностями (незаперечну й універсальну 
цінність природи та її об’єктів, збереження їхнього життя та життя людини, цінність спілкування з природою, її 
об’єктами тощо); практичними навичками з охорони природи (вивчати, застосовувати, приймати рішення і 
діяти відповідно до них, вирішувати, охороняти, відновлювати тощо). 

Головними завданнями позакласної еколого-натуралістичної роботи учнівської молоді є формування: 
екологічної свідомості (оволодіння, поглиблення знань, навичок з основ природничих, аграрних та 
лісогосподарських наук; практична природоохоронна робота біологічного спрямування; формування 
дослідницьких знань, умінь учнів та залучення їх до науково-дослідної, експериментальної, конструкторської 
та інших видів роботи; надання конкретних порад, як співпрацювати з природою, оберігати і примножувати її 
багатства); екологічних почуттів (формування та розвиток відчуття особистої відповідальності за стан 
навколишнього середовища на місцевому, а в подальшому – на регіональному та глобальному рівнях; 
вироблення умінь приймати власні відповідальні рішення з охорони природного середовища й відповідно діяти; 
формування бажання і вміння захищати і берегти єдність екосистеми Землі); екологічної діяльності 
(самореалізація і розвиток природних схильностей та інтересів, індивідуальних здібностей учнівської молоді; 
сприяння оволодінню пізнавальної і практичної еколого-натуралістичної діяльності; здійснення інформаційно-
методичної та організаційно-масової роботи; організація дозвілля підростаючого покоління). 



О. А. Сорочинська. Організація позакласної еколого-натуралістичної роботи учнів основної школи 

 191 

Враховуючи важливість еколого-натуралістичної роботи для різнобічного розвитку учнівської молоді та 
задоволення їх інтересів постає нагальна потреба у застосуванні різноманітних форм цього виду діяльності. 

У педагогічній літературі форми позакласної роботи розділено на кілька груп, а саме: індивідуальна, 
групова, масова; систематична й епізодична – залежно від кількості учнів та періодичності проведення [8: 
433]. Насамперед, варто виділити традиційні й нетрадиційні форми натуралістичних занять у природі, маючи 
на увазі частоту їхнього застосування у шкільній практиці. За охопленням учасників вони бувають колективні 
(масові, групові) й індивідуальні. 

До числа традиційних форм навчально-пізнавального характеру належать ботанічні й зоологічні екскурсії, 
сезонні спостереження за життям природи й діяльністю людини, вивчення взаємозв'язків живої й неживої 
природи. Крім них, протягом багатьох десятиліть у школах з успіхом проводяться біологічні заходи 
природоохоронної тематики, такі як: "День птахів", "День Землі", котрі супроводжуються масовим виходом дітей 
у парки, сквери, на береги водойм, відвідуванням унікальних природних об'єктів. Великий інтерес у школярів 
викликають також науково-пізнавальні заходи, наприклад, виїзні наукові конференції, зустрічі з ученими-
біологами, які працюють у різних організаціях, у тому числі на особливо збережуваних природних територіях. 

У різних формах позакласної роботи учні не тільки проявляють свої індивідуальні особливості, але і вчаться 
жити в колективі, тобто співробітничати один з одним, піклуватися про своїх товаришів, ставити себе на місце 
іншої людини й ін. 

Різні форми позакласної еколого-натуралістичної роботи дають змогу вчителю враховувати індивідуальні 
особливості учнів, їх схильності, освітні потреби, мотиви, рівень домагань, пізнавальні та професійні інтереси. 

Індивідуальна позакласна еколого-натуралістична робота по суті є різновидом домашніх і позаурочних 
робіт. Вона полягає в добровільному виконанні епізодичних знань зі спостереження за сезонними явищами в 
природі, проведення дослідів у куточку живої природи, вдома або на пришкільній навчально-дослідній ділянці. 
Ця форма роботи дозволяє вчителю безпосередньо взаємодіяти з учнем, у результаті чого він створює умови 
для подальшого розвитку учня, залучає його до різних видів роботи: читання, проведення фенологічних 
спостережень, постановки дослідів та ін. 

Групова еколого-натуралістична робота передбачає тісний контакт невеличкої кількості учнів (від 2 до 
всього класу) об’єднаних спільними інтересами або виконанням завдання.  

Масова еколого-натуралістична робота у позакласний час охоплює учнів кількох класів або всієї школи. 
Основною її метою є поширення натуралістичних знань серед якомога більшої кількості школярів. 

Ми погоджуємося із запропонованою класифікацією форм, і, у свою чергу, виділяємо види позакласної 
еколого-натуралістичної роботи з учнями основної школи (див. рис. 1). 

 

Рис. 1. Види організації позакласної еколого-натуралістичної роботи з учнями основної школи. 
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Здобуті учнями знання під час безпосереднього вивчення природи у процесі спостережень, екскурсій, 
постановки дослідів, гурткової роботи та інших активних дій з об’єктами вивчення є більш зрозумілими, 
переконливими, а тому запам’ятовуються міцніше, на відміну від знань отриманих з підручників чи 
ілюстрованих матеріалів.  

Крім того, в ході дослідницької натуралістичної роботи вчитель забезпечує не лише пізнання, але й всебічне 
виховання учнів засобами природи − естетичне, гігієнічне, трудове, моральне тощо. Варто зазначити, що в 
учнів при цьому формуються перші елементарні навички дослідницької роботи, вміння працювати з бодай 
нескладними, але реальними приладами та обладнаннями, розвивається пізнавальний інтерес і формується така 
цінна якість особистості, як спостережливість.  

Зауважимо, що вказана діяльність не суперечить іншим методам вивчення живої природи, а навпаки, 
доповнює їх, оскільки її результати використовуються потім на уроках з усім арсеналом традиційних методів їх 
проведення. Нарешті, натуралістична робота дозволяє змістовно заповнити дозвілля учнів у позаурочний та 
канікулярний період, а також задовольнити більш високі пізнавальні запити обдарованих учнів. 

Висновки. У результаті наукового дослідженням нами було з’ясовано і розкрито суть позакласної еколого-
натуралістичної роботи у школі, визначено її мету, завдання і функції. Окрім того, розглянуто існуючі 
класифікації форм позакласної роботи та запропоновано розподіл видів організації позакласної еколого-
натуралістичної роботи. 

Ми підтримуємо думку В. В. Вербицького, що еколого-натуралістична робота забезпечує вихованців, учнів і 
слухачів глибокими знаннями про навколишнє середовище, виховує екологічну пильність, сприяє набуттю 
навичок і досвіду розв’язання екологічних проблем, залучає їх до практичної природоохоронної роботи, 
збереження навколишнього середовища. 

Перспективи подальших досліджень із зазначеної проблеми потрібно спрямувати у напрямку вивчення 
форм та методів підготовки майбутнього вчителя біології до позакласної еколого-натуралістичної роботи з 
учнями основної школи. 
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Сорочинская О. А. Организация внеклассной эколого-натуралистической работы учеников  
основной школы. 

В статье анализируются разные подходы к пониманию в разные периоды развития педагого-биологической 
науки сущности понятий "юный натуралист (юннат)", "натуралистическая работа", "эколого-

натуралистическая работа", "внеклассная работа". Выяснены цель, задания, формы внеклассной эколого-
натуралистической работы с учениками основной школы и приведены примеры видов этой работы. 

Рассмотрены существующие классификации форм внеклассной работы и предложено разделение видов 
организации внеклассной эколого-натуралистической работы. 

Sorochynska О. А. The Organization of the Pupils' Extracurricular Ecological and Naturalistic Work  
of the General School. 

The article analyzes different approaches to understanding the notions essence "young naturalist", "naturalistic 
activity", "ecological and naturalistic activity", "extracurricular activity" in the different periods of the pedagogical 
and biological science development. The aim, tasks and forms of the extracurricular work with the pupils of general 
school are examined and some examples of this work are cited. The existing classifications of extracurricular work 

forms are considered and the division of types of the extracurricular ecological and naturalistic activity is proposed. 
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ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ НАРОДІВ НА ПРОБЛЕМУ РОЗВИТКУ ОСВІТИ 

Статтю присвячено аналізу особливостей формування освіти у різних народів з давніх часів до сьогодення. 
Показано взаємозалежність між формуванням та розвитком освіти від розвитку суспільства та домінуючих 
ціннісних вимірів людського життя. Розглянуто історико-філософський підхід у становленні систем освіти, 
що забезпечує визначення закономірностей та напрямів удосконалення сучасної системи освіти і, насамперед, 
її управлінської складової. Охарактеризовано історичне підґрунтя для формування сучасних підходів розвитку 

управління освітою на державно-громадських засадах. 

Постановка проблеми. Будь-яка система освіти історична, вона тісно пов'язана із суспільними цінностями, які 
домінують у суспільстві. Певній стадії розвитку суспільства, як правило, відповідає і певна система освіти та 
виховання. Саме глибоке розуміння закономірностей, стану та напрямів удосконалення системи освіти України 
можливе за умови застосування історичних підходів, які у своїй сукупності дають можливість розглянути вершинні, 
найбільш вагомі прояви становлення та розвитку на основі осмислення й усвідомлення історичного досвіду 
вітчизняної та зарубіжної освіти, неоднорідних процесів успадкування набутків педагогічної галузі знань.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізом особливостей розвитку освіти, управління освітніми 
системами на території нинішньої України в її різні історичні періоди займалися В. Кремень, В. Андрущенко, 
О. Дем’янчук, М. Дарманський, С. Золотухіна, Л. Калініна, К. Корсак, В. Луговий, В. Майборода. 

Таким чином, аналіз філософсько-педагогічної літератури свідчить про діалектичний взаємозв’язок між 
суспільною формацією та розвитком систем освіти й видів управління, що дало змогу визначити мету цієї 
статті: здійснити історичний аналіз систем управління в різних країнах та охарактеризувати вплив домінуючих 
суспільних цінностей на їх формування; показати залежність систем управління від суспільних трансформацій 
та зазначити історичне підґрунтя для розвитку управління освітою, як державно-громадського на сучасному 
етапі суспільних змін в Україні. 

Розглядаючи формування освіти в історичному аспекті в різних країнах зазначимо, що у Стародавній Індії 
суспільство жорстко розмежовувалося на касти: брахмани (вища релігійна каста), кшатрії (воїни, управлінці), 
шудри (торгівці, майстри), вайш’ ї (нижча каста різноробочих). Така ієрархічність у суспільстві накладала свій 
відбиток на отримання освіти; існували школи лише для вищих станів: школи брахманів і школи кшатріїв, а для 
нижчих каст взагалі не передбачалося здобування освіти. Школи були різними за змістом, терміном навчання і 
не зводилися до однієї системи управління. 

Помітно відрізнялися суспільні цінності життя у Стародавньому Китаї (VI-V ст. до н.е.). Основою державно-
суспільних поглядів була безперечна віра, що земні порядки і правила йдуть від Неба через імператора. 
Найпомінітніший внесок у розвиток суспільно-моральних поглядів зробили мислителі Лао-цзи, Конфуцій. 
Суспільні цінності: справедливість, доброта, рівність всіх перед законом "Дао" тобто Неба, особистий розвиток 
й вдосконалення людини, цінність сім’ ї зробили помітні зрушення у гуманізації суспільства.  

Розглядаючи у контексті залежності розвитку освіти від домінування суспільних цінностей ми зазначаємо, що 
ідеї гуманізму, рівності знайшли своє відображення в отриманні освіти. Існували общинні школи, які поділялися на 
центральні та місцеві. Були приватні та аристократичні школи. Для підготовки чиновників діяли спеціальні 
навчальні заклади, в яких отримували знання з філософії, астрономії, математики та медицини. З’явилася система 
освіти, в якій вперше було започатковано складання екзаменів для тих, хто бажав стати чиновником чи вченим. 
Подальшого розвитку набувають управлінські підходи, в яких поряд з моральністю та принципом ''не зашкодь'' 
набуває великого значення чітка організація та формалізація діяльності з тим, щоб кожен дотримувався своїх 
обов'язків і знаходився на відведеному йому місці, посаді. Ставляться вимоги до керівника. Лао-цзи вказував: 
"кращий керівник той, про якого люди знають лише те, що він існує; мудрий керівник не робить нічого такого, що 
гальмує принцип саморозвитку, і тоді суспільство процвітає, перебуваючи в гармонії і спокої " [1: 191]. 

Розглядаючи уявлення стародавнього суспільства про всесвітній порядок, державний устрій, закон та освіту, 
вони почали складатись в окрему систему знань, причому формувались вони у Стародавній Греції активніше, 
ніж у країнах Стародавнього Сходу. Серед сформованих цінностей у Стародавній Греції на перший план 
постають – краса, гармонійний розвиток особистості, вільний громадянин. Практично жоден із великих 
філософів Давньої Греції не залишив без уваги проблеми держави, управління та виховання. Платон 
запропонував утопічну модель держави, порівнюючи з нею такі види правління, як тиранія, олігархія, 
тимократія і демократія [2]. Інший античний мислитель Аристотель серед форм державного правління перевагу 
надавав республіці і наголошував на трьох органах влади: законодавчої, виконавчої й судової [3]. Від 
зовнішньої свободи, про необхідність якої казали античні мислителі, громадська думка перейшла до проблеми 
внутрішньої свободи людини і суспільного устрою освіти. Варто зазначити, що запровадження інституту 
громадянства вплинуло на створення розвиненої і досконалої на той час системи освіти, хоча системи навчання 
і виховання в Афінах і Спарті відрізнялися. 
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Так, у Спарті навчання було державним з 7 до 18 років і носило військово-фізичний характер. В Афінах 
навчання поєднувало розумовий, етичний моральний, фізичний розвиток з метою виховання гармонійної людини. 
Школи були платними і не для всіх доступними. Освіта набула ознак системності за правління О. Македонського, 
вона стала громадською справою, особливе суспільне становище посідає вчитель, запроваджуються систематичні 
плани навчання, cтворюються підручники. Демократичність державного устрою Стародавньої Греції сприяла 
демократизації в отриманні освіти, зокрема, вона передбачала однакове навчання хлопчиків і дівчаток. Таким 
чином, грецька школа еллінського періоду стала зразком для середньовічної Європи. 

Розглядаючи розвиток державності у середньовічній Європі, спостерігаємо певну дуальність в суспільних 
цінностях: християнське милосердя та жорстокі переслідування єретиків і язичників, витончені богословсько-
схоластичні дискусії про таємниці християнського вчення і непроглядне неуцтво народу, зневажливість до 
людської особистості і християнське піклування про спасіння душі. На той час склалися декілька типів 
навчальних систем:  

1. Церковні школи при монастирях, соборах вивчали "сім вільних мистецтв'' – граматику, риторику, 
діалектику, геометрію, арифметику, музику та астрономію. 

2. Гільдійські і цехові школи, які згодом було перетворено на міські початкові школи, утримувалися за 
кошти міського магістрату. У таких школах навчали дітей письму, лічбі, читанню, релігії та готували їх до 
торгівельно-ремісничих справ. 

Освіта носила становий характер і для багатьох була недоступною. У системі навчання та виховання 
використовувалася практика фізичних покарань. Негативною стороною такого виховання була відсутність 
психологічного підходу до дітей, а система примусу в освіті не сприяла творчості, розвитку мислення та не 
формувала особистостей. Відмічаємо, що християнський догматизм суттєво призупинив розвиток науки, 
відклав свій відбиток у отриманні освіти. Так, у вогні інквізиції було спалено багато видатних, прогресивних 
мислителів і філософів.  

Системне ігнорування церковною школою нових знань привело до невдоволення вчених і в XII столітті 
вони почали об’єднуватися у позацерковні спілки, що згодом стали ініціаторами створення вищих 
спеціалізованих закладів – університетів (у Болонії у 1158 р., Оксфорді у 1168 р., Кембриджі у 1209 р., Парижі у 
1253 р., Празі у 1348 р.). В університерах (від лат. ''universitas'' – сукупність) було, як правило, чотири 
факультети: мистецькій, юридичний, медичний і богословський. Після 5-6 років навчання студенти отримували 
ступінь ''магістра'', а особи які закінчували повний курс навчання в університеті, тобто 11-13 років, здобували 
вище звання – ''доктор наук''. Виникають перші університети. Університети стали вищими навчальними 
закладами із самоврядною системою управління, що реалізували вільне викладання і розвиток усіх галузей 
науки, користувалися достатньо широким суспільним визнанням і надавали студентам значний простір у виборі 
і направленні отриманих знань [4]. 

В епоху Відродження (XIV-XVI ст.) відроджується античний ідеал гармонійно розвиненої людини і така 
ідейна течія дістала назву гуманізм. Так, гуманізм епохи Відродження знайшов своє відображення в XIII-XIX 
ст. серед філософів і педагогів різних країн: Ж.-Ж. Руссо, І. Кант, О. Радищев, Г. Песталоцці, Д. Дідро, 
К. Ушинський та інші, серед яких поглиблюється виховання таких моральних якостей, як добрих переконань і 
волі, свободи і людяності; управління освітою набули системи, відбулися зміни у підготовці педагогічних 
кадрів. Гуманісти наголошували на поглибленні та розширенні змісту освіти, праві дітей навчатися у різних 
типах шкіл, викладанні рідною мовою, розвитку активного мислення у навчанні, використанні наочності, 
організації екскурсій та права жінок навчатися у різних типах шкіл. 

Гуманістичні ідеї вплинули на розвиток освіти і вона набуває рис: поваги до дитини, враховуються 
психологічні особливості, прагнення до фізичного розвитку, піднесення морального виховання, заперечення 
фізичних покарань та зменшення впливу церкви на школу. Існували міські школи, відкривалися латинські 
школи підвищеного типу (колегіуми, гімназії), нові університети, державні та приватні школи для дівчат, в яких 
навчалися переважно діти заможних батьків.  

Таким чином, після середньовічного періоду епоха Відродження підняла освіту на якісно новий рівень. 
Навчання та виховання все більше уваги приділяє особистості дитини, враховується вікова психологія у 
навчанні. Навчальний процес набув рис системності, а класно-урочна система навчання утвердилася згодом у 
всіх країнах світу. Відбувається зміна цінностей в суспільстві: зближення з природою, ідеал гармонійної 
людини, поняття прекрасного, естетичного, відмова від фізичних покарань і це докорінно вплинуло на підходи 
у вихованні. Були написані нові підручники, налагоджено їх друк, освіта стала доступною для дівчаток та 
хлопців і всіх верств населення, відбувається поглиблення навчання в університетах. Епоха Відродження стала 
наступним етапом у розвитку системи освіти та науки управління. Простежується взаємозв’язок виховання і 
управління та знову утверджується залежність законів від реальної дійсності. Епоха Відродження наповнила 
середньовічну освіту новим змістом, але організаційно змінила її мало. 

Епоха європейського Відродження, яка породила гуманізм і реформації, певним чином вплинула і на 
формування освіти в Україні. Нову сторінку в історії української національної освіти відкрили братські школи. 
Братства – релігійно-національні організації українських православних міщан. Така організація створювалася 
навколо парафіяльної церкви, зібрані внески йшли на її матеріальну допомогу та благодійність. Поступово 
сфера діяльності братств розширювалася, вони відгукувалися на всі найважливіші події суспільно-політичного 
життя, відкривали школи, друкарні, видавали підручники. 
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У кінці XVI ст. виникають початкові і підвищені школи, які організовували і утримували церковні братства. 
Виникнення братських шкіл було обумовлено боротьбою братчиків проти окатоличення українців і в основу 
ідеології їх діяльності було покладено просвітництво. Першою братською школою підвищеного типу стала 
львівська братська школа у 1586 році, а згодом такі школи були відкриті у Києві, Луцьку, Вінниці, Кам’янець-
Подільському та інших містах України (загалом близько 30). Братські школи були народними, відрізняючись 
від усіх інших, передусім, демократичністю своїх внутрішніх засад – тут мали право вчитися діти всіх станів, а 
також сироти. Утримувалися школи на кошти братств, бідні та сироти навчалися безкоштовно, при цьому 
виключалася будь-яка несправедливість. Варто зазначити, що братські школи за організацією навчання і 
розпорядком шкільного життя перевершили подібні західноєвропейські школи. Наприклад, в окремих пунктах 
порядку шкільного Статуту Львівської братської школи відмічалося: "Багатий над убогим нічим не має бути 
вищий у школі, тільки самою наукою, а плоттю всі рівні; всі – бо є у Христа брати, від однієї голови Христа; 
жоден – бо член, як око руці, а рука нозі не може сказати: "Не треба мені тебе"[5: 61-62]. Це підтвердження 
рівного ставлення та демократичності братських шкіл. У школах підвищеного типу навчали читанню, лічбі, 
письму, хоровому співу та ''сім вільних мистецтв''. Введення класно-урочної системи навчання, ґрунтовність 
викладання, високі вимоги до вчителя, чітка організація навчального процесу забезпечували отримання 
високого рівня освіти, а також варто зазначити, що існував тісний зв’язок із батьками і не дозволялося без 
дозволу пропускати заняття. Громада (братія) сама наймала вчителів і проводила контроль і управління 
школою, про що було зазначено у статуті Львівської братської школи 1586 року: "Мають бути приставлені від 
братії два чоловіка вправні заради шкільного ладу, щоб доглядали науки й добрі та лукаві діла дидаскалові 
(учителеві) – що ж бо сіє людина, те й пожне. І тим братам має бути дано реєстра під братською печаткою, до 
якого мають записувати дітей, відданих до науки і відповідно літ та дитячої науки має видаватися і зарплата їм, 
тобто дидаскалам" [5: 61-62]. На нашу думку, вперше у братських школах запроваджується громадський 
контроль за навчанням і вихованням у таких школах та громадський характер управління братською школою і 
це сприяло покращанню організації навчального процесу, довіри громади до такої школи. Розглядаючи 
функціонування братських шкіл у контексті ефективності управління зазначаємо, що саме громадський 
характер управління не тільки забезпечував достатній контроль за освітою, а й забезпечував гарний рівень 
отримуваних знань і такий історичний приклад є корисним для врахування у виборі методів реформування 
сучасного управління освітою. 

За часів гетьманської держави в Україні широко розповсюдилася шкільна справа та ідеї освіти, а серед 
ідеалів козацької педагогіки є виховання вільної і незламної у своїх прагненнях людини. Характеризуючи 
козацькі та полкові школи, варто зазначити, що основною підготовкою у школах було готування фізично-
загартованих воїнів-захисників рідного краю. 

Унікальним досягненням того часу був високий відсоток письменних людей (до 90 %). Позитивною рисою 
була доступність, нестановий, демократичний характер освіти. Діти всіх соціальних груп могли вчитися, 
оскільки навчання було безкоштовним. Система освіти козацької держави включала в себе як початковий 
рівень отримання знань, так і можливість отримання вищого ступеня освіченості. Поряд із світським навчанням 
і вихованням, існували й такі їх види, як релігійне і військове, а вихідці з інших країн заснували переважно у 
містах власні школи. Міщани мали також структури професійного (ремісницького) навчання. Однак, питома 
вага природних і точних наук була мала, що є свідченням певної відірваності від життя. Наприклад, у Києво-
Могилянській академії факультет медицини був відкритий лише у XIX ст. Навчання в школах, колегіумах і 
академіях проводилися переважно латиною, а українська мова практично не впроваджувалася в учбовий 
процес, що не сприяло ствердженню живої мови народу. Традиція широкої початкової освіти була перервана 
разом із закріпаченням українських селян до кінця XVIII ст. при Катерині II. 

Згодом політика уніфікації, централізації і русифікації освіти привели до того, що Україна стала 
Малоросією, тобто провінцією імперії і це призупинило освітньо-культурний розвиток української нації. Однак, 
варто зазначити, що такого занепаду не було на Західній Україні, яка у ХІХ столітті знаходилася у складі 
Австро-Угорської імперії. Так, у той період на території Львівщини управління освіти на рівні краю належало 
Крайовій шкільній раді, яку очолював намісник – вища посадова особа в краї. У Галичині до Ради входили 
постійний референт намісництва в шкільних справах, два інспектори та член крайового відділу (як представник 
адміністрації), два делегати від міських рад Львова та Кракова (представники місцевого самоврядування), дві 
духовні особи (від церкви) та дві особи від навчальних закладів. Згідно зі статутом ця Рада призначала 
шкільних інспекторів, директорів та вчителів середніх і народних шкіл, затверджувала навчальні плани та річні 
бюджети освітніх закладів, рекомендувала до друку підручники, готувала і видавала щорічні звіти про 
громадське виховання в краї. Можемо зробити висновок, що Крайові шкільні ради були прикладом колегіальної 
системи управління освітою, хоча громадський компонент у Раді було представлено не широко, лише 
делегатами від міської ради та церковнослужителями. 

Змінилася ситуація із проголошенням у 1917 році УНР. Так, уже в серпні 1917 року на ІІ всеукраїнському 
вчительському з’ їзді було прописано основні засади нової школи: 

– школа в Україні мусить бути націонал-демократичною; 
– навчання й виховання здійснюються українською мовою; 
– усі громадяни України мають право на безплатну нижчу, середню й вищу освіту; 
– школа повинна бути єдиною; 
– освіта повинна бути обов’язковою і світською. 
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І постанова Міністерства Народної Освіті УНР ''Про всенародне навчання'' від 22 січня 1918 року та ІІ Універсал 
Центральної Ради 29 квітня 1918 року [6: 12] закріпили засади освіти, згідно з якими всім дітям шкільного віку 
повинна бути надана можливість одержувати безкоштовну освіту в загальноосвітній школі. Школи 
підпорядковувалися міським і повітовим земським самоврядуванням, могли бути приватні школи, але також на 
загальних основах підпорядковувалися самоврядним місцевим органам. Постановою визначалися тривалість 
навчання у загальноосвітній школі, обов’язковість планування, кількість дітей на одного учителя та особливості 
фінансування вчителів тощо. Отже, молода українська держава – УНР законодавчо закріпила засади народної освіти, 
зазначила головними пріоритетами освіти обов’язковість, рівність, безплатність, національну спрямованість, 
демократичність. Так за короткий строк державотворення УНР зробила вагомий крок у створенні саме народної, 
національної освіти, яка сприяла відродженню української мови, культури та української самобутності.  

Таким чином, у кожний історичний період за умови власної державної розбудови Україна демонструвала 
свою здатність створювати систему освіти на рівних, демократичних засадах, що сприяло її розвитку та 
визнанню серед інших країн.  

Необхідно вказати на взаємозалежність між ціннісними вимірами людського життя і розвитком освіти. Так, 
у різні періоди саме домінування таких суспільних цінностей, як гуманізм, рівність, ідеал гармонійного 
розвитку забезпечували розвиток освіти, її доступність для всіх верст населення. Історичним підґрунтям 
формування сучасних підходів до громадсько-орієнтованого характеру управління є магдебурзьке право і 
братські школи, військово-адміністративне самоврядування часів козацької держави, Конституція УНР та ІІ 
Універсал Центральної Ради 1918 року. 

Отже, можемо зробити висновки, що державно-громадське управління освітою не є новим і в Україні на 
початку ІІІ тисячоліття із проголошення демократичної розбудови країни склалися досить сприятливі умови 
для оновлення управління освітою саме на державно-громадських засадах. Питання розвитку управління на 
державно-громадських засадах обумовлене не тільки державною політикою, а й розвитком самих 
територіальних громад, що передбачає активнішу їх участь у всіх напрямах життя громади і освіти зокрема.  
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Гончарук В. В. Историко-философские воззрения народов на проблему развития образования. 

Статья посвящена анализу особенностей формирования образования у разных народов с древних времен до 
современности. Показана взаимозависимость между формированием и развитием образования от развития 
общества и доминирующих ценностных измерений человеческой жизни. Рассмотрен историко-философский 
подход в становлении системы образования, обеспечивающий определение закономерностей и направлений 

совершенствования современной системы образования и прежде всего ее управленческой составляющей. Дана 
историческая основа для формирования современных подходов развития управления образованием на 

государственно-общественных началах. 

Goncharuk V. V. Folk Historical and Philosophical Views on the Issue of Education. 

The article analyzes the peculiarities of education in various nations from ancient times to the present. The 
interdependence between the formation and development of education from the society's development of society and the 
dominant values of human life measurement is shown. The historical and philosophical approach in the development of 

education systems, providing the definition patterns and directions of the modern educational system perfection and 
especially its management component is considered. The historical basis for the formation of modern approaches of the 

educational management on the public-voluntary basis is represented. 
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НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КУРСАНТІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ВИЩОГО 
ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

У статті визначено роль та місце науково-дослідної роботи курсантів у навчальному процесі вищого 
військового навчального закладу. Здійснено аналіз сутності і змісту науково-дослідної роботи курсантів, 

наведено об'єктивні та суб'єктивні чинники її організації. Розглянуто основні компоненти та рівні готовності 
курсантів до самостійної пізнавальної діяльності, наукового пошуку. Виявлено, що просторово-часові 

характеристики освітнього простору ВВНЗ віддзеркалюють універсальні властивості часу (протяжність, 
неповторність, динамічність, незворотність) і загальні властивості простору (протяжність, єдність 

перервності і неперервності, одночасність співіснування явищ). 

Постановка проблеми. Сучасна вища військова освіта повинна орієнтуватися на всебічний розвиток 
суб’єктної особистості майбутнього офіцера як носія індивідуальної і соціальної культури, відповідального за 
безпеку держави. Освітній процес у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ) доречно розглядати як 
діалог між суб’єктом пізнання й освітнім простором. У цьому сенсі навчання у ВВНЗ варто проектувати і 
реалізовувати як різноманітну пізнавальну діяльність тих, хто навчається, яка здійснюється в різних формах і 
видах: учіння, наукове дослідження, спілкування з однокурсниками й іншими, дозвілля і т. п. Інформаційна й 
екзистенційна взаємодія курсанта з освітнім простором може продуктивно здійснюватися як через внутрішній 
діалог – мислення (''річ для себе''), так і через спілкування з тектами (які можуть розумітися й усвідомлюватися 
досить широко) – зовнішній діалог / полілог (''річ для інших''). 

Особлива роль у цій системі взаємозв’язку належить організації науково-дослідної роботи курсантів, яка 
реалізується за умов воєнізованого характеру. Військовому освітньому середовищу притаманні суворий 
розпорядок дня, дотримання військових статутних вимог до міжособистісних відносин, відносин між 
вихованцями і викладачами, готовності до реалізації військової складової у змісті предметів, що вивчаються, 
тощо. Ця специфіка визначається і наявністю у військовому закладі особливого військово-професійного 
корпоративного середовища, пріоритетністю колективних форм життєдіяльності, що визначаються принципом 
єдиноначалля, одноманітністю, ритуальністю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окреслену проблему досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені: 
філософські погляди на проблему наукових досліджень висвітлені у працях В. П. Андрущенка, Е. Н. Гусинського, 
В. Г. Кременя, Ю. Й. Турчанінова; концептуальні засади фахової підготовки майбутнього офіцера до творчої 
діяльності розкрито у дослідженнях М. С. Коваля, М. М. Козяра, М. І. Нещадима, П. П. Ткачука, В. В. Ягупова; 
окремі аспекти підготовки майбутнього офіцера розглядаються у дослідженнях О. В. Барабанщикова, О. В. Бойка, 
Г. П. Васяновича, В. С. Маслова, Б. М. Олексієнка, В. Ф. Фролова, М. В. Цюрупи; сутність і зміст науково-дослідної 
роботи студентів і курсантів аналізується у працях Н. С. Амеліної, О. В. Бєляєва, В. В. Борисова, С. С. Вітвицької, 
П. П. Горкуненка, І. Л. Дагіте, В. В. Краєвського, О. М. Семеног, О. О. Слєпканової, Г. М. Храмова та ін. 

Метою цієї статті є аналіз сутності й змісту, організації науково-дослідної роботи курсантів у ВВНЗ. 
Cаме поняття ''науково-дослідна робота'' визначається по-різному. Наприклад, Д. В. Чернявський акцентує 

увагу на двох чільних аспектах змісту цього поняття: 1) характеристиці дослідника як суб’єкта науки; 2) 
виявленні особливостей наукових груп, за допомогою яких суб’єкт входить у наукове товариство [1: 373]. 

О. М. Микитюк поняттю ''науково-дослідна робота'' дає таке визначення: ''… важлива складова навчального 
процесу, органічна складова частина освіти, базовий елемент і рушійна сила її розвитку. Науково-дослідна 
робота має на меті відтворення науково-педагогічного потенціалу вищої кваліфікації, трансформацію науково-
технічних знань і розробок у промисловість України та відповідного регіону, кадрове супроводження цього 
процесу тощо'' [2: 554]. До найважливіших завдань науково-дослідної роботи у ВНЗ автор відносить: 
забезпечення проведення фундаментальних теоретичних, експериментальних, прикладних досліджень у галузі 
суспільних, педагогічних, спеціальних наук згідно з планами кафедри; здійснення зв’язків науково-дослідної 
роботи з навчально-виховним процесом ВНЗ; впровадження у практику, в різні галузі виробництва та освіти 
отриманих результатів досліджень та ін. 

Неважко помітити: по-перше, таке формулювання поняття є надто узагальненим; по-друге, воно не є 
характерним для науково-дослідної роботи студентів / курсантів; по-третє, воно є значною мірою описовим, а 
не сутнісним. 

Організація науково-дослідної роботи у ВВНЗ залежить від сукупності об’єктивних і суб’єктивних 
чинників. До об’єктивних чинників відносимо: організацію навчально-виховного процесу; гуманізм і 
демократизм відносин (субординаційний і координаційний рівень), наявність матеріальної бази тощо. 

До суб’єктивних чинників зараховуємо: рівень підготовки професорсько-викладацького складу, 
зацікавленість адміністративного апарату (ректорату, деканатів) в організації та проведенні науково-дослідної 
роботи курсантів; готовність курсантів до самостійної пізнавальної діяльності, наукового пошуку та ін. 
Розглянемо ці питання дещо детальніше. 



А. Ю. Щеглов. Науково-дослідна робота курсантів в освітньому просторі вищого військового навчального закладу 

 199 

Організація навчально-виховного процесу має здійснюватися відповідно до Конституції України, Законів 
України ''Про вищу освіту'', ''Про оборону України'', ''Про Збройні Сили України'', Воєнної доктрини України, 
Державної національної програми ''Освіта'' (''Україна ХХІ століття'') та інших нормативних актів (рівень загального). 

Водночас, повинна враховуватися специфіка того чи іншого військового закладу (рівень особливого). 
Навчально-виховний процес є цілеспрямованою, змістовно наповненою і організаційно оформленою 

взаємодією педагогічної діяльності дорослих і зміною суб’єкта учіння в результаті активної життєдіяльності і 
провідної скеровуючої ролі педагогів. Для нього характерні відповідні принципи і закономірності розвитку, які 
визначають висхідні позиції педагогічної майстерності викладача, забезпечують набуття соціально-культурного 
досвіду суб’єктом пізнання. Одним із важливих принципів навчально-виховного процесу є його взаємозв’язок з 
науково-дослідною роботою курсантів. Дотримання цього принципу сприяє стимулюванню пізнавальної, 
трудової діяльності курсантів, активізації їх морально-духовних і вольових зусиль до вершин самореалізації. 

Важливим чинником організації науково-дослідної роботи курсантів є гуманізм і демократизм відносин 
військового колективу. Ці відносини будуються на субординаційному і координаційному рівнях. 
Демократизація та гуманізація суспільства і його невід’ємної складової – освіти, робить пріоритетними 
координаційні відносини, тобто відносини, які характеризуються співробітництвом, моральною 
справедливістю, взаємодопомогою суб’єктів учіння і наукового пошуку. Це не означає, що субординаційні 
відносини мають повністю відійти в минуле, вони також виконують важливу роль. У військовому закладі ці 
відносини забезпечують високу організованість і дисциплінованість; відображають моральну рівність 
наукового керівника і курсанта як початківця-пошукувача, єдність їх мети; поєднують у собі вимогливість і 
повагу до вченого-педагога, сувору владність і доступність, принциповість і чуйність. Значний вплив на 
курсанта, який прагне пізнання, чинить власний приклад вченого (керівника), його особиста наукова і духовна 
зрілість. Та обставина, що керівник стосовно підлеглого має право вимагати, не означає моральної 
нерівноправності в їхніх стосунках. І науковий керівник, і підлеглий – громадяни однієї держави, галузі, і 
керівне становище ми розглядаємо лише у плані посадової субординації, виконання соціальних ролей різними 
категоріями військового складу. 

Об’єктивним чинником, що впливає на організацію і реальний стан науково-дослідної роботи курсантів є стан 
матеріальної бази (наукові лабораторії, експериментальна база, сучасна комп’ютерна техніка тощо). Розвиток науки 
сьогодні неможливий без застосування інформаціно-комунікативних технологій, якісного оволодіння ними. 
Інформаційно-комунікативні технології, якщо ними грамотно користуватися, значно розширюють діапазон пізнання, 
визначення рівня навчальної і наукової підготовки майбутнього офіцера [3: 138-143]. 

Науково-дослідна робота курсантів ВВНЗ значною мірою залежить від суб’єктивних чинників, серед яких 
чільне місце посідає рівень підготовки професорсько-викладацького складу. Термін ''підготовка'' є загальним 
терміном, який вживається стосовно прикладних завдань освіти і науки, коли мова йде про дослідження і 
засвоєння соціального досвіду з метою його подальшого використання для виконання специфічних завдань 
практичного, пізнавального або навчального характеру, здебільшого пов’язаних з певним видом діяльності. 
Термін вживається у двох значеннях: а) научіння – формування готовності до виконання завдань, які будуть 
поставлені; б) готовність – наявність компетентності, знань і вмінь для виконання поставлених завдань [4: 548]. 

Згідно з нашими дослідженнями, професорсько-викладацький склад Академії сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного володіє потужним потенціалом щодо організації і проведення науково-дослідної 
роботи з курсантами. Саме завдяки його науковому досвіду, бажанню розширити межі пізнання курсантів 
організовані й працюють наукові гуртки з вивчення тактики дій підрозділів, озброєння та військової техніки, 
забезпечення бойових дій, історії України, культури, релігії та ін.  

Зацікавленість адміністративного апарату в організації і проведенні науково-дослідної роботи 
курсантів, якісного управління нею. Управління – це двоєдиний процес, що включає знання про закони 
розвитку процесів та закони управлінських відносин і практику управління; інакше кажучи – це поєднання 
теорії і практики. Дотримуючись законів і принципів управління, справжній керівник організує навчально-
виховний процес так, щоб він максимально відповідав сучасним вимогам підготовки майбутнього офіцера. 
Особливо це стосується впровадження у навчальний процес нових педагогічних технологій, розширення 
творчих зв’язків із військами та з іншими силовими структурами Збройних Сил України. Справжній керівник 
навчального закладу турбується про підвищення науково-педагогічного потенціалу ВВНЗ шляхом повного 
використання можливостей підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів через докторантуру, ад’юнктуру 
і здобування, а також через удосконалення початкової підготовки викладачів, підвищення їхньої кваліфікації на 
курсах, під час практики і військового стажування [5: 603]. Все це позитивно впливає на організацію науково-
дослідної роботи курсантів. Водночас зазначимо, що не всі керівники військових навчальних закладів вважають 
таку роботу конче необхідною. Деякі з них дотримуються думки, що наукова робота як викладача, так і 
курсанта – це тільки їх особиста справа. Отже, такий підхід не заохочує, а гальмує процес наукового зростання 
як викладачів, так і курсантів. 

Готовність курсантів до самостійної пізнавальної діяльності, наукового пошуку. В сучасній науковій 
літературі, як правило, виділяються три основних компоненти готовності курсантів / студентів до науково-дослідної 
роботи: мотиваційний, когнітивний, операційний [6: 691]. Усі вони знаходяться у діалектичному взаємозв’язку. 

Мотиваційний компонент підпорядкований потребам, мотивам, емоціям. Потреби є джерелом активності 
особистості. Якщо вони не сформовані, то діяльність курсанта щодо розвитку пізнавального потенціалу буде 
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незначною. І, навпаки, потреба пізнання активізує особистість, мобілізує не лише її розумову, а й емоційну та 
вольову сфери. 

Задоволення потреби у науково-дослідній діяльності особистості виступає в якості її мотиву. Серед 
провідних мотивів, що дають установку та спрямовують курсантів до наукової роботи, доцільно вбачати таку їх 
динамічно-цілісну структуру: 

внутрішні мотиви: стійкий інтерес до процесу дослідження, прагнення оволодіти знаннями, проникнути у 
сутність навколишнього світу; прагнення займатися науково-дослідною роботою, виявляти інтелектуальну 
активність; мотиви прояву творчих якостей мислення – гнучкості, оригінальності, прагнення до творчої 
самореалізації; мотиви внутрішнього самовдосконалення та розвитку; 

зовнішні мотиви: усвідомлення значущості здобутого в процесі науково-дослідної роботи досвіду для 
майбутньої професійної діяльності; мотиви обов’язку і відповідальності перед тим, хто покладає надії та 
сподівання; потяг до лідерства; уникнення негативної оцінки з боку батьків та викладачів; мотиви 
матеріального заохочення. 

Важливим дієвим мотивом є зацікавленість. Охоплюючи різні прояви життя особистості, види діяльності, 
зацікавлення, на які поширюється її пізнання, можуть бути надзвичайно різноманітними. Передусім, вони 
різняться за своїм змістом і відносяться до різних галузей пізнання і діяльності. 

Крім потреб, мотивів та зацікавленості до мотиваційної сфери варто віднести емоційні переживання та 
настанови, що відіграють роль регуляції динаміки поведінки та діяльності особистості курсанта. Варто 
зазначити, що будучи активним учасником науково-дослідної роботи, здобувачем її результатів, курсант 
отримує позитивні емоції. Ці емоції є внутрішніми сигналами, за допомогою яких діяльність набуває 
особливого характеру: особистістю здійснюється вибір мотивів і регулюється поведінка, виявляються 
переживання і прагнення успіху у науково-дослідній роботі. 

Важливим, для здійснення науково-дослідної роботи, є і когнітивний компонент, основною складовою якого 
є знання. Серед науковців усталеною є думка, що за повнотою, глибиною та всеосяжністю охоплення об’єкта 
пізнання рівень знань перебуває на двох основних рівнях: емпіричному та науковому (теоретичному). 

Емпіричний рівень знань складається з фактів, одержаних безпосередньо із спостережень та 
експериментальної діяльності, отже, з практичного досвіду (апостеріорність). 

Теоретичний рівень відображає об’єкт в аспекті його зв’язків та закономірностей, що одержані не лише з 
досвіду, а й шляхом абстрактного мислення (апріорність). 

Когнітивний компонент готовності курсантів до науково-дослідної роботи забезпечує оволодіння курсантом 
цілісної системи знань. Втім, за нашими дослідженнями, системними знаннями серед курсантів четвертого 
курсу володіє лише 19 %. 

Операційний компонент передбачає поступове ускладнення дослідницьких знань, умінь і навичок, 
необхідних для успішного виконання завдань. Цей компонент включає: гностичні, проектувальні та 
організаційні вміння. У цьому контексті є надзвичайно важливим завданням сформулювати у молодого 
дослідника належний рівень методологічної культури. Остання допоможе пошукачеві не лише розвивати 
самостійність, критичність мислення, а й успішно моделювати свою наукову діяльність [7: 41]. 

На нашу думку, важливим для науково-дослідної роботи курсантів є аксіологічний та вольовий компоненти. 
Аксіологічний компонент засвідчує наскільки науково-дослідна робота є ціннісною для особистості. 

Науковий пошук не є самоціллю, він розкриває емоційний потенціал дослідника, а також спонукає до 
поширення здобутих знань іншим. Отже, ціннісний компонент допомагає особистості усвідомити смисл 
власного духовного буття та буття інших. 

Вольовий компонент виявляє цілеспрямованість наукової діяльності особистості, її прагнення до здійснення 
поставленої мети. Реалізація цього компоненту передбачає цілу низку актів: оцінку ситуації, що склалася; вибір 
шляху до майбутньої дії; вибір засобів, необхідних для досягнення мети; прийняття рішень і т. ін. [8: 151]. 

Вольова діяльність особистості особливо чітко виявляється у її самостійності, яка ґрунтується на твердому 
переконанні, що вибір займатися науково-дослідною роботою є правильним і несхитним. Самостійність означає 
впевненість у своїх силах, критичність розуму, наполегливість у досягненні мети, здатність взяти на себе 
відповідальність за власні вчинки тощо. Несамостійність – це легке підпорядкування зовнішнім впливам, некритичне 
сприймання порад інших. Несамостійність властива людям, у яких не склалася достатньо стійка система поглядів на 
навколишню дійсність і місце, роль у ній себе як особистості, здатної до її пізнання і перетворення. 

Досліджуючи питання готовності студентів до науково-дослідної діяльності, С. С. Вітвицька дійшла 
висновку, що їй притаманні чотири рівні: дуже низький; низький; достатній; високий [9: 209-210]. 

Дуже низький рівень готовності характерний для студентів, у яких відсутній інтерес до науково-
дослідницької діяльності. Основний мотив виконання наукової роботи – необхідність отримати оцінку. 

Низький рівень готовності характеризує студентів, які проявляють певний інтерес до окремих проблем, до 
певного питання; мають середній розвиток творчих можливостей, поверхневе усвідомлення сутності проблеми. 

Достатній рівень готовності передбачає наявність інтересу до наукової роботи, високого або середнього 
розвитку творчих можливостей, знання сутності науково-дослідної діяльності, без самостійного виявлення всіх 
її характерних ознак. 

Високий рівень готовності передбачає потребу у науково-дослідній діяльності, високий розвиток творчих 
можливостей, знання суті науково-дослідницької діяльності і вміння самостійно виявляти всі її характерні 
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ознаки, володіння дослідницькими й загальнонауковими вміннями, знання основних форм і методів організації 
науково-дослідницької діяльності. 

Підсумовуючи, можна зробити такі висновки: 
1. Просторово-часові характеристики освітнього простору ВВНЗ віддзеркалюють універсальні властивості 

часу (протяжність, неповторність, динамічність, незворотність) і загальні властивості простору (протяжність, 
єдність перервності і неперервності, одночасність співіснування явищ). 

2. Науково-дослідна робота курсантів у ВВНЗ є потужною складовою підготовки майбутнього офіцера. 
3. На організацію науково-дослідної роботи курсантів впливають об’єктивні і суб’єктивні чинники, 

особливе значення серед яких займає готовність курсантів до її здійснення. 
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Щеглов А. Ю. Научно-исследовательская работа курсантов в образовательном пространстве высшего 
военного учебного заведения. 

В статье определены роль и место научно-исследовательской деятельности курсантов в образовательном 
процессе высшего военного учебного заведения. Проведен анализ сути и сущности научно-исследовательской 
работы курсантов, приведены объективные факторы ее организации. Рассмотрены основные компоненты и 
уровни готовности курсантов к самостоятельной познавательной деятельности, научному поиску. Выявлено, 
что пространственно-временные характеристики образовательного пространства ВВУЗ отображают 

универсальные свойства времени (протяженность, неповторимость, динамичность, необратимость) и общие 
свойства пространства (протяженность, единство прерывности и непрерывности, одновременность 

сосуществования явлений). 

Shcheglov A. Yu. Cadets' Scientific Research in the Educational Environment of Higher Educational  
Military Institution. 

The article determines the role and place of cadets' scientific and research work in the learning process of higher 
educational military institution. The analysis of essence and content of cadets' scientific and research work is 

accomplished; the objective and subjective factors of its organization are presented. The basic components and levels of 
cadets' readiness for the independent cognitive activity and scientific inquiry are considered. It is clarified that spatial-

time characteristics of the educational process in the military higher educational establishment reflect universal 
characteristics of time (duration, uniqueness, dynamism, inconvertibility) and general qualities of space (space, unity of 

periodicity and continuity, simultaneity of the existing phenomena). 
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ВИЯВЛЕННЯ ПРОЯВІВ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ ПРИ НАВЧАННІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО 
ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ) 

У публікації розглянуто прояви інтерференції в межах неповнозначних частин мови та труднощі при 
перекладі, які викликані синтаксичними та пунктуаційними особливостями мови, що вивчається. Порівняння 
граматичних систем мов, що контактують, дає можливість уникнути деяких труднощів, спричинених 
інтерференцію, через свідоме їх порівняння. Підкреслено, що саме врахування проявів інтерференції при 
навчанні професійно орієнтованого перекладу може забезпечити ефективність навчального процесу з 

підготовки перекладачів. 

Зміцнення контактів вітчизняних підприємців і організацій із зарубіжними партнерами змусили українських 
громадян по-новому поглянути на професійну підготовку перекладача. Для спілкування із закордонними 
партнерами необхідно знати не тільки іноземну мову, а й культурологічні особливості своїх партнерів, але й 
цього буває недостатньо, якщо міжмовне спілкування ведеться у професійній сфері і пов'язане з усним або 
письмовим перекладом з однієї мови на іншу. Переклад у сфері професійної комунікації є засобом і різновидом 
професійно орієнтованої міжкультурної комунікації. Недостатня мовна і перекладацька підготовка перекладача 
у сфері професійної комунікації обумовлюють виникнення проявів негативної інтерференції в професійно 
орієнтованих міжкультурних комунікаціях та перекладі. Питаннями інтерференції займались такі вчені, як 
В. В. Алімов, І. С. Алексєєва, Л. І. Баранникова, З. У. Блягоз, Р. А. Вафеєв, Е. М. Верещагін, К. К. Платонов, 
В. Ю. Розенцвейг, Л. В. Щерба, В. Н. Ярцева та інші. Але в науковій літературі бракує досліджень, пов’язаних 
із врахуванням проявів інтерференції при навчанні професійно орієнтованого перекладу. 

Метою цієї публікації є розгляд проявів інтерференції в межах неповнозначних частин мови та труднощів 
при перекладі, які викликані синтаксичними та пунктуаційними особливостями мови, що вивчається. 

Насамперед, дамо визначення поняттю інтерференція. При розгляді такого складного явища, як 
інтерференція, необхідно звернути увагу на те, що термін ''інтерференція'' розглядається більшістю вчених по-
різному. Зауважимо, що інтерференцію ми розуміємо, за І. С. Алексєєвою [1: 170], як порушення мовної норми 
під впливом елементів іншої мови, а також процес впливу однієї мови на іншу. 

Вияв інтерференції при вивченні іноземної мови у такої категорії студентів, як перекладачі, має свої 
особливості, зумовлені їхньою майбутньою професійною діяльністю. ''Комунікативна діяльність перекладача 
пов’язана із сприйняттям тексту писемного або усного мовлення однією мовою, перекладом цього тексту з 
однієї мовної системи на іншу (перекодуванням) та відтворенням отриманого тексту в письмовій або усній 
формі іншою мовою'' [2: 26]. 

Досліджуючи мовну інтерференцію у професійно орієнтованій міжкультурній комунікації й у професійно 
орієнтованому перекладі, В. В. Алімов [2: 30-37] так описує психологічну основу інтерференції у перекладачів: 
при перекладі перекладач має справу спочатку з процесом сприйняття мовленнєвого висловлювання вихідною 
мовою. Це сприйняття на стадії ідентифікації здійснюється як процес порівняння об’єктів, що сприймаються, з 
перцептивними еталонами подібних об’єктів, які зберігаються в пам’яті перекладача. Таке порівняння 
відбувається на основі еталонів слів як вихідної мови, так і мови, якою здійснюється переклад: при відсутності 
або недостатній сформованості еталонів на одній мові перекладач з різним ступенем усвідомленості 
використовує перцептивні еталони з іншої мови. Саме ця заміна перцептивних еталонів однієї мови 
перцептивними еталонами іншої мови є основою виникнення інтерференції. 

Переходячи до розгляду проявів інтерференції в межах неповнозначних частин мови, варто зазначити, що 
морфологічна інтерференція визначається як відхилення від норми, яке спостерігається в мовленні, пов’язане з 
порушенням категоріальних ознак частин мови, що виникає під впливом відповідних категорій інтерферуючої 
мови [3]. Морфологічна інтерференція проявляться при перекладі англійською мовою таких конструкцій, які 
включають в себе прийменники, що відрізняються від українських відповідників через те, що вони виявляють 
різний обсяг значень, а також через те, що дієслова, іменники та прикметники в обох мовах мають різне прийменникове 
та відмінкове керування. Тому при перекладі професійно орієнтованих текстів необхідно запам’ятати еквіваленти 
прийменників в іноземній мові [3]: досягати успіхів в чомусь – to be good at smth.; показати щось на мапі / на 
фото – to show smth. on the map / in the picture (hinweisen auf A); воювати з ворогом – to fight against the enemy; в 
кредит – on credit; за вимогою – at smb. request (auf Verlangen); бути винним у скоєнні злочину – to be guilty of a 
crime; підозрювати у скоєнні злочину – to suspect smb. of a crime. 

Існують випадки, коли в англійській мові за правилами морфології вживатимуть прийменник, але в мові 
перекладу він не потрібен: відповідати на питання – to answer a question; просуватися уперед на кілька миль – to 
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advance several miles; наближатися до чогось – to approach smth. і навпаки: доводити комусь – to prove to smb.; 
позбавляти чогось – to deprive smb. of smth.; заважати комусь – to interfere with smb.; відповідати комусь – to 
reply to smb.; сприяти чомусь – to contribute to smth.  

Безприйменниковий переклад німецьких прийменників українською мовою зумовлений також тим, що 
німецьким словам властиве таке явище, як керування, тобто прийменники виражають відношення між 
іменником та дієсловом, виступаючи зв'язковою ланкою між ними. В українській мові це компенсується 
ширшою парадигмою відмінків (7 відмінків на противагу 4 німецької мови), наприклад: sich beschränken auf 
(Akk.) – обмежуватися чимось; sich begnügen mit (Dat.) – задовольнятися чимось.  

Спроби використання аналогічних прийменників там, де вони граматично відрізняються, спричиняють 
інтерференцію, наприклад: 
Засвідчено в Україні – Certified at Ukraine.  
Підписувати від імені громадського підприємства – Sign on behalf of the public enterprise.  
In the presence of the Buyers' inspector – з присутністю Контролера. 
In respect of quality – in accordance with the Quality Certificate, and in respect of quantity and weight – in 

accordance of the Bill of Lading. – По відношенню до якості – стосовно Сертифікату якості, і по відношенню 
до кількості і маси – стосовно Накладної.  
Для мене це не має значення – It makes no difference to me (not for me). 
Це важлива новина для нас – This news is important for us (not to us).  
Von Zeit zu Zeit, in gleichen Intervallen, trat der Bahnhofsvorstand aus seinem Amtszimmer heraus. Час від часу, 

через рівномірні проміжки, зі своєї кімнатчини показувався начальник станції. 
Трапляються випадки, коли німецький або англійський прийменник не знаходять свого прийменникового 

еквівалента в українській мові [4]. 
Розглядаючи труднощі при перекладі, які викликані синтаксичними та пунктуаційними особливостями 

мови, що вивчається, треба зазначити, що синтаксична інтерференція, за В. Ю. Розенцвейгом, виявляється, 
насамперед, у заміні правил синтаксичного оформлення речення синтаксичною формою, характерною для 
однієї з контактуючих мов [5]. Синтаксичній інтерференції можуть підлягати практично всі члени речення, 
порядок слів в реченні і її будова, якщо в цьому плані є відмінність між першою, другою і третьою іноземними 
мовами [4]. При перекладі з української мови англійською або німецькою треба враховувати і те, що в реченнях 
іноземної мови існує прямий порядок слів, усі члени речення можуть бути виражені різними частинами мови і 
повинні займати свої місця в реченні. Наприклад, в українському реченні можна змінювати порядок слів: З цією 
компанією ми підписали контракт. Контракт ми підписали з цією компанією. Підписали ми контракт з цією 
компанією. В англійській і німецькій мовах використовується лише прямий порядок слів: We have signed the 
contract with this company. Wir haben den Vertrag mit dieser Firma abgeschlossen. Однією характерною 
синтаксичною трудністю при перекладі є відображення заперечення у реченні. В англійському реченні 
заперечення може бути передане часткою not перед присудком, вживанням одного з заперечних займенників no 
– ніякий (nobody), no one – ніхто, nothing – ніщо, заперечних прислівників never – ніколи, nowhere – ніде, нікуди 
та заперечного сполучника neither… nor – ні…ні. В німецькому заперечному реченні використовуються частки 
kein перед прикметниками, іменниками чоловічого, середнього роду, keine перед прикметниками, іменниками 
жіночого роду або у формі множини та nicht, яке стоїть у кінці речення. В англійському або німецькому реченні 
зазвичай використовується лише одне заперечення, в українському реченні може бути декілька заперечень: 
Ніколи ніхто не підпише цей контракт, так як в ньому немає ніякої користі для жодної із сторін.  
Nobody will ever sign this contract, as it has no benefits for any party.  
Kein Mensch wird diesen Vertrag abschließen, weil es keinen Profit für irgendwelche Partei gibt. 
Зазвичай в англійській мові обставини стоять після додатку в наступному порядку: 1) обставина образу дії; 

2) обставина місця; 3) обставина часу (може бути у кінці і на початку речення). В українській мові немає 
чіткого правила по розташуванню обставин у реченні: Він випадково зустрів її вчора на виставці. – He met her 
by chance at the exhibition yesterday. Часто при перекладі підлягають інтерференції підрядні речення: Ви 
пам'ятаєте, що сказав суддя? – Do you remember what the judge said? – Behalten Sie, was der Richter gesagt hat?  

Найбільшу трудність при перекладі представляють підрядні речення умови часу і додаткові [4]. Наприклад: 
Він сказав, що піде з нами на завод, якщо контракт буде підписаний. – He said that he would go to the plant with 
us if the contract was signed. В даному випадку ситуація ускладнюється необхідністю дотримуватися правил 
узгодження часів, оскільки головне речення стоїть в минулому часі.  

Особливу складність представляє переклад речень в умовному способі:  
Якщо би ми підписали (зараз) контракт, ми би змогли отримати це обладнання. – If we signed the contract 

we should be able to get the equipment. 
Якщо би ми підписали (тоді) контракт, ми би змогли отримати це обладнання. – If we had signed the 

contract we should have been able to get the equipment. 
Коли б не відмова навігаційної системи, літак міг би продовжувати політ. – But for the failure of navigation 

system, the aircraft could have continued the flight.  
Іноді зустрічається "змішаний" тип умовних речень, коли умова відноситься до минулого, а наслідок до 

сьогодення або майбутнього або навпаки: Якби ми почали реконструкцію заводу ще на початку минулого року, 
ми б могли зараз приступити до виробництва моделі – If we had started the reconstruction of the plant at the 
beginning of last year, we could start the production of the model now. 

Розглядаючи пунктуаційні відмінності варто зазначити, що досить по-різному в рідній і іноземній мовах 
(німецька та англійська мови) застосовуються розділові знаки і в наступних прикладах: дата: ''18'' липня 2010 
р. – date: July 8, 2010; The Sellers guarantee that the delivered goods are in all respects in accordance with the 
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description, technical conditions and specifications of the order – Продавець гарантує, що поставлений товар у 
всіх відношеннях дотримується характеристики замовлення, технічних умов та особливостей виготовлення.  

If necessary the Buyers undertake in proper time to obtain an import license and an exchange permit – Якщо потрібно, 
Покупець за відповідний час може отримати Ліцензію на імпорт продукції та дозвіл на розмін грошей.  

Sollte einer der vertragschlieβenden Teile trotz friedlichen Verhaltens von einer dritten Macht oder von mehreren dritten 
Mächten angegrieffen werden, so wird der andere vertragschlieβende Teil während der ganzen Dauer des Konfliktes 
Neutralität beobachten. – Якщо одна із сторін договору, незважаючи на мирне поводження третьої сторони або 
третіх сторін піддається нападу, інша сторона договору дотримує впродовж всього року нейтралітет.  

Darüber hinaus empfehlen wir, über nachfolgende Themen zu verhandeln – Крім того, ми рекомендуємо 
наступні теми для проведення переговорів.  

Також варто зауважити, що кома в англійській мові вживається для розділу тисячних одиниць від сотих, що 
є стороннім для української мови: 1,500 в англійській – 1500 в українській мові. В німецькій мові крапка після 
числа перетворює його в порядкове: das 5. Jahr – п’ятий рік; vom 24. April 1926 – від 24-го квітня 1926. 

Таким чином, дуже важливо приділяти увагу розбіжностям в пунктуаційних правилах рідної та іноземних 
мов, бо навіть відсутність або наявність маленької коми може призвести до викривлення змісту в професійно 
орієнтованому перекладі. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Алексеева И. С. Введение в переводоведение : [учеб. пособие для студ. филол. и лингв. фак. высш. учеб. заведений] / 
Ирина Сергеевна Алексеева. – СПб. : Филологический факультет СПбГУ ; М. : Издат. центр ''Академия'', 2004. – 352 с. 

2. Алимов В. В. Интерференция в переводе (на материале профессионально ориентированной межкультурной 
коммуникации и перевода в сфере профессиональной комуникации) : [учебное пособие] / 
Вячеслав Вячеславович Алимов. – М. : Ком. Книга, 2005. – 232 с. 

3. Щепилова А. В. Коммуникативно-когнитивный подход к обучению французскому языку как второму иностранному 
/ Алла Викторовна Щепилова. – М. : ГОМЦ ''Школьная книга'', 2003. – 485 с. 

4. Алимов В. В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации : [учебное пособие] / 
Вячеслав Вячеславович Алимов. – М. : Ком. Книга, 2005. – 232 с. 

5. Розенцвейг В. Ю. Новое в лингвистике / В. Ю. Розенцвейг. – Вып. VI. – М. : Прогресс, 1972. – 15 с. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 

1. Alekseeva I. S. Vvedennie v perevodovedenie [The Introduction into the Translatology] : uchebnoe posobie dlia stud. filol. i 
lingv. fak. vysh. ucheb. zavedenii] / Irina Sergeevna Alekseeva. – SPb. : Filologicheskii fakul'tet SPbGU ; M. : Izdat. tzentr 
''Akademiia'', 2004. – 352 s. 

2. Alimov V. V. Interferentsiia v perevode (na materiale professional'no orientirovannoi mezhkul'turnoi kommunikatsii i 
perevoda v sfere professional'noi kommunikatsii) [Interference in Translation (on the Material of the Professional-Oriented 
Cross-Cultural Communication and Translation in the Sphere of the Professional Communication] : [uchebnoe posobie] / 
Viacheslav Viacheslavovich Alimov. – M. : Kom. Kniga, 2005. – 232 s. 

3. Shchepilova A. V. Kommunikativno-kognitivnyi podkhod k obucheniiu frantsuzkomu yazyku kak vtoromu inostrannomu 
[Communicatively-Cognitive Model of Studying French as the Second Foreign Language] / Alla Viktorovna Shchepilova. – 
M. : GOMTS ''Shkol'naia kniga'', 2003. – 485 s. 

4. Alimov V. V. Teoriia perevoda. Perevod v sfere professional'noi kommunikatsii [The Translation Theory. The Translation 
in the Sphere of the Professional Communication] : [uchebnoe posobie] / Viacheslav Viacheslavovich Alimov. – M. : Kom. 
Kniga, 2005. – 232 s. 

5. Rosentsveig V. Yu. Novoe v lingvistike [New in Linguistics] / V. Yu. Rosentsveig. – Vyp. VI. – M. : Progress, 1972. – 15 s. 
 
Матеріал надійшов до редакції 19.04. 2012 р. 

Анисимова А.А. Определение проявлений интерференции при обучении профессионально 
ориентированному переводу (на материале немецкого, английского и украинского языков). 

В публикации рассматриваются проявления интерференции в служебных частях речи и трудности, которые 
возникают при переводе, вызванные пунктуационными особенностями изучаемого языка. Сравнение 

грамматических систем контактирующих языков даёт возможность избежать некоторых трудностей, 
обусловленных интерференцией, посредством сознательного их сопоставления. Подчеркнуто, что именно 
учет проявлений интерференции при обучении профессионально ориентированному переводу может 

обеспечить эффективность учебного процесса по подготовки переводчиков. 

Anisimova A. А. The Detection of Interference in Training the Professional-Oriented Translation  
(Based on German, English and Ukrainian). 

The paper considers the interference within the non-meaningful parts of speech and difficulties in the translation that 
caused by syntactic and punctuation peculiarities of the language. The comparison of grammatical systems of 
contacting languages enables to avoid some difficulties caused by the interference by means of their conscious 

comparisons. It is emphasized that just the account of the sings of interference in training the professional-oriented 
translation can ensure the effectiveness of the educational process of future translators' training. 
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОВОТВІРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ЛЕКСЕМ ІЗ ЗНАЧЕННЯМ FREUNDSCHAFT В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 

У даній статті описано похідні слова як номінанти концепту FREUNDSCHAFT в німецькій мові. Обґрунтовано 
актуальність словотвірного потенціалу лексем для їх лінгвокультурологічного дослідження, розглянуто 
найпродуктивніший тип словотвору лексем із значенням Freundschaft в німецькій мові. Завдяки виділеним 

семам уточнено семантичну структуру аналізованого концепту і визначено групи похідних слів відповідно до 
значеннєвих компонентів концепту FREUNDSCHAFT. 

Лінгвокультурологічні дослідження концептів [1-3] спрямовані, передусім, на опис їх значеннєвих 
компонентів з метою створення концептуальної картини, адекватної уявленням мовної свідомості, проте неповної, 
оскільки вона не відображає значеннєвої варіації на міжчастиномовному рівні. Лексеми цього рівня відрізняються 
одна від одної способом членування й мовної репрезентації поняття, зокрема способом реалізації вихідного кола 
значень. Адже в похідних словах наглядно експліковано результат предметно-пізнавальної, інтерпретативної 
діяльності людини [4: 45]. Значне збільшення ознак концепту може бути отримано завдяки побудові і вивченню 
його словотвірного поля. Тому, нашою метою буде систематизація й виявлення функціонально-семантичної 
специфіки лексем із значенням Freundschaft, утворених різними словотвірними способами. 

Відомо, що номінативна функція мови здійснюється в межах наявних мовних знаків [5: 104]. Часто новий 
засіб називання продукується від уже наявного, тому словотвір посідає важливе місце в функціонально-
когнітивних процесах. Вивчення словотвірної й лексичної вмотивованості слова дозволяє усвідомити 
раціональність зв’язку значення й звукової оболонки слова, а також зрозуміти його внутрішню формально-
змістовну організацію як спосіб відображення позамовного змісту [6]. 

Словотвірні процеси супроводжуються складними семантичними перетвореннями, що виникають як між 
вихідним і похідним словом, так і всередині похідного слова між основою й афіксом. Семантика органічно пов’язана 
зі словотвором, оскільки однією з основних функцій останнього є формування значення або відтінків значення 
похідного слова [7: 36]. Отже, похідні слова із значенням Freundschaft потребують аналізу морфологічної структури 
й семантичних відношень між вихідним і похідним словом. Це дозволить виявити найтиповіші для зазначеного поля 
словотвірні засоби і конкретизувати уявлення про дружбу в німецькій мовній свідомості. 

Відправною точкою цього дослідження виступає лексема Freund, яка серед інших лексем із значенням 
Freundschaft має найбільше семантичне наповнення, коло її значень охоплює всі визначені нами значеннєві 
компоненти. Такий статус зумовлений формальною непохідністю лексеми Freund і безпосереднім 
успадкуванням значення від індогерманського кореня. 

Особливе місце серед похідних лексем посідає Freundin, утворена за допомогою суфікса -in, який вказує на 
належність слова до класу дійових осіб жіночого роду. Проте її не можна вважати лише гендерним 
відповідником лексеми Freund, про що свідчить також проведений етимологічний аналіз. Більшість тлумачних 
словників не виділяє Freundin в окрему статтю, а посилається на окремі лексико-семантичні варіанти лексеми 
Freund. Проте варто згадати, що Freund може позначати суб’єкти дружніх відносин і чоловічої, і жіночої статі, 
напр.: Diese Frau war sein bester Freund [8]. Саме тому значення лексеми Freundin вимагає уточнення:  

Freundin – ein sehr nahestehender, weiblicher Mensch, für den man freund- und kameradschaftliche Gefühle 
entwickelt hat [9]: Einige Mädchen kannten sich, schwatzten und lachten. Lisa suchte ihre Freundin Silvy, die nirgends 
zu sehen war. Sie rauchte nervös (Jentzsch). 

– Kurzform für feste Freundin; Geliebte [10]: Ich finde, Ronny sollte seinen Entschluss zurücknehmen, denn Menschen 
sind wichtiger als die Armee. Und wenn Ronny wirklich liebt, lässt er seine Freundin auch nicht im Stich (Laipold). 

У семантичному наповненні лексеми Freundin на перший план виходить сема emotionale Verbundenheit (душевно-
емоційний зв’язок), а не geistliche Verbundenheit (зв’язок, заснований на духовно-ментальному рівні). Стосунки між 
подругами передбачають інтенсивне неформальне спілкування, яке повинно бути очним і вербальним, вони повинні 
бути разом і спільно брати участь у тому, що відбувається в їхньому житті [2: 355], напр.: Ein paar Mal unterbrach 
mich meine Mutter, weil ich ihr irgendetwas helfen sollte, Wäsche abnehmen und so was. Die Freundinnen meiner Mutter 
brachen ungefähr gleichzeitig über uns herein. Insgesamt waren es fünf (Berneburger). 

Наступним дериватом лексеми Freund на позначення суб’єкта дружніх відносин виступає Freundchen 
(дружечок). Слово утворене за допомогою зменшувального суфікса –chen і вживається як звернення до когось 
із погрозою. Таку форму стосовно незнайомців використовують рідко через певну фамільярність, тільки якщо 
адресат набагато молодший за мовця, напр.: Mit wem? Ich weiß nicht, wie sie alle heißen, und du wirst sie sowieso 
nicht kennen, Freundchen. Halt, vielleicht sagt dir der Name von ihrem Chef etwas [...] Welcher Chef, Papa? (Biller). 

Зібраний фактичний матеріал засвідчує, що найпродуктивнішим типом словотвору для лексико-
семантичного поля Freundschaft (далі – ЛСП) виступає словоскладання. Відомо, що словоскладання в німецькій 
мові є досить продуктивним. Така форма словотвору може вважатися ознакою певної особливості мовного 
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мислення німецьких носіїв мови, оскільки будь-яке явище мови продуктивне, якщо воно відповідає потребам 
тих, хто спілкується цією мовою. Нові лексичні одиниці, утворені словоскладанням в німецькій мові, які 
спочатку вживаються оказіональними, мають потенціал стати нормативними й увійти до складу словників 
німецької мови [11: 182]. 

Певно, що можливість пояснити індивідуальне значення слова через інше слово та відношення до 
позначуваної реалії вимагає опису таких фактів, як системних, тобто таких, що відображають регулярно 
повторювані семантичні зв’язки між одноструктурними утвореннями. Тому виникає проблема раціонального 
тлумачення похідних слів через одиниці, що їх мотивують і встановлення правил, які б забезпечили однакові 
стандартні формули значень для опису однотипних похідних лексем і які б відобразили найтиповіші і 
найчастотніші випадки семантичних асоціацій одного слова з іншим [11: 183]. Такий спосіб тлумачення можна 
представити за допомогою трансформаційного аналізу. Спробуємо визначити семантичні відношення між 
безпосередніми складниками лексичних одиниць з компонентом -freund-. Аналізований компонент може в будь-
якій послідовності поєднуватися з іншими основами, утворюючи нову лексичну одиницю. Між компонентами 
складеного слова існує певний семантичний зв’язок. Якщо перший компонент уточнює значення другого, тоді 
йдеться про підрядний зв’язок [4]. Так, перший компонент Freund- у складних словах виконує функцію означення, 
надаючи певному ряду іменників семантики "дружній", напр.: Freundesdienst, -gruß, -hand, -hilfe, -pflicht, -tat, -
treue, -wort, -kreis, -land, -paar. Wir rufen ihm über das Grab hinaus einen treuen Freundesgruss zu. Möge ihm die Erde 
leicht sein! (Biller). У поданому переліку лексем простежуємо етичний компонент концепту FREUNDSCHAFT – це ті 
елементарні дії, які повинен виконувати суб’єкт дружніх стосунків у межах "кодексу дружби", напр.: 
Freundesdienst (дружня послуга), Freundeshilfe (дружня допомога), Freundestreue (дружня вірність). 

Приєднання до основного компонента -freund інших уточнювальних основ урізноманітнює позначення 
суб’єкта дружніх стосунків. Усі утворені складні слова можуть бути розподілені за значеннєвими 
компонентами концепту FREUNDSCHAFT на окремі групи: 

−−−− Freundschaftsbeziehungen: Brief-, Schul-, Jugend-, Busen-, Duz-, Studien-, Gast-, Menschenfreund. Напр.: 
Und Helmut Kohl hat seinem Duzfreund bisher ziemlich alle Wünsche erfüllt – einschließlich des ''Wegsehens vom 
Kriegsgeschehen'', das die FAZ ''skandalös'' nennt (Schmidt-Häuer).  

−−−− Neigung: Bastel-, Blumen-, Bücher-, Garten-, Geschäfts-, Handels-, Heimat-, Kunst-, Musik-, Natur-, Opern-, 
Rätsel-, Schlager-, Sport-, Tierfreund. Напр.: Aber schon das gewöhnliche Mikroskop bietet dem Naturfreund nicht nur 
eine Verdeutlichung des Gesehenen, wie ein Opernglas, sondern es offenbart ihm eine sonst unsichtbare Welt (Frisch). 

−−−− Liebesbeziehungen: Haus-, Herzens-, Frauen-, Seelenfreund. Напр.: Die Wahrheit wird dabei immer auf den 
Kopf gestellt. Keinem Mann wird es gefallen, wenn seiner Frau nachgeredet wird, daß sie drei Hausfreunde hätte. Das 
spricht nicht für eine gute Ehe (Smolka). 

−−−− Gleichheit: Partei-, Gesinnungs-, Unions-, Vereins-, Volksfreund. Напр. : Volk und Gesetz haben König und Gott 
abgelöst. Tradition sollte allein die Erinnerung an die Volksfreunde stiften. Dies war kompliziertes Unterfange (Busch). 

Окремої уваги заслуговують складні слова, компонентами яких стають антоніми: 
Freundfeind – jemand, dem man sowohl freundschaftliche als auch feindselige Gefühle entgegenbringt [9]: Mit 

dem Glück aus Hollywood ausgerüstet, war Carla bereit, sich das Kind nehmen zu lassen, das Kind des schwarzen 
Freundes, des Freundfeindes aus dem dunklen Amerika, töten zu lassen (Koeppen). 

Freund-Feind-Schema – Schema zur Beurteilung von Menschen hinsichtlich ihrer freundlichen oder feindlichen 
Einstellung zu einem selbst oder zueinander ohne weitere Differenzierung [10: 502]. Відсутність зазначених вище 
лексем у двомовних словниках свідчить про їх лакунарність, оскільки переклад на іншу мову можливий лише 
описово. Існування цих понять і відповідних слів у німецькому лексиконі зумовлено культурно-історичними 
обставинами. Німецький соціум орієнтується у світі через призму схеми Freund-Feind. Друг і ворог 
безапеляційно поляризуються між добром і злом. Ворогом може виступати все, що інакше: раса, нація, релігія, 
економічна система. Скрізь, де діє цей механізм, зникає здатність адекватно сприймати дійсність. Тоді 
застосовують будь-які методи для знищення ворога [12: 100]. 

Якщо слово Freund протягом усієї історії свого існування позначало суб’єкта або об’єкта дії, то утворене від 
нього слово Freundschaft із суфіксом абстрактного значення -schaft пройшло кілька етапів семантичної 
еволюції. Починаючи від збірної назви, яка позначала (і засвідчує регіонально) сукупність родичів (Die 
Hehlmanns hatten eine weitläufige Freundschaft), до називання міжособистісних відносин (Ihre Freundschaft hat 
einen Riss bekommen), а також зі значенням "співробітництво, взаєморозуміння між країнами, народами" (die 
Freundschaft unter den Völkern vertieft sich) [9]. Саме тому складні слова з компонентом Freundschaft- носять 
більш офіційний характер (порівняно з компонентом Freund-), напр.: Freundschaftsbesuch,-beweis, -bund, -
bündnis, -bande, -geschenk, -preis, -dienst, -spiel, -vertrag, -beziehungen, -fahne, -rat, -treffen. Auf der Grundlage von 
Freundschaftsverträgen vollzog sich die Zusammenarbeit mit entsprechenden Gesellschaften in der CSSR, in Polen, der 
UdSSR und Ungarn (Herbst). 

Менш чисельним виявився корпус лексичних одиниць із другим компонентом -freundschaft, напр.: Gast-, 
Geistes-, Jugend-, Völker-, Pionierfreundschaft. Eine lange Strähne nußbraunen Haares liegt daneben. Das ist alles, 
was mir von einer innigen Jugendfreundschaft geblieben ist (Müller-Jahnke). 

Попри те, що з граматичної перспективи іменник несе основне семантичне навантаження в ЛСП 
Freundschaft, дослідження інших частин мови може значно розширити семантичне наповнення цього поля. 
Очевидно, що, говорячи про однокореневі прикметники й дієслова ЛСП Freundschaft, йдеться про перехід слів з 
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одного лексико-граматичного класу до іншого, напр.: іменник Freund −  прикметник freund (freundschaftlich, 
befreundschaftlich, freundnachbarlich). На спільному з іменником Freund семантичному ґрунті прикметники 
позначають якість, характеризують стан або дію, напр.: Er kommt mir jetzt vor wie ein Professor der Menschheit! – 
Er trat so nobel, so freundschaftlich zu mir (Altenberg). Прислівник із значенням дружньо не передбачає в діях 
дотримання всіх умов "кодексу дружби". Новою для ЛСП Freundschaft виявляється семантика gutes, 
freundliches Verhalten (приязна, привітна поведінка). 

Останнім етапом дослідження лексем із значенням Freundschaft на словотвірному рівні залишаються 
відіменникові дієслівні утворення. Етимологічне вивчення дієслівного ряду із значенням Freundschaft свідчить 
про поступовий вихід його компонентів з ужитку, пор.: freunden (свн. vriunden), sich freunden, befreunden, 
entfreunden [9] − sich anfreunden, sich befreunden [13]. Лише два зафіксовані в сучасних словниках дієслова 
визначаються як синоніми: sich anfreunden − sich mit jemandem, etwas befreunden: jemandes Freund werden, sich 
jemandem freundschaftlich anschließen, напр.: Von da ab befreundeten wir uns mehr und mehr. Wir waren beides 
einzige Kinder, die durch ihr stetes Zusammensein mit Erwachsenen reifer zu sein pflegen als andre (Braun). 
Основним семантичним компонентом у поданих дієсловах виступає "початок дружніх стосунків". Опис 
подальших дій у дружніх стосунках здійснюється в німецькій мові засобами дієслівних словосполучень з 
іменником Freundschaft, напр.: eine Freundschaft pflegen, befestigen [9]. 

Отже, семантика концепту FREUNDSCHAFT виявляється і на словотвірному рівні. Значний словотвірний 
потенціал лексем із значенням Freundschaft засвідчив актуальність відповідного концепту в німецькій мовній 
свідомості. Слова з кореневою основою -freund- конкретизують учасників дружби (Brieffreund, Parteifreund) 
або дії в межах дружніх стосунків (Freundschaftstreffen, Freundeshilfe). Аналіз лексем із значенням Freundschaft 
у ролі прикметників визначив додаткову сему gutes, freundliches Verhalten (приязна, привітна поведінка). 
Перспективним вважаємо подальше дослідження словотвірного потенціалу лексем із значенням Freundschaft у 
творах німецьких авторів з метою визначення найчастотніших словотвірних моделей.  
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Дягилева Ж. А. Лингвокультурологический аспект исследования словообразовательного потенциала 
лексем со значением Freundschaft в немецком языке. 

В данной статье описываются производные слова как номинанты концепта FREUNDSCHAFT в немецком 
языке. Обосновывается актуальность словообразовательного потенциала лексем для их 

лингвокультурологического исследования, рассматривается самый продуктивный тип словообразования 
лексем со значением Freundschaft в немецком языке. Благодаря выделенным семам уточняется 

семантическая структура анализированного концепта и определяются группы производных слов в 
соответствии со смысловыми компонентами концепта FREUNDSCHAFT. 

Diagileva Zh. A. The Linguistic Culturological Aspect of the Research of Word-Formation Potential of Lexemes 
with Value Freundschaft in the German Language. 

The article describes the derivative words as nominees of the concept FREUNDSCHAFT in the German language. It 
proves the urgency of word-formation potential of lexemes for their linguistic culturological researches. The most 
productive type of the word-formation of the lexemes with the meaning Freundschaft in the German language is 

considered, historical changes in the semantic filling of the morphemes of some derivative words are exposed. Owing to 
singled out semes the semantic structure of the concept in question is specified and the groups of derivative words in 

conformity with semantic components of the concept FREUNDSCHAFT are indicated. 
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АНАЛІЗ МОВНИХ МЕХАНІЗМІВ АНТРОПОСЕМІЧНОЇ ЕВФЕМІЗАЦІЇ 

Стаття висвітлює питання, пов’язані з мовними механізмами функціонування евфемізмів 
антропосемічної лінгвоконцептуальної сфери в чотирьох різносистемних мовах (українській, російській, 

англійській та французькій). Проаналізовано прагматичні завдання досліджуваних евфемізмів в 
комунікативному просторі шляхом визначення соціальних факторів, що обумовлюють поновлення 

евфемістичного простору новими одиницями.  

Природу мовних механізмів евфемізації та етимологічні основи евфемії вивчали Е. Бенвеніст [1], 
Л. Булаховський [2], І. Гальперін [3], Б. Ларін [4], А. Реформатський [5]. Статус евфемізму, кореляцію евфемії з 
іншими лінгвістичними феноменами, зокрема, криптолалією і дезінформацією, намагалися визначити 
О. Павлова [6], К. Аллан [7]. Розробка класифікаційних схем евфемізмів знайшла відображення в працях 
Ж. Вандрієса [3], С. Відлака [8], Л. Крисіна [9], В. Москвіна [10]. Проблем функціонування евфемізмів 
торкалися у своїх роботах Л. Граудіна [11], К. Баррідж [12] тощо. Соціолінгвістичні аспекти евфемії було 
розглянуто в студіях Л. Вісон [13], Ю. Зацного [14], А. Кацева [15], А. Остроух [16]. Семантичні особливості 
евфемізмів були об’єктом дослідження Н. Потапової [17], М. Царьової [18] тощо. Особливого значення було 
надано такому чиннику підвищеної евфемізації, як суспільні вимоги політкоректності (Ю. Гуманова [19], 
О. Іванова [20], С. Тер-Мінасова [21]). Чисельні публікації українських науковців, таких як І. Борисенко, 
В. Великорода, О. Гармаш, О. Селіванова, В. Тхір, О. Манютіна свідчать про поглиблений науковий інтерес 
щодо вивчення питання функціонування евфемізмів у різних типах дискурсу. 

Актуальність дослідження визначається гострою необхідністю вивчення антропосемічної евфемії в 
чотирьох різносистемних мовах, що є серйозним кроком на шляху до вирішення проблем, пов’язаних з 
визначенням статусу евфемізму та його функціонуванням у різних комунікативних ситуаціях, а також проблем 
лінгвосемантичних механізмів антропосемічної евфемії та питань впливу різних чинників на рівень активності 
евфемістичних процесів з урахуванням новітніх тенденцій і реалій сьогодення.  

Мета дослідження полягає у вивченні процесів евфемії та функціонування евфемізмів антропосемічної 
лінгвоконцептуальної сфери в різних комунікативних ситуаціях. 

Об’єкт дослідження − феномен евфемії в антропосемічній лінгвоконцептуальній сфері різносистемних мов. 
Предмет дослідження − механізми евфемістичної вербалізації антропосемічних концептів, особливості 

функціонування антропосемічних евфемізмів, а також чинники, які сприяють активізації процесів евфемії в 
різних комунікативних ситуаціях. 

Автором застосовано метод компонентного аналізу, який дозволяє виокремити механізми евфемізації на 
лексико-семантичному і морфологічному рівнях; засоби контент-аналізу, які використовувалися у процесі 
розгляду певних способів семантичних перетворень при антропосемічній евфемізації; співвідносний і 
дистрибутивний методи. 

Сучасними вченими евфемізм тлумачиться як вербальна одиниця, яка повинна відповідати цілій низці критеріїв: 
1) вторинність номінації; 2) імпліцитний характер репрезентації небажаних з позиції етики та політкоректності сем, 
які експліцитно виражені в семантичній домінанті (СД) відповідного CР; 3) позитивний аксіологічний потенціал та 
наявність конотацій якісного пом’якшення негативних ознак явища та інтенсифікації позитивних, а також 
зменшення негативних властивостей (стигмації) або збільшення позитивних. 

Автором визначено, що антропосемічні одиниці це слова, вирази, а також структури первинної предикації, 
що характеризують різні властивості особистості (антропометричні, психологічні, соціальні тощо). 

Евфемізми утворюють значну частину мітигаційного лінгвоконцептуального простору поряд із формулами 
ввічливості та іншими засобами мітигації, при цьому виконуючи й свої специфічні функції в дискурсі. 
Евфемізми є нестійкою, достатньо рухомою та історично мінливою частиною лексичної підсистеми у різних 
мовах, що ускладнює вирішення питань їхньої кодифікації. 

Процеси евфемізації відбуваються достатньо нерівномірно й зумовлені культурно-історичними, соціально-
економічними й політичними чинниками, загальним моральним та релігійним станом суспільства, його 
ідеологічними та етичними настановами. У теперішній час поштовхом до активної евфемізації в різних мовах є 
жорсткі вимоги дотримання політкоректності. 

Унаслідок дослідження дійшли висновку, що евфемію варто відрізняти від криптології (криптолалії). Перша 
не пов’язана зі спробами зашифрувати або засекретити інформацію таким чином, щоб вона стала герметичною 
для контрагента комунікації (третіх осіб), як це спостерігається при криптолалії, яка спрямована на 
інформаційну блокаду контрагента. Водночас, між ними немає визначених меж. У певних комунікативних 
ситуаціях евфемізм, спрямований на пом’якшення висловлювання, може трансформуватися у криптонім, якщо 
для одного або деяких комунікантів зміст лексеми або лексикалізованого сполучення є затемненим через 
відмінність мовної компетентності співрозмовників. 
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Евфемізацію також варто відрізняти від дезінформації. Перша спрямована на більш м’яку форму 
представлення істинної інформації, у той час, як дезінформація відображає неправильний реальний стан речей. 
Дезінформацією будуть, наприклад, викривлення кількісних даних в абсолютних цифрах, використання 
номінантів або кваліфікаторів, які фіксують принципово іншу якість або стан предмета опису, відмінні від 
реальних. Так, кваліфікація малозабезпеченої людини як заможної буде безумовно дезінформацією, а її 
кваліфікація як людини з недостатньо високим прибутком, − евфемізацією. 

У той час, як евфемізми спрямовані на пом’якшення способів вираження, то дисфемізми, навпаки, 
призводять до огрубіння мови, до створення конфліктної ситуації і, таким чином, виконують інші прагматичні 
завдання в дискурсі. Водночас, усупереч усталеній думці не всі евфемізми належать до книжкової лексики. 
Існує цілий пласт знижених евфемізмів (наприклад: ferking замість fucking; ''того'' замість ''божевільний'' та 
ін.), які, незважаючи на свій стилістичний статус заниженої одиниці, виконують мітигаційну функцію. 

Було встановлено, що евфемізми можуть бути класифіковані за різними критеріями.  Залежно від ступеня 
закріплення евфемізмів у системі мови, їх кодифікації, можна виокремити узуальні, тобто зареєстровані 
найбільш авторитетними словниками одиниці, та оказіональні, тобто некодифіковані. Між першими і другими 
визначених меж немає: оказіоналізми достатньо легко проникають у сферу узуальних і часто витісняють 
останні, які в цьому випадку набувають статусу застарілих. Так евфемізм ''enceinte'' (вагітна) дав місце в 
англійській мові іншим евфемістичним одиницям, зокрема вислову ''a knitting woman'', одержавши кваліфікацію 
застарілого. 

За ареалом розповсюдження можна виокремити універсальні евфемізми, тобто зрозумілі всім носіям мови, і 
локальні, які адекватно сприймаються на обмеженій території, тобто зрозумілі місцевому населенню. З часом 
локальні евфемізми можуть перейти в розряд універсальних. Так, евфемізм ''девушка с Тверской'' (повія) із суто 
московського евфемізму перетворився в універсальний, тобто, такий який став зрозумілим усім носіям 
російської мови, незалежно від місця їх проживання. За темпоральною (хронологічною) ознакою можна 
виокремити сучасні для певного етапу евфемізми та історичні, які відображають реалії минулого. Наприклад, 
евфемізм ''blackbird'' (a black African slave conveyed to America) втратив актуальність і в наш час перетворився 
на історизм через те, що вже давно припинено вивіз рабів із Африки до США. 

Евфемізми можна розподілити на запозичені та первинні. Запозичені евфемізми звичайно складають 
незначну частку всього складу евфемізмів у тій чи іншій мові (біля 3-5%). Так, дослідження показало, що в 
англійській мові спостерігаються евфемістичні запозичення з французької мови: ''ami'', ''beau'', ''la fille de joie'' 
та ін., передусім, пов’язані з позашлюбними стосунками чоловіка і жінки. Є тут і окремі запозичення з 
італійської мови (''inamorata'' в значенні ''коханка''). У російськомовну вибірку потрапили окремі запозичення з 
англійської мови ''топлес''. В українській мові поряд із французькими та англійськими запозиченнями були 
зафіксовані і гібридні запозичення з елементами латинської мови (який зазнав ''exitus'', тобто ''померлий'') тощо. 

За способом утворення можна виокремити ті евфемізми, які мають зони перехрещення в аспекті свого 
структурно-графічного образу, − формально споріднені кореляти, і ті, які з антецедентом ніяких структурно-
графічних схожостей не мають, − формально неспоріднені кореляти. До перших належать: 

– Випадки абревіації. Наприклад, англійський акронім ''SGO'' (same-gender orientation) виконує роль 
евфемізму для антецедента ''homosexualist''. 

– Випадки еліптизації вихідних словосполучень. Наприклад, у російській мові в евфемізмі ''озабоченный 
человек'' пропущений небажаний елемент ''сексуально''. 

– Паронімізація, яка базується на збігу звуків. Так, в англійській мові лексема ''іnvert'' виконує функцію 
евфемізма слова ''pervert''; у російській мові вираз ''человек, едущий по Каширке'' використовується як евфемізм 
антецедента ''парень, любящий ширяться'' (наркоман). 

– Римування: в англійській мові, наприклад, топонім ''Stoke-on-Trent'' використовується в значенні ''bent'' 
(наркоман). 

Більшу частину евфемізмів у всіх аналізованих мовах складають формально неспоріднені з антецедентом 
одиниці. Основними засобами утворення тут є:  

– Метафоризація. Наприклад, у російській мові метафоричну основу має такий евфемізм, як ''ночная 
бабочка'' (проститутка); у французькій мові ''avec son gazon mité (chauve)''. 

– Метонімізація в її різноманітних формах. Наприклад, метонімічну основу в англійській мові має 
перефразування ''a person on the wheels'' (invalid), а в українській мові словосполучення ''із фіговим листком'' 
(оголений). 

Було виявлено, що одним із найбільш активних засобів у межах метонімізації є використання в евфемістичних 
функціях епонімів: у російській мові можна знайти ''Памела Андерсон'' (дама с пышными формами); в українській 
мові ''Мафусаїл'' (людина похилого віку); в англійській мові ''Oscar'' (homosexualist) та ін. 

– Генералізація, внаслідок якої відбувається заміна гіперонімом гіпоніма: у французькій ''la fille''  (la 
prostitute); в англійській мові ''the insulted girl'' (the raped girl). 

В англійській мові широко використовуються універсальні гіперсемантичні слова ''specific(ly)''; ''challenged'', 
які утворюють евфемізми різних концептуальних полів і груп: ''visually challenged'' (blind); ''aurally challenged'' 
(deaf); ''cerebrally challenged'' (stupid) тощо. 

– Детермінологізація, коли слово або вираз виконують не стільки свої прямі функції терміна, скільки 
функції мітигатора: у російській мові ''ребенок с повышенной моторностью'' є евфемістичним субститутом 
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антецедента ''капризный ребенок'', в англійській мові в тому ж значенні використовується запозичений з галузі 
психіатрії вираз ''a focused child''. 

– Градуально-мітигаційна субституція, коли використовуються кваліфікатори, що вказують на більший ступінь 
позитивної якості або на менший ступінь негативної. Наприклад, у російській мові: ''с ослабленным слухом'' 
(глухий); у французькій мові ''dans son midi'' (personne vieux); в англійській мові ''optically impaired'' (blind). 

Особливо часто подібні функції виконують літотні утворення, наприклад, в англійській мові ''No Einstein'' 
(stupid); в українській мові ''не святий'' (який веде розпутний спосіб життя); у російській мові ''не первой 
свежести'' (про пожилую женщину); 

– Антифразиса, де значну роль відіграє контекст та інтонація, які дозволяють зрозуміти, що йдеться про 
іронічний евфемізм, наприклад, в російській мові: ''Ну и Аполлон!''  (про не дуже статну людину). 

Було виявлено, що евфемістичні одиниці вступають у системні взаємовідносини з іншими ЛО і 
словосполученнями, які мають такий самий набір денотативних ознак, що і СД, утворюючи з ними синонімічні 
ряди (СР). Вони формують у них своєрідну евфемістичну зону (ЕЗ), що включає від однієї до N-ої кількості 
ланок. Наприклад, СР ''a fat person'' поряд із синонімами ''an obese person'' та ін., в яких небажана сема ''fatness'' 
експлікована, є ціла низка евфемістичних слів і виразів, де ця сема переходить до імплікаціоналу: ''horizontally 
challenged'' (про товстого чоловіка),''ideal of the oriental man'' (про товсту жінку) та ін. 

Водночас, евфемізми одного й того ж СР можуть відрізнятись один від одного ступенем та інтенсивністю 
якості, а також відрізнятися за кількісними параметрами, тобто їм властиві не лише відношення кількісно-
якісної еквонімії, але й відношення градуальності у межах їхньої референтної цілісності. Вони також 
відрізняються один від одного за ступенем вуалювання небажаних сем. Елементи, де всі небажані семи 
переходять до імплікаційних значень, складають ядерну частину відповідної евфемістичної зони (наприклад, ''a 
prostitute − a lady of the night''. 

Дослідження показало, що елементи, в яких деякі небажані семи зберігаються в експліціоналі, мають статус 
периферійних. Наприклад, лексема ''a prostitute'' під час евфемізації трансформується у словосполучення ''a 
woman of doubtful reputation''. У цьому випадку зберігається явний негативний аксіологічний знак завдяки 
стигматичному елементу ''doubtful''. Автором було виявлено, що співвідношення між ядерними і 
периферійними елементами в середньому складають 2,3 : 1,0 на користь периферійних елементів. 

Одержані результати дослідження дали змогу зробити наступні висновки. Евфемія є історично рухомим 
явищем, динаміка якого зумовлена як власне лінгвістичними, так і соціально-економічними чинниками, що 
визначають розвиток суспільства, у результаті чого відносини між узуальними та оказіональними евфемізмами 
відрізняються дифузністю. 

Головним імпульсом появи активної евфемізації в антропосемічній сфері є наявність значної кількості 
лексико-семантичних лакун, створених у результаті появи цілої низки небажаних або заборонених слів, 
табуювання яких зумовлене етичними чи іншими конвенціями прагматичного характеру, що склалися під час 
виникнення комунікативних схем (фреймів), які передбачають наявність мітигаційних компонентів. 

У процесі евфемізації застосовуються різні лінгвосемантичні механізми. У всіх чотирьох аналізованих мовах 
найчастіше використовуються прийоми генералізації, метафоризації і метонімізації у різних модифікаціях. Водночас, 
кожна мова відрізняється і своїми особливостями. Передусім, це стосується французької мови (тут спостерігається 
більше, ніж в інших мовах, використання міфологічних алюзій; використання престижних слів із сфери дворянських 
титулів, підвищена евфемістична активність окремих мікрополів). 

Евфемізми не є розрізненими, хаотичними мовними утвореннями. Вони вступають у системні відношення з 
іншими одиницями, у тому числі, з тими, які репрезентують той самий концепт, зокрема вони входять до СР 
різних лінгвоконцептуальних рівнів, утворюючи в них свою евфемістичну зону (ЕЗ). Елементи ЕЗ одного 
синонімічного ряду знаходяться не тільки в еквонімічних відношеннях, але й можуть мати градуальні кореляції, 
а також відрізнятися у стилістичному плані. 

Евфемізми мають різний ступінь застосування. Евфемізми, в яких усі небажані семи зосереджені в 
імплікаціоналі, утворюють ядерну частину евфемістичної зони відповідного синонімічного ряду. 

Евфемізми, в яких окремі небажані семи зберігаються в експлікаціоналі, створюють периферійну частину ЕЗ. 
Співвідношення між ядерними і периферійними елементами в середньому складають 2,3 : 1,0 на користь 

периферійних елементів. 
У конкретних комунікативних ситуаціях антропосемічні евфемізми виконують різні функції, 

найважливішими з яких є функція фатична (контактоустановлююча); функція збереження обличчя (іміджу); 
функція блокування конфліктогенної ситуації; функція створення іронічного ефекту; ідеологічно-дієва функція; 
етично-мітигаційна та рекламна функція. 

Евфемізація в умовах конкретної комунікативної ситуації зумовлена взаємодією цілої низки чинників, а 
саме: чинника адресанта, чинника адресата, співвідношенням рівня ''мовної компетенції'' учасників комунікації; 
референтною ситуацією; чинником контрагента і темою бесіди. Чим більша соціальна дистанція між 
комунікантами і чим більш офіційною є ситуація спілкування, тим більшою є ймовірність появи евфемізмів у 
всіх зазначених мовах. 

Перспектива подальших досліджень за обраною темою полягає у вивченні особливостей евфемії у 
соціальному дискурсі. 
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Матеріал надійшов до редакції 25.10. 2012 р. 

Кантур К. А. Анализ языковых механизмов антропосемичной эвфемизации. 

Статья рассматривает вопросы, связанные с языковыми механизмами функционирования эвфемизмов 
антропосемической лингвоконцептуальной сферы в четырёх разносистемных языках (украинском, русском, 

английском, французском). Проанализированы прагматические задания изучаемых эвфемизмов в 
коммуникативном пространстве путём определения социальных факторов, которые обуславливают 

обновление эвфемистического пространства новыми единицами. 

Kantur K. O. The Analysis of Linguistic Mechanisms of the Anthroposemic Euphemy. 

The article deals with the phenomenon of euphemy in the anthroposemic linguoconceptual sphere of the unrelated 
languages. It focuses on the questions of linguistic mechanisms of euphemisms functioning in four languages 

(Ukrainian, Russian, English and French). Applying the methods of component analysis and content analysis, the 
pragmatic functions of the specified euphemisms in different communicative situations are analyzed. The social factors 

that stipulate the enriching of the euphemistic field with new items are discussed. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЗМІСТОВІ ТИПИ МОВЛЕННЯ ЯК ВИРАЗНИК ТЕКСТОВОЇ  
КАТЕГОРІЇ ІНФОРМАТИВНОСТІ 

У статті розглянуто одну з основних проблем лінгвістики тексту – категоріальності тексту. Акцентовано 
увагу на категорії інформативності, зокрема на спеціальних мовних засобах, які репрезентують змістову 
організацію різнотипних текстів. Здійснено аналіз наукової літератури з питання функціонально-змістових 
типів мовлення як основного способу викладу інформації. З'ясовано роль функціонально-змістових типів 

мовлення в структурній організації категорії інформативності. 

Постановка наукової проблеми. Одним із найважливіших питань сучасної лінгвістики тексту є визначення 
текстових категорій і засобів їх вираження з огляду на комунікативний аспект мови як продукту творчості її 
носія. Серед основних текстових категорій найбільш вагомою, на думку вчених, є категорія інформативності, 
яка репрезентується різнотипними текстами. 

Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. Текст як мовний феномен привертає увагу багатьох 
лінгвістів. Йому присвятили праці Д. Баранник, Ф. Бацевич, Н. Валгіна, І. Гальперін, Т. Єщенко, А. Загнітко, 
І. Кочан, Л. Лосева, Л. Мацько, В. Одинцов, М. Плющ, О. Селіванова, І. Синиця, Г. Солганик, З. Тураєва; 
зокрема художньому тексту – І. Безкровна, В. Котович. М. Крупа, А. Мойсієнко, Н. Пасік та інші вчені. Однак, 
незважаючи на значну кількість публікацій, у лінгвістичних студіях немає єдиного погляду на функціонально-
змістові типи мовлення як основного способу викладу інформації. 

Мета статті – з'ясувати роль функціонально-змістових типів мовлення в структурній організації текстової 
категорії інформативності. 

Виклад основного матеріалу. У лінгвістичних джерелах текст досліджується по-різному. У його 
трактуванні наявні три основні підходи: 1) текст як проміжна ланка процесу комунікації; 2) текст як сума, 
сукупність, множина фраз; 3) текст як структурно-змістова єдність [1: 21]. 

Враховуючи багатоаспектність природи тексту, учені пропонують різні дефініції. Відсутність єдиного 
визначення поняття "текст" зумовлена низкою причин, серед яких О. Селіванова називає: 1) формально-
структурну різноплановість текстів; 2) функціонально-жанрове стилістичне розмаїття текстів; 3) різні підходи 
до вивчення тексту; 4) орієнтацію на різні категорії тексту [2: 26-29]; 5) абсолютизацію структурної організації 
та граматичних засобів зв'язності [3: 600]. 

Означені причини впливають і на типологію текстів. Відомо, що серед лінгвістів немає єдиного критерію 
для їх класифікації. Найбільш усталеною класифікацією є побудова текстів на різних (екстра- та 
інтратекстуальних) ознаках [1; 4-7]. Поліаспектність зумовлює зарахування того самого тексту до різних 
типологічних груп [4: 66]. На думку Л. Мацько, це дає підстави говорити про інтегральну природу текстів, їх 
багатокомпонентність, різнобічність і поліфункціональність [8: 225]. 

Як свідчить аналіз лінгвістичної літератури, різні підходи до вивчення тексту зумовлюють виділення 
багатьох категорій (ознак, властивостей), серед яких дослідники виділяють основні: інформативність, цілісність 
(когерентність), зв'язність (когезія), членованість (дискретність), континуум, завершеність [2; 6; 8-10]. 

З огляду на предмет нашого дослідження зосереджуємо увагу на текстовій категорії інформативності як 
різновиду способів організації тексту, його типів і жанрів. Статус тексту зумовлений репрезентацією інформації 
та мовленнєвою стратегією, яка передбачає "планування мети з урахуванням наявного мовного матеріалу" [7: 
119]. Лінгвісти називають інформативність основною (І. Гальперін), глобальною (А. Загнітко) категорією 
тексту, адже вона різноманітна за своїм прагматичним призначенням [9: 27]. Різновиди інформації, виокремлені 
вченими – фактуальна, концептуальна, підтекстова – містяться в різних типах текстів. 

Тип відношення мовця до довкілля, об'єкт відображення, мисленнєва форма, за допомогою якої 
сприймається, аналізується та презентується в мові цей об'єкт, реалізуються в тексті через функціонально-
змістові типи мовлення (ФЗТМ) [4; 5; 11]. 

Відомі два основні наукові погляди мовознавців на розуміння функціонально-змістових типів мовлення: 
1) як мовленнєву одиницю різних рівнів (І. Гальперін, В.  Одинцов, Л. Лосева); 
2) як способу передачі інформації, виклад певного матеріалу (Н. Валгіна, І. Ковалик, Л. Мацько, М. Плющ, 

Н. Пасік, А. Загнітко, І. Кочан, В. Котович). 
На сьогодні немає єдиної думки щодо ФЗТМ, немає й чіткої, логічної класифікації. Вважаємо мотивованим 

визначення, запропоноване О. Нечаєвою: функціонально-змістові типи мовлення – це комунікативно зумовлені 
типізовані різновиди монологічного мовлення, до яких відносять опис, розповідь і роздум [6: 140]. 

Отже, за способом реалізації категорії інформативності лінгвісти виокремлюють тексти констатувального 
типу (опис, розповідь) і тексти аргументувального типу (роздум, міркування) [1; 4-6; 9; 11]. Сучасні дослідники 
розширюють традиційний перелік, доповнюючи його характеристикою як різновидом опису, повідомленням як 
варіантом розповіді [9, 12] та інструктуванням [6]. 
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Тексти різних типів мовлення в поєднанні з функціональними стилями базуються на мисленнєвих, мовних і 
комунікативних категоріях. Визначальна особливість ФЗТМ – актуальне членування, домінантою якого є 
рематичний компонент, що й формує тип тексту – опис, розповідь, роздум. 

Опис – один із видів монологічного авторського мовлення, а на думку Г. Солганика, один із найбільш 
поширених [5: 137]. Саме поняття "опис", або "дескриптивні тексти", різні дослідники тлумачать майже 
однаково. Опис – це функціонально-смисловий тип мовлення, мета якого полягає в зображенні цілої низки 
ознак, явищ, предметів або подій, що необхідно уявити собі одночасно. 

Мета опису – словесне змалювання людини, предмета, явища, події; виділення головних ознак, 
властивостей, якостей. Опис як тип мовлення тісно пов'язаний із особою (портретизація), місцем (сценічність) 
та умовами (ситуативність), у яких відбувається дія [5: 137]. Тому в лінгвістиці виділяють традиційні тексти-
описи: пейзаж, портрет, інтер'єр. Цей перелік доповнюється такими текстами: опис-характеристика [1: 32]; опис 
подій ("подієвий") [5: 144]; опис стану людини, природи, процесу; опис предмета, місця, стану (середовища й 
особи), опис експерименту [11: 80]. 

Описи різних стилів мають структурні відмінності. Мета художнього опису – створити образне, яскраве 
враження про предмет, викликати в читача певне ставлення до нього. Опис у публіцистичному стилі передбачає 
точне зображення предмета. У науковому описі досягається перелік основних (істотних) сталих ознак предмета, 
його властивостей [6: 137–138], переважає раціонально-логічна структура [12: 108]. 

Спільною рисою означених описових текстів є те, що їхня форма призначена для зображення, показу, 
відтворення. Цьому має сприяти й мовне оформлення: лексичне наповнення, граматичні форми та синтаксичні 
конструкції. Пріоритетними у вираженні змістової структури тексту-опису є лексико-граматичні одиниці: 
іменники конкретної назви, якісні прикметники, власне кількісні й збірні числівники, дієслова теперішнього і 
минулого часу, зворотно-середнього стану. 

Під час побудови описів ураховуємо тема-рематичне членування, у якому "дане" – назва предмета, явища 
тощо, його загальний вигляд, а "нове" – деталізація, виділення ознак. Найбільш поширений тип опису – з 
якісною або предметною ремою [11: 80]. 

Отже, опис як тип мовлення залежить від: 1) жанру та стилю тексту; 2) творчої індивідуальності автора 
(ідіостилю); 3) авторського задуму та орієнтації на адресата. 

Описові (дескриптивні) тексти відображають ознаки, властивості об'єкта в просторі. Розкрити події, що 
тривають у часі, відобразити картини реальної дійсності, розказати про зміни явищ у певній послідовності – 
призначення розповіді, яка є основою розповідного (наративного) типу мовлення. 

Розповідь, яку Г. Солганик називає "своєрідним мовленнєвознавством" [5: 143], є визначальним складником 
авторської монологічної мови [5; 6; 11]. 

Розповідь (наративні тексти) – це констатувальний різновид тексту за функціонально-смисловим 
призначенням, який відображає послідовність перебігу подій [4: 82]. Це текст, у якому міститься повідомлення 
про дії та стани, що розвиваються в часі. 

Розповідь – найпоширеніший спосіб викладу інформації. Дослідники виокремлюють різновиди розповідних 
текстів [1; 4-6]: 

– за стилем: ділові, наукові, публіцистичні, з елементами художнього мовлення; 
– за джерелом: на основі пережитого (розповідь-спогад), на основі власних спостережень, почутого, екскурсії; 
– за відношенням до оповідача: розповідь про себе, розповідь про інших; 
– за жанром: власне розповідь, повідомлення, відповідь, перелік, найменування, оголошення, лист; 
– за темпом: повільні, швидкі; 
– за призначенням: інформативного типу, психологічного типу; 
– за формою: монологічні, діалогічні; 
– за виявом інформації: об'єктивні, нейтральні, пронизані авторськими емоціями. 
Текст-розповідь має своєрідну побудову: експозиція, зав'язка, розвиток подій, кульмінація, розв'язка, епілог. 
Серед основних ознак розповідних текстів виділяються: наявність провідної ідеї, плановість, логічна 

послідовність, розташування мовного матеріалу в тексті [4: 92]; динамічність, активність дієслівних форм, їхня 
повнозначність [11: 85]. 

Повідомлення про змінні дії в тексті забезпечується рематичними компонентами, які "мають процесуальний 
характер", зумовлений смисловим навантаженням дієслів. 

Предметом змісту опису й розповіді є довкілля, а зв'язки між предметами та явищами розкриваються в 
роздумі. З логічного погляду, роздум – це послідовно викладений ланцюг суджень на будь-яку тему. В основі 
роздуму лежить умовисновок [5: 146]. 

На думку А. Загнітка, роздум – один із найважливіших типів монологічного викладу фактичного матеріалу 
[6: 143], що спрямований на вираження міркування, за допомогою якого передається концептуальна 
інформація, авторська інтенція, а саме: довести, порівняти, узагальнити, спростувати, обґрунтувати тощо. 

Роздум (міркування) – це аргументований тип тексту за функціонально-смисловим призначенням, що полягає в 
побудові ланцюга умовисновків з вибраної теми, у якому попередні судження є основою для наступних [4: 84]. 

У лінгвістичних дослідженнях тексти-роздуми представлені різними видами (підтипами): власне роздум, 
визначення (дефініція), висновки, узагальнення, сентенції [6: 146-147]; пояснення, визначення і характеристики, 
інструкції [11: 90-92]; індуктивні й дедуктивні тексти [1: 35]; повні та скорочені тексти; текст-доведення, 
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спростування, підтвердження (емпіричне доведення), обґрунтування; міркування-твердження, міркування-
спостереження; міркування з прямими доказами; міркування з доказами від протилежного [4: 85]. 

Тексти-роздуми (міркування) потребують аналізу й узагальнення фактів, добору відповідних доказів; 
афоризмів, прислів'їв, приказок тощо. Роздум автора може виражатися в різних формах, але він повинен 
обов'язково розкривати причинно-наслідкові смислові зв'язки між об'єктами, явищами та діями. Ці зв'язки й 
визначають суть структури тексту-роздуму: теза, докази (аргументи), висновки. Роздуми бувають повними й 
неповними (без прикладів та висновку); можуть орієнтуватися на різну тематику (морально-етичну, суспільно-
політичну, наукову тощо); мати різне функціональне призначення – наукова, науково-популярна, ділова, 
публіцистична та художня сфери. 

Манера авторського роздуму – стримана, урочиста, лірична, щира, іронічна та інша – позначається, 
насамперед, на виборі мовних засобів: лексичних (синонімів, емоційно-забарвлених та нейтральних слів); 
морфологічних (дієслова теперішнього часу, модальні слова, підрядні сполучники); синтаксичних (прості 
ускладнені речення, односкладні, неповні речення, складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними, 
обставинними причини й наслідку). 

Отже, вибір ФЗТМ як своєрідної моделі комунікації залежить, передусім, від таких чинників: 
а) комунікативної ситуації; б) особливостей комунікантів. 

Висновки. Узагальнюючи сказане вище, потрібно зазначити, що функціонально-змістові типи мовлення 
(ФЗТМ) є одним із вирішальних факторів, які визначають структуру текстів, їх мовне оформлення. Виділення 
певних типів у "чистому вигляді" досить умовне, найчастіше вони по-різному комбінуються, переплітаються, 
взаємодоповнюються. Передусім, це стосується текстів художнього стилю. Від цільового призначення тексту 
залежить і спосіб викладу інформації (змістовно-фактуальної, змістовно-підтекстової, змістовно-емотивної), за 
допомогою якого передається задум автора, його оцінка, що спонукає до уявного діалогу між адресантом й 
адресатом, до власної інтерпретації тексту читачем. 

Перспективи подальших досліджень. Текстова категорія інформативності репрезентується не лише за 
допомогою способу викладу інформації, а й за допомогою відповідних форм викладу, які мають стати об'єктом 
подальших наукових студій. 
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Кратасюк Л. М. Функционально-смысловые типы речи как выразитель текстовой категории 
информационности. 

В статье рассматривается одна с главных проблем лингвистики текста – категориальность текста. 
Акцентируется внимание на категории информационности, в частности на специальных языковых средствах, 
которые репрезентируют содержатильную организацию разнотипных текстов. Проанализирована научная 
литература по вопросу функционально-смысловых типов речи как главного способа изложения информации. 

Показана роль функционально-смысловых типов речи в структурной организации категории 
информационности. 

Kratasiuk L. M. Functional and Content Types of Speaking as an Expression of the Textual Category  
of the Informativity. 

The article highlights one of the main problems of text linguistics – its filling with categories, in particular the category 
of the informativity. The analysis of the scientific literature concerning the functional and content types of speaking as 

the main type of information expression is made. The role of the functional and content types of speaking in the 
structural organization of the informativity category is stated. The emphasis is made on the special language facilities, 

which represent a content organization of different types of texts. 
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СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ ВІДІМЕННИКОВИХ КАУЗАТИВНИХ ДІЄСЛІВ  
(НА МАТЕРІАЛІ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ) 

Статтю присвячено аналізу семантичного змісту похідних відіменникових дієслів із каузативним значенням. 
Розглянуто різні підходи до класифікації зазначених дієслів іспанської мови задля виявлення загальних 

семантичних ознак відіменникових каузативних дієслів як номінативних одиниць зі складною семантичною 
структурою. На основі узагальнення наведених класифікацій запропоновано розподіл на різні семантичні групи, 

що дало змогу уточнити їхній семантичний зміст. 

Кожне категоріальне значення повинно мати відповідну граматичну форму, виражену словотвірними засобами. 
Морфологічними засобами маніфестації каузативності в різних мовах уважаються афікси (суфікси), які маркують 
каузативні дієслова [1: 159; 2: 69, 211, 235]. Своєчасність та актуальність цього наукового пошуку випливає з 
важливості дослідження категорії каузативності в іспанській мові на сучасному етапі її розвитку та, насамперед, 
морфологічного способу її вираження, як-от утворення та функціонування відіменникових каузативних дієслів. 

Саме тому, метою цієї наукової розвідки є опис семантичних груп відіменникових каузативних дієслів та 
уточнення їхнього семантичного змісту.  

Предметом виступають відіменникові каузативні дієслова іспанської мови. 
Морфологічними визначено каузативи, утворені шляхом афіксації некаузативних основ. Вони зустрічаються 

в більшості природних мов [3; 4: 233]. Такі дієслова, утворені за допомогою каузативного суфікса, уважаються 
каузативно-маркованими [5: 95]. Морфологічний каузатив як один із засобів вираження лексичної 
каузативності, представлений одним єдиним словом (лексемою) синтетичної форми [1: 157-158; 2: 68]. 
Порівняно із суто лексичною каузативністю (власне каузативними дієсловами), каузативне значення міститься 
не в цілому слові, а в морфемі, яка додається в процесі утворення того чи іншого каузативного дієслова [6: 11]. 

Іменники, що поряд із прикметниками виступають твірною основою каузативних дієслів, визначають різну 
природу дій, саме це й провокує вираження відіменниковими дієсловами різних значень. Порівняно з 
відприкметниковими каузативними дієсловами (надалі КД), аналіз відіменникових дієслів уважається 
складнішим через те, що "семантична природа іменників є більш складною та різноманітною, ніж природа 
прикметників" [7: 106]. Цікавим виявляється й те, що багато відіменникових дієслів за своєю схемою утворення 
подібні до відприкметникових, різниця полягає лише в семантиці власне твірної основи: прикметник виражає 
якість (у широкому розумінні), іменник позначає об’єкт, яким може бути тварина, особа, річ тощо. Із цього 
випливає, що визначною формулою такого типу дієслів є "набуття або примушення набувати певних 
характеристик, властивих об’єкту, визначеного іменниковою основою" [7: 117-118]. Такий каузативний зміст 
пояснюється через основи, що можуть функціонувати як іменниково-прикметникові, а також суто іменникові 
[6: 19]: abancalar (formar bancales en un terreno), aflautar (adelgazar el sonido a manera de flauta), enarcar (dar 
figura de arco), enlagunar (convertir un terreno en laguna). Незважаючи на те, що типи значень, виражені 
відіменниковими дієсловами, є різноманітними, вони можуть бути обмежені шістьома основними значеннями: 
інхоативним, інструментальним, агентивним, привативним, локативним та каузативним [8: 249]. 

Розподілу похідних відіменникових та відприкметникових дієслів на семантичні категорії в іспанській мові 
присвячені праці Е. Беніерс [9], але дослідниця цікавиться загальним вивченням утворення дієслів, щодо КД, 
вона надає лише окремі коментарі: усі відіменникові дієслова розподіляються за нею на 10 підгруп, які можуть 
підпорядковуватися трьом загальним концептам [9: 59-60]: "ser", "poseer", "actuar".  

Іспанський учений К. Бруно зазначає, що класифікація відіменникових дієслів є складною через величезну 
різноманітність можливих семантичних відношень між основою та похідним дієсловом. Він пропонує такий 
розподіл [10: 15-16]: 

− компортативні / поведінкові – (comportativos "comportarse como N") такі, що описують поведінку: tontear, 
gandulear, gitanear, petrarquizar, culebrar, filosofar; 

− дійові ("actuar como N"): lidear, pilotar, patorear, señorear, tiranizar, acuadillar; 
− орнативні (ornativos "dotar algo de, con N"): alfombrar, laquear, glorificar, cloroformizar, abovedar; 
− привативні (privativos "quitar N a algo"): escamar, desalar, deshuesar; 
− аблативні (ablativos "sacar algo de N"): excarcelar, extraviar; 
− каузативні ("causar N"): horrorizar, abochornar, aterrorizar, encelar, encolerizar; 
− інструментальні ("hacer algo con N"): cronometrar, apuñalar, zapatear, apedrear; 
− результативні ("obtener N"): cicatrizar, fraccionar, arquear, momificar; 
− локативні ("poner, meter en N"): catalogar, hornear, hospitalizar, acantorar, encarcelar...; ("provocar, producir 

N"): disparatar, babear, burbujear, centellear, fructificar...; ("llevar a cabo N"): batallar, anexiorar... . 
Х. Гарсія-Медаль, у свою чергу, також зробив класифікацію відіменникових дієслів, виходячи з відібраних 

ним самим 1100 дієслів із закінченням –ar, у формування яких мали місце морфологічні процеси префіксації, 
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парасинтезу, інфіксації, інтерфіксації тощо [6: 29; 11]. Дослідник розділяє суто відіменникові дієслова на такі 
підтипи [11: 40]: 

а) агентивні, локативні, інструментальні предикати (двоактантні чи триактантні): balizar, encajar, individualizar; 
б) процесуальні, неагентивні, експериментативні (моноактантні, двоактантні): amarilleаr, blanquear, crarificar; 
в) неагентивні, активні, дейктичні (метеорологічні) з нульовим актантом: nevar, llover, grаnizar.  
У цьому разі нас цікавлять дієслова типу а) та частково б), тобто такі, що базуються на активності та 

цілеспрямованості агента дії. Спираючись на представлені класифікації відіменникових дієслів, а також на 
аналіз Р. М. Лавале Ортіс ста перших відіменникових КД за алфавітним порядком [6: 29-37; 12: 424], ми 
розподілили їх на різні семантичні групи. 

Перша, найбільш численна група відіменникових КД − це дієслова зі змішаним значенням зміни стану та 
локативним значенням, тому вони називаються каузативно-локативними. Вони можуть пояснюватися 
перифразою "hacer X en" (де Х є іменником, поєднаним із дієсловом) і включають у себе активні та 
процесуальні дієслова [6: 30]. 

Друга група не менш численних відіменникових КД з інхоативним значенням – каузативно-інхоативні: 
"hacer convertir en X". У таких дієсловах ми знаходимо два типи значення: каузативне, яке вказує на зміну 
стану, та інхоативне, яке показує трансформацію в об’єкті, що відчуває на собі зміну, переходить у новий стан. 

Третя група відіменникових КД зі значенням зміни стану, спровокованої певною причиною (у цьому разі 
контакт між суб’єктом та об’єктом є психічним, а не фізичним) – каузативно-провокаційні (провокація + 
експериментування): causar X a. 

Каузативно-поведінкові відіменникові дієслова складають четверту групу та пояснюються перифразами: 
hacer de X (comportarse como X);hacer-dar X.  

Остання група – креативні дієслова: hacer crear X (об’єкт каузації у таких дієсловах утворюється через 
дієслівну дію, що, у певному сенсі, також змінює його стан, бо з небуття він переходить у буття). До цієї групи 
додаються дієслова, що визначаються як dicendi / scribendi (hacer decir / escribir X) [11: 47-49]. Усе викладене 
представлено в загальній таблиці з прикладами відповідних дієслів (див. табл. 1.): 

Таблиця 1. 
Семантичні групи відіменникових каузативних дієслів 

1. КАУЗАТИВНО-ЛОКАТИВНІ ("hacer X en") 

Активні 
Acerar, adarvar, ademar, alcantarillar, alfeizar, alforzar, almenar, 
angular, artesonar, aspillerar, atairar, biselar, bromar, calcogrofiar, 
caratular, carcavear 

Активно-
процесуальні 

Acequiar, agujerear, amistar, ampollar(se), anillar, aporismar(se), 
apostemar, bollar, carcomer 

2. КАУЗАТИВНО-ІНХОАТИВНІ ("hacer convertir en X") 

Активні 
Acerar, adujar, alcoholar, alujarar, almiarar, antorchar, arcillar, arencar 
(metafórico), argamasar, armiñar (metafórico), arrecifar, artigar, 
barbechar, bizcochar, bobinar, cachar 

Активно-
процесуальні 

Amalgamar, arcar, astillar, carbonar, carbonatar, carroñar, combar(se) 

Процесуальні azararse 

3. КАУЗАТИВНО-ПРОВОКАЦІЙНІ ("causar X a") 
Активні Aficionar, afrentar, beneficiar(se) 
Активно-
процесуальні 

Agobiar, alarmar, alborozar, altivecer, amapolar(se), angustiar(se), 
asfixiar, averiar, azorar(se), brumar, calmar 

Процесуальні Cancerar, calofriarse, cangrenarse 
4. КАУЗАТИВНО-ПОВЕДІНКОВІ ("hacer de X (comportarse como X"); "hacer-dar X") 

Активні Brincar, buzar, cabriolar 
5. КРЕАТИВНІ ("hacer crear X") 

Активні Alpargatar, arpegiar, calcetar 
5а. DICENDI ("hacer decir Х") 

Активні 
Afalagar, afrentar, agüerar, apostrofar, arengar, asperjar, auspiciar, 
avisar, baldonar, barritar, befar(se), brindar, caloniar 

5в. SCRIBENDI ("hacer escribir X") 
Активні Avalar, biografiar, bosquejar, catalogar 

 
Таким чином, відіменникові КД складають широку категорію, у якій виділяються різні семантичні підгрупи, 

що саме й представлено нами в таблиці. З морфологічної точки зору, утворення відіменникових дієслів може 
пояснюватися через процеси формування слів: дієслівна деривація, під час якої додається дериваційний суфікс 
(суфіксація), та дієслівний парасинтез − одночасне додавання суфікса та префікса. Перспективним видається 
подальше дослідження шляхів та механізмів утворення похідних каузативних дієслів на основі інших лексико-
граматичних категорій як-то прикметників, прислівників, дієслів тощо. 
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Глущук-Олея А. И. Семантические группы отыменных каузативных глаголов (на материале испанского языка). 

Статья посвящена анализу семантического наполнения производных отыменных глаголов с каузативным 
значением. Рассматриваются разные подходы к классификации указанных глаголов испанского языка с целью 
выявления общих семантических признаков отыменных каузативных глаголов как номинативных единиц со 
сложной семантической структурой. На основе обобщения приведённых классификаций предложено 

разделение на разные семантические группы, что дало возможность уточнить их семантическое наполнение. 

Glushchuk-Oleia G. I. Semantic Groups of the Denominative Causative Verbs (on the Material of the Spanish Language). 

The article analyses the semantic structure of derivate denominative verbs with causative meaning. It reveals different 
approaches to the classification of the indicated verbs of the Spanish language to distinguish general semantic signs of 

denominative causative verbs as nominative unities with the composite semantic structure. The division on different 
semantic groups is offered, which gives the possibility to outline their semantic structure. 
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АНГЛО-АМЕРИКАНІЗМИ В ПОЛІТИЧНИХ ТЕКСТАХ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

Дану статтю присвячено дослідженню англо-американських запозичень-термінів сучасної німецької мови в 
політичних текстах, а також дослідженню особливостей їх функціонування в мові та проблемам, які вони 
створюють при перекладі. Надано характеристику сучасних підходів до дослідження прагматичного 

потенціалу як самого політичного тексту, так і використання запозиченої лексики англо-американського 
походження. Проаналізовано використання політичного тексту в соціальній комунікації. Розроблено чіткі 

поради щодо врахування прагматичного аспекту, а також надано обґрунтування правильності та 
ефективності запропонованої концепції перекладу англо-американізмів. 

Актуальність даної тематики полягає в тому, що англо-американський вплив на сучасну німецьку мову і 
зростаюча кількість запозичень на даний момент є однією із найважливіших і недостатньо вивчених 
лінгвістичних проблем. А також актуальність визначається, з одного боку, швидкими змінами політичної 
лексики німецької мови завдяки впливу англо-американізмів, а з іншого, – проблематикою перекладу фахової 
англо-американської запозиченої лексики в політичних текстах німецької мови. 

Метою дослідження є встановлення наслідків взаємодії англо-американізмів та термінів фахової політичної 
лексики в сучасній німецькій мові та закономірності перекладу запозиченої англо-американської термінології. 

Об’єктом дослідження є галузева політична лексика сучасної німецької мови, яка зазнавши значного 
впливу з боку англійської мови, становить великий інтерес для перекладознавства. 

Предметом дослідження є виокремлення та аналіз багатогранних особливостей перекладу англо-
американських запозичених термінів, а також визначення особливостей їх функціонування в мові. 

Матеріалом дослідження є політична лексика, яка була зафіксована в ЗМІ, а саме: промови, виступи та 
різнотипні звернення до населення відомих політиків Німеччини. 

Методи дослідження визначені цілями та завданнями: для збору фактів був використаний метод суцільної 
вибірки з німецьких засобів інформації; описовий та зіставний методи – для відображення опрацьованого матеріалу. 

Будь-який комунікативний вплив містить у собі використання письмового висловлення, тому його зміст, 
структура, параметри та інші характеристики впливають на успішність комунікативного акту. Як ланка 
соціальної комунікації, розташовуючись між відправником та одержувачем, текст є незамінним засобом 
взаємозв’язку [1:153]. Формування уміння застосування політичного тексту для відстоювання цивільних прав і 
свобод – один із напрямків установлення демократичних відносин у суспільстві [2: 25].  

Характеристикою нашого часу є прагнення до глобальної інтернаціоналізації. Цей процес охоплює всі сфери 
функціонування суспільства: чи то матеріальне виробництво або духовну діяльність. Усі події, що відбуваються в 
житті народу, відображаються в лексичному складі його мови: виникають нові слова для позначення нових 
предметів і понять, поступово застарівають слова, що позначають предмети, та й згодом більше не 
використовуються. В даний час англійську мову фахівці характеризують ''модну мову з її яскравими тенденціями 
перетворення у світову мову''. Активізацію процесу запозичення англомовної лексики в інші мови багато хто 
пов’язує з соціальними причинами, у тому числі і з причинами політичного характеру. Однак часте невиправдане 
запозичення слів англійського і особливо американського походження викликає негативну реакцію в суспільстві, 
оскільки все частіше з’являються висловлювання, що цей процес загрожує втратою мовної та культурної 
ідентичності. Дискусія на тему ''No future für Deutsch'', ''Wie viel Englisch verkraftet unsere Sprache?'' ведеться в 
останні роки в Німеччині. З'явилося таке поняття як Denglisch – акронім deutsch und englisch (німецька та 
англійська мови). Це явище служить тривожним сигналом про засмічення німецької мови, але з іншого боку, мова 
інтегрує в себе іноземні слова, розширюючи, таким чином, свій словниковий склад, що є результатом активного 
контактування народів і мов, в результаті якого відбувається проникнення слів з однієї мови в іншу [1: 78]. 

Активне використання англо-американізмів визначається також прагненням до всього модного, 
престижного, однак це прагнення нав’язується нам рекламою та ЗМІ. У погоні за ідеальними уявленнями 
красива та екзотична форма набуває часом більшого значення, ніж сам зміст. Ось так і англо-американізми, які 
вживаються в німецькій мові, за допомогою яких ''людина стверджує свій культурний і громадський авторитет, 
заявляє свої претензії на культурну та ділову перевагу'', є лише звучною формою, покликаною епатувати 
слухачів, але інформативна функція її дуже обмежена. Велика кількість англійських запозичень (від 3500 до 
6000 слів і виразів, зафіксованих в словниках, за даними Х. Гертнера), нерідко створює проблеми в процесі 
комунікації (виняток становить професійна комунікація).Так, за даними опитувань, тільки 49 % західних німців 
і 26 % східних німців достатньою мірою володіють англійською мовою [3: 84]. 

Перевага вживання англо-американських запозичень може зіграти і негативну роль, коли німецькі слова 
замінюються близькими за звучанням англійськими словами. Тут мова йде про так званих фальшивих друзів 
перекладача. Ось деякі приклади: 
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Англійська мова Невірний переклад німецькою мовою Еквівалент з німецької мови 
artist 
corn 

billion 
to blame 

closet 
to control 
eventually 

murder 
neck 
wink 

Artist 
Korn, Getreide 

Billion 
blamieren 
Toilette 

kontrollieren 
eventuell 
Mörder 
Necken 
winken 

Künstler 
Mais 

Milliarde 
jemandem die Schuld geben 
Vorratsraum, Wandschrank 

steuern, regeln, lenken 
schließlich, endlich 

Mord 
Hals 

zwinkern 
До невірного використання іноземних слів у даному випадку призводять подібності в фонетичній та 

орфографічній формі слів, в результаті запозичена форма може частково зберегти своє значення або ж отримати 
нове. Так, наприклад, використання англійського слова eventually, що означає ''в остаточному підсумку, 
врешті-решт'' показує його неправильне вживання замість слова eventuell – ''ймовірний, можливий'', що 
призводить до нерозуміння тексту. Часте неправильне вживання англо-американізму може також призвести до 
зміни значення, про що свідчить вживання слова to control' , яким замінюється німецьке kontrollieren. Німецьке 
слово kontrollieren несе в собі значення ''перевіряти'', в англійському слові також закладена сема 
''маніпулювання'', ''втручання''. Під впливом англійської мови в німецькій виникли словосполучення : to have 
control of sth. – die Kontrolle über etwas haben; to keep control of sth. – etwas unter Kontrolle halten; to loose control 
of the situation – die Situation nicht mehr unter Kontrolle haben; everything is under control – alles in Ordnung; to have 
control over oneself – sich in der Gewalt haben. 

Таким чином, виявляється, що завдяки англійській мові, в німецькій мові лексична одиниця Kontrolle зазнала 
семантичні зміни: значення слова було розширено, тим самим поповнився словниковий склад німецької мови. 

Наступним прикладом розширення значення американського запозичення може послужити слово city, яке в 
німецькій мові служить для позначення слова ''центр міста'', в англійській мові для його позначення служить 
словосполучення city-centre, а в американському варіанті down-town. City в англійській мові означає ''місто''. У 
німецькій мові слово City зустрічається в іменах власних, також у своєму метафоричному значенні, надає 
позитивного звучання, при позначенні найчастіше розважальних закладів і парків: Pullman City ist ein Western 
Freizeitpark, sailing city та ін. [4: 51]. 

Лінгвісти визнають, що третина англіцизмів, що існують в німецькій мові, були запозичені з частковим 
своїм значенням. Це пов’язано з тим, що реципієнтам в процесі запозичення важливим є лише одне значення 
лексеми. Це може послужити основою звуження значення. Так, іменник swimming pool, що позначає всі 
басейни в англійській мові, в німецькій позначає басейни у дворі приватних будинків або в готелях. Drink в 
англійській позначає який-небудь напій – у німецькій тільки змішаний алкогольний напій. Дієслово Stoppe в 
німецькій мові позначає зупинку, затримку, завершення, в англійській мові stoppe має значення ''пломбувати 
зуб'', ''притиснути струну'' [5: 7]. 

Розширення значення слова відносять до семантичних неологізмів. Семантичні неологізми – це слова, які 
мають нові значення вже відомих слів. Випадки, коли запозичується тільки лексема, якій приписується нове 
значення, позначають як ''псевдозапозичення'' (Scheinentlehnungen). Це ще раз підкреслює тезу про те, що в 
погоні за формою нерідко втрачається споконвічний зміст слова. 

Розглядаючи зміни значень іноземної лексики у мові – реципієнті, підкреслюється, що інтернаціоналізми 
можуть засвоюватися у різних мовах з різними значеннями. Прикладами тому є англійське слово кілер, що в 
російській мові означає ''найманий вбивця'', а у німецькій мові має значення ''щось, що несе руйнівну дію, 
викликаючи загибель''. У цьому значенні der Killer бере участь у серії нових складних слів. Наприклад: 
Ozonkiller, Arbeitsplatzkiller, Quotenkiller, Schmerzkiller, Soft-Ware-Killer-Virus. Багатозначність слова в 
німецькій мові перегукується з його полісемією у вихідній мові. У російську мову це слово проникло відносно 
нещодавно, а саме з американського варіанту англійської мови. Таким чином, інтернаціоналізмом варто 
вважати тільки одне семантичне значення слова. 

Наведені вище приклади свідчать, що, говорячи про роль запозичень в розвитку словникового складу мов, 
варто вказати на зовнішній та внутрішній вплив іноземних лексем, під яким варто розуміти не тільки кількісну, 
але й якісну зміну словникового складу мови – реципієнта [6: 5]. 

На сторінках преси англо-американізми уживаються в основному в інформативній функції, яка сприяє 
освоєнню неологізмів в мові-реципієнті. Вживання неологізмів при цьому часто супроводжується 
роз’яснювальним коментуванням автора публікацій, тобто використанням одного із засобів перекладу слів-
реалій, а саме – комбінованої реномінації. 

Дев’ять засобів [7: 30] (транскрипція та транслітерація, гіперонімічний переклад, дескриптивна перифраза, 
калькування, комбінована реномінація, транспозиція на конотативному рівні, метод уподібнення, 
контекстуальне розтлумачення реалій та віднайдення ситуативного відповідника) не є повним списком 
перекладу реалій. Кожен перекладач сам повинен оцінити, уважно вивчити та виділити свій власний ''набір 
засобів перекладу''. Треба розуміти, що при перекладі відбувається адаптація тексту до нового отримувача, 
котра є причиною змін в інформації, що міститься в початковому тексті. Врахування функціональної ролі, яку 
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відіграє реалія в тому чи іншому повідомленні, є найважливішим принципом прагматичного аспекту перекладу. 
Однак, не завжди вдається зберегти реалію, або замінити її еквівалентом іншої культури. Особливо часто це 
спостерігається при передачі реальних конкретних асоціацій з певним предметом, що складає специфіку 
лексичного значення слова. 

Досліджуючи англо-американізми в словниковому складі сучасної німецької мови, ми керуємося, по-перше, 
терміном ''контактування мов'' (поверхневе контактування), яке призводить до запозичення і зовсім не 
торкається внутрішньої структури мови. По-друге, істотним для роботи є постулат сучасної мовознавчої науки 
про те, що мови певним чином деформуються під впливом інших мов, але не перемішуються. 

Взаємодія мов, безперечно, починається з мовного контакту, у процесі якого мови впливають одна на одну, і 
внаслідок цього виникають певні зміни на рівні структури та словника. Інтенсивність цих змін безпосередньо 
залежить від типу контактів – прямих, безпосередніх або опосередкованих (коли для забезпечення контакту між 
двома мовними колективами використовується третя мова), казуальних (випадкових та нерегулярних) або 
перманентних, стійких. 

Глибина мовних змін у процесі їх взаємодії залежить і від того, наскільки носії однієї мови проникають на 
територію, заселену носіями іншої, тобто від того, чи є ці контакти внутрішньо регіональними чи маргінальними, 
обмеженими прикордонними зонами. Важливим фактором мовних змін при цьому є тривалість взаємодії [8: 110]. 

''Мовні контакти'' розглядаються як одна із рушійних сил, які спричиняють зміни в мовних підсистемах і 
формують певні класифікації видів мовних контактів. Ю. О. Жлуктенко вважає, що міжмовні зв’язки, на основі 
яких відбувається взаємодія мов, можуть бути прямими та посередніми [9: 82]. Мовні контакти та взаємодія 
мов розглядаються ним як причина та наслідок [9: 88]. Отже, міжмовні контакти спричиняють різні типи 
взаємодії мов, серед яких найголовнішими є: калькування, інтерференція та мовна асиміляція. 

Підбиваючи підсумки, можемо констатувати, що комунікація між політичним лідером та суспільством 
передбачає використання проміжної ланки, а саме політичного тексту. Встановлено, що текстуальний вплив 
політичного тексту, передусім, залежить від таких прагматичних факторів його створення та функціонування, 
як адресант, адресат, комунікативна ситуація, а також наявність посередника у віддаленому діалозі між 
політиком та аудиторією за допомогою ЗМІ. 

Політичний текст є відображенням всіх інновацій, які проникають в німецьку мову та виражаються в 
запозиченнях з англійської мови і охоплюють такі сфери життя, як політику, економіку, освіту, телекомунікації 
та ін. Потреба в постійних лексичних інноваціях є органічною властивістю кожної мови. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Дейк Т. А. ван. Стратегии понимания связного текста / Т. А. ван Дейк // Новое в зарубежной лингвистике. – М. : 
Прогресс, 1992. – Вып. ХХІІІ : Когнитивные аспекты языка. – С. 153–211. 

2. Остин Дж. Л. Слово как действие / Дж. Л. Остин // Новое в зарубежной лингвистике. – Москва, 1996. – Вып. 17. – 
С. 22–129. 

3. Берков В. П. Современные германские языки / Валерий Павлович Берков. – М. : ООО ''Издательство Астрель'', 2001. 
– 336 с. 

4. Беляева Т. М. Нестандартная лексика английского языка / Татьана Михайловна Беляева. – М. : Высшая школа, 1995. 
– 160 с. 

5. Боярская Е. Л. Когнитивные основы формирования новых значений полисемантических существительных 
современного английского языка : автореф. дис. … на соискание ученой степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 
''Германские языки'' / Елена Леонидовна Боярская. – Москва, 1999. – 23 с. 

6. Васильев Л. М. Речевой смысл предложения как результат взаимодействия языкового и неязыкового знания / 
Л. М. Васильев ; [отв. ред. В. В. Богданов] // Предложение и текст : семантика, прагматика, синтаксис. – Ленинград, 
1998. – С. 5–10. 

7. Георги Г. Классификация методов целей перевода / Г. Георги. – М. : Прогресс, 1998. –178 с. 
8. Семенець О. Є. Соціальні процеси і мовна діяльність. Англійська мова в країнах Азії та Африки / О. Є. Семенець. – 

Київ : Вища школа, 1994. – 190 с. 
9. Жлуктенко Ю. А. Лингвистические аспекты двуязычия / Ю. А. Жлуктенко. – Київ : Вища школа, 1994. – 176 с. 

REFERENСES (TRANSLATED & TRANSLITER АTED) 

1. Deik T. A. van. Strategii ponimaniia sviaznogo teksta [Strategies of the Connected Text Understanding] / T. A. van Deik, 
V. Kinch // Novoe v zarubezhnoi lingvistike [New in the Foreign Linguistics]. – M. : Progress, 1992. – Vyp. XXIII : 
Kognitivnye aspekty yazyka. – S. 153–211. 

2. Ostin Dzh. L. Slovo kak deistvie [Word as an Action] / Dzh. L. Ostin // Novoe v zarubezhnoi lingvistike [New in the 
Foreign Linguistics]. – Moskva, 1996. – Vyp. 17. – S. 22–129. 

3. Berkov V. P. Sovremennye germanskie yazyki [Modern German Languages] / V. P. Berkov. – M. : OOO ''Izdatel'stvo 
Astrel''', 2001. – 336 s. 

4. Beliaeva T. M. Nestandartnaia leksika angliiskogo yazyka [Non-Standard Vocabulary of English] / T. M. Beliaeva. – M. : 
Vysshaia shkola, 1995. – 160 s. 

5. Boiarskaia E. L. Kognitivnye osnovy formirovaniia novykh znachenii polisemanticheskikh sushchestvitelnykh 
sovremennogo angliiskogo yazyka [Cognitive Bases of Forming New Terms of Polysemantic Nouns in the Modern English] 
: avtoref. dis. na soiskanie uchenoi stepeni kand. filol. nauk : spets. 10.02.04 ''Germanskie yazyki'' / E. L. Boiarskaia. – 
Moskva, 1999. – 23 s. 

6. Vasil'ev L. M. Rechevoi smysl predlozhenii kak resul'tat vzaimodeistviia yazykovogo i neiazykovogo znaniia [The Speech Sense 
of Sentences as a Result of the Language and Non Language Knowledge Interaction] / L. M. Vasil'ev ; [otv. red.V. V. Bogdanov] // 



Ю. М. Надточій. Англо-американізми в політичних текстах сучасної німецької мови 

 225 

Predlozhenie i tekst : semantika, pragmatika, sintaksis [Sentence and Text : Semantics, Pragmatics, Syntax]. – Leningrad, 1998. – 
S. 5–10. 

7. Georgi G. Klassifikatsiia metodov tselei perevoda [Classification of Methods of Translation Aims] / G. Georgi. – M. : 
Progress, 1998. – 178 s. 

8. Semenets' O. E. Sotsial'ni protsesy i movna diial'nist'. Angliis'ka mova v krainakh Azii ta Afryky [Social Processes and 
Linguistic Activity. The English Language in the Countries of Asia and Africa] / O. E. Semenets'. – Kyiv : Vyshcha shkola, 
1994. – 190 s. 

9. Zhluktenko Yu. A. Lingvisticheskie aspekty dvuiazychiia [Linguistic Aspects of Bilingualism] / Yu. A. Zhluktenko. – Kyiv 
: Vyshcha shkola, 1994. – 176 s. 

 
Матеріал надійшов до редакції 02.04. 2012 р. 

Надточий Ю. Н. Англо-американизмы в политических текстах современного  немецкого языка. 

Данная статья посвящена исследованию англо-американских заимствований-терминов современного 
немецкого языка в политических текстах, а также исследованию особенностей их функционирования в 
языке и проблемам, которые они создают при переводе. Обращается внимание на современные подходы к 
исследованию прагматического потенциала как самого политического текста, так и использования 

заимствованных слов англо-американского происхождения. Разработаны четкие советы по 
прагматическому аспекту, а также обосновывается правильность и эффективность предложенной 

концепции перевода англо-американизмов. 

Nadtochii Yu. N. Anglo-American Loan Words in the Political Texts in the German Language. 

This article is devoted to the research of the Anglo-American loan words, terms in the modern German language in 
the political texts and scientific researches of their functioning and the problems, occurring during their 

translation. The attention is paid to the modern approaches to the research of the pragmatic potential of the 
political text and the usage of the Anglo American loan-words. The precise pieces of advice are worked out as to 
the pragmatic aspect, and the rightness and effectiveness of the proposed concept by the Anglo American loan 

words translation are grounded. 
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ПРАГМАТИЧНІ ІДІОМИ В АНГЛОМОВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ТУРИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ ТА 
ПЕРЕДАЧА ЇХ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Стаття розглядає використання прагматичних ідіоматичних одиниць в англомовних туристичних текстах на 
Інтернет-сторінках та аналізує методи та способи їх адекватної передачі засобами мови перекладу. 

Дослідження було проведено на основі вивчення близько 100 сайтів приватних та державних організацій, так 
чи інакше пов’язаних зі сферою міжнародного туризму.Особливу увагу було приділено передачі на перекладних 

сторінках прагматики та комунікативного наміру автора тексту оригіналу. 

На сучасному етапі прискореного розвитку суспільства, коли глобалізація набирає все швидших темпів 
розвитку, коли закордонні подорожі стають доступними все більшій кількості пересічних громадян, 
надзвичайно гостро постає питання перекладу туристичних текстів. Всесвітня мережа Інтернет надає 
можливість доступу до інформації про відпочинок у будь-якій країні світу, тому проблема якісного та 
адекватного перекладу електронних текстів стає особливо актуальною.  

Оскільки туристичний текст містить в собі стильові та жанрові ознаки як спеціалізованого, так і художнього 
тексту, в ньому надзвичайно широко розповсюджені різноманітні мовні засоби, що відображають 
експресивність та яскравість форми. Серед них також ідіоматичні вирази, проблема вивчення, розуміння та 
перекладу яких уже неодноразово розглядалась у працях вітчизняних та зарубіжних науковців[1-5]. 

У даній статті ми розглянемо прагматичні ідіоми на Інтернет-сторінках електронних туристичних видань 
провідних організацій, рад, підприємств та компаній сфери міжнародного туризму, окрему увагу звернувши на 
методи та способи їх передачі засобами української мови. 

Мета нашого дослідження – аналіз та вивчення використання прагматичних ідіом в англомовних електронних 
туристичних текстах та їх передача при перекладі. Об’єкт дослідження – прагматичні ідіоми в англомовних 
електронних туристичних текстах та їх переклад. У дослідженні ми розглянемо типи фразеологічних одиниць, які 
В. В. Виноградов у своїй класифікації називав фразеологічними зрощеннями та фразеологічними єдностями [2: 140-
161], а Н. Н. Амосова – ідіомами [1: 72-102], тобто одиниці мови, що є стійкими сполученнями, значення яких не 
мотивується компонентами, які складають їх, значення частин не зводиться до значення цілого [1; 2; 5]. Особливу 
увагу ми приділимо прагматиці ідіоматичних виразів та їх іллокутивній силі в тексті оригіналу, не залишивши 
осторонь також перлокутивний вплив прагматичних ідіом на читача мови перекладу. 

Під електронним туристичним текстом ми маємо на увазі будь-який англомовний текст, опублікований на 
Інтернет сторінках державних чи приватних організацій, рад, компаній тощо, що працюють в сфері туризму чи 
мають безпосереднє відношення до міжнародного туризму. Оскільки туристичний текст є текстом, 
орієнтованим на звернення [6: 208-228], особливу увагу при перекладі ми звертаємо на прагматику передачі 
інформації в цільовому тексті, а, отже, і на прагматику передачі ідіоматичних виразів.  

Варто зазначити, що електронний текст загалом відрізняється від тексту друкованого. Особливого значення 
в ньому набуває не текст як об’єкт перекладу, оскільки його можна змінити в будь-який момент, а його 
інтенція, конотація та іллокуція. Поряд з традиційними вербальними засобами широко застосовуються 
невербальні. Користуючись визначенням Ю. Гарзон, [7: 279], приймаємо до уваги, що Інтернет-сторінка є 
мультисеміотичною єдністю різноманітних джерел: письмової мови (деколи і розмовної), піктографії 
(малюнки, фото, символи тощо), графіки (макет, топографія) та акустичних елементів (звуки, музика). Таким 
чином, електронний туристичний текст можна охарактеризувати як комунікативний засіб, що використовує 
вербальні та невербальні знаки для виконання різноманітних комунікативних завдань (інформування, 
переконання, спонукання реципієнта тощо). 

Розглянувши 100 Інтернет-сторінок організацій, пов’язаних з міжнародним туризмом, можемо 
прослідкувати наступну тенденцію: використання ідіом в текстах було неоднорідним, але середній показник 
становив близько 4 ідіом на сторінку (деколи цифра змінювалась в більший чи менший бік). Що стосується 
перекладу прагматичних ідіом, тут показник набагато сумніший – ідіоми були адекватно перекладені та 
використані в тексті перекладу тільки в 30 % випадках. 

Розглянемо, приміром, наступний уривок зі сторінки громадської туристичної організації Австралії та його 
український переклад: 

Ayers Rock / Uluru Hotels and Budget Accommodation 
Most visitors to Uluru spend at least one night at the Uluru-Kata Tjuta National Park. 
Ayers Rock is 462 km from the nearest town, Alice Springs. 
Driving there and back in one day would be a bit much. (Though that doesn't stop tourists from trying...) 
I suggest you spend at least one night at Uluru National Park, two nights would be ideal. 
Note that I said at the park, not in the park. The only accommodation near Ayers Rock is located at Yulara, a 

township / resort 8 km from the Uluru-Kata Tjuta National Park entrance and 18 km from Ayers Rock itself [8]. 
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Готелі Ayers Rock / Uluru 
Більшість відвідувачів Улуру зупиняються принаймні на ніч біля Uluru-Kata Tjuta National Park. 
Ayers Rock знаходиться на відстані 462 км від найближчого міста Alice Springs. 
За один день поїхати туди-назад буде, мабуть, занадто (хоча туристи все-одно їздять). 
Краще провести хоча б ніч біля Uluru National Park, а краще дві. 
Але зверніть увагу – не в парку, а біля нього, оскільки найближчий готель знаходиться на відстані 8 км від 

Uluru-Kata Tjuta National Park та 18 км від Ayers Rock,в курортному містечку Yulara [8]. 
Загалом для контенту сайту організації характерні яскраві образи та фарби, як вербальні, так і невербальні. 

Автор використовує велику кількість мовних засобів для збагачення тексту та досягнення комунікативної 
інтенції, серед них і ряд прагматичних ідіом. Однак це стосується тільки англійської частини сайту. Українська 
частина невелика за обсягом інформації, частково перекладена (узагальнюючі дані) і переважно базова та 
лаконічна. Тобто український туристичний текст на даному сайті не відповідає своїй меті – він не спонукає і не 
закликає, а тільки інформує читача. Ідіома a bit much перекладена занадто, що, звичайно, відображає 
конотацію ідіоми, але не збільшує її іллокутивної сили. 

Наступний уривок видається нам більш вдалим з точки зору прагматики та звернення до рецепієнта: 
When you're pressed for time, here's one guide to enjoying the attractions of the Sydney city centre. Stay as long or 

as quickly as you can at each step with the aim of completing the tour in a day and part of the night. 
Difficulty: Average 
Time Required: 14 hours 
Here's How: 
1. Start at the Sydney Opera House. 
2. Walk through East Circular Quay to the train / ferry terminal at Circular Quay. 
3. Proceed north to The Rocks district, passing by the Museum of Contemporary Art if desired. 
... 
12. Take the monorail for an overview of Darling Harbour. 
13. Explore Darling Harbour. 
14. Have dinner, catch a movie at George St, a performance at the Sydney Entertainment Centre, or spend time at 

your leisure. 
15. Call it a day (and night) [9]. 
 
Якщо вас підтискає час, скористайтесь нашим гідом по Сіднею. Витрачайте скільки заманеться часу на 

кожен пункт, не забудьте тільки завершити до ранку. 
Важкість: середня 
Час: 14 годин 
Отже, ходімо! 
1. Відправний пункт – Сіднейська опера. 
2. Прогуляйтесь по східній набережній до станції чи порту Серкулар Куей. 
3. Далі до Рокс дістрікт, зазирнувши шляхом до Музею сучасного мистецтва (за бажанням). 
... 
12. Проїдьтесь монорейкою над Дарлінг Харбор. 
13. Прогуляйтесь по Дарлінг Харбор. 
14. Повечеряйте, подивіться кіно в Ст. Джорджа, виставу в Сіднейському розважальному центрі чи 

просто проведіть час у своє задоволення. 
15. Відпочивайте до ранку. [9] 
Даний уривок ми знайшли на сторінках міжнародного інформаційного туристичного сайту About.com в тій 

його частині, що надає інформацію про Австралію. Сайт справляє хороше враження, автор використовує багато 
вербальних мовних засобів, зокрема прагматичних ідіом, що сприяють основній меті тексту – спонуканню 
читача (реципієнта) до дії. І, хоча українською мовою перекладено делеко не всі його сторінки, якість цього 
перекладу є достатньо високою, особливо з урахуванням загального стану перекладу туристичних текстів на 
Інтернет сторінках. Загальна іллокутивна сила тексту збережена, прагматичність та адекватність передана 
засобами мови перекладу. Прагматична ідіома pressed for time перекладена більш низьким виразом підтискає 
час, але загальний стиль тексту дозволяє подібний метод. Ідіоматичний вираз Call it a day автор розширив 
власним (and night), що має певний прозорий гумористичний ефект. В перекладі цей ефект дещо втрачено 
Відпочивайте до ранку, але за допомогою перекладацької компенсації в інших частинах тексту загальний стиль 
тексту збережений, як і його комунікативна інтенція. 

Поряд з достатньо вдалими прикладами перекладу прагматичних ідіом в електронних туристичних текстах 
зустрічаються і не надто вдало перекладені або й не перекладені взагалі. Розглянемо ряд наступних уривків 
англомовних електронних туристичних текстів з використанням прагматичних ідіом: 

На сторінках того ж міжнародного інформаційного туристичного сайту About.com, але цього разу в частині, 
що описує США, ми зустрічаємо наступний уривок: 

In Queens there's history to discover, everything from jazz legend Louis Armstrong's home, to the Dutch colonial 
heritage of religious freedom. Plus there's what's going on now in the arts and culture, and the amazing diversity of 
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eating and shopping brought by immigrants from around the world. Queens is the ultimate New York-and American-
"melting pot" where more languages are spoken than anywhere else in the world. In one afternoon it's easy to "visit" a 
baker's dozen of different countries [10]. 
Відвідайте район Нью-Йорку Квінс, який багатий на історичні та культурні пам’ятки, а також емігрантів з 

усього світу. Любителі поїсти чи прогулятись магазинами теж знайдуть собі заняття до смаку [10]. 
Як бачимо, в англомовній частині уривку автор використав кілька нетривіальних прагматичних ідіом, 

стилістично забарвивши таким чином текст, в той час як перекладач обмежився тільки кількома сухими фразами, 
передавши загальний зміст тексту оригіналу, залишивши осторонь як прагматику, так і комунікативну інтенцію ТТ. 

Наступний уривок туристичного тексту теж залишився без адекватного перекладу, цього разу в 
російськомовній частині сайту авіакомпанії: 

Early bird gets the worm: Cathay Pacific on sale. 
The early bird certainly gets the worm, or in this case a fantastic fare to Europe with Cathay Pacific's Earlybird sale. 
On sale now, the airline is not only offering Economy fares across Europe, but also great value for money fares for 

its new Premium Economy class. Fares start from as little as $1,646* from Melbourne to Rome in Economy and 
$3,200* from Sydney to Paris in Premium Economy [11]. 

 
Скидки на раннее бронирование!!! 
Авиакомпания Cathay Pacific предлагает сниженные тарифы на перелеты эконом-класса в Европу [11]. 
В англомовній частині даного туристичного тексту ми бачимо прагматичну ідіому, дещо модифіковану 

автором: Early bird gets the worm та The early bird certainly gets the worm, яка не знайшла свого втілення на 
російськомовних сторінках сайту авіакомпанії. Натомість перекладач обмежився сухими інформативними 
реченнями, нехай навіть з трьома знаками оклику.  

Інакше поступив перекладач наступного уривку туристичного тексту зі сторінок туристичного ресурсу 
Дестинація 360, котрий пропонує інформацію щодо туристичних послуг по всьому світу: 

Motheo Tourist Attractions 
Making our clients feel at home. 
About Us 
We're a small developing tourism company that shows tourists the beauty of our town / province. We make them to 

feel at home while they're away from their homes [12]. 
 
Motheo Tourist Attractions 
Оформлення нашим клієнтам відчувати себе як вдома. 
Про компанію 
Ми невелика компанія розвивається туризм, який показує туристам красу нашого міста / області. Ми 

робимо їх, щоб відчувати себе як вдома, поки вони далеко від своїх будинків [12]. 
Варто зазначити, що сайт загалом переобтяжений великою кількістю рекламної інформації, рекламних 

блогів, оголошень та посилань, що надзвичайно ускладнює сприйняття тексту реципієнтом. Однак предметом 
нашого розгляду є не контент того чи іншого туристичного ресурсу, а його переклад. Однак абсурдність 
україномовного тексту наштовхує на питання – а чи був тут перекладач взагалі? Мабуть, єдине, що було тут 
адекватно перекладене – це прагматична ідіома feel at home, відчувати себе як вдома.  

Наступний сайт туристичної ради Великої Британії містить як вдалі, так і не надто приклади перекладу 
прагматичних ідіом: 

Things to do. 
Inspiration for things to do this weekend or when visiting Britain. 
Unique, traditional, cutting edge, refreshing, imaginative, surprising… Whatever you're looking for there are so 

many things to do in UK countries and cities [13]. 
Чем заняться. 
Приезжайте в Британию за вдохновением. 
Уникальная, сохраняющая верность традициям, идущая в ногу со временем, вносящая свежую струю, 

полная новых идей, удивительная – мы могли бы еще долго продолжать этот список эпитетов, относящихся 
к Британии [13]. 

Як бачимо, текст перекладу даного англомовного туристичного тексту є повним, адекватним та 
прагматичним. Комунікативна інтенція автора передана повністю, разом з прагматичними ідіомами оригіналу. 
Крім того, перекладач навіть вдався до низки перекладацьких рішень, котрі збагатили текст перекладу та 
зберегли його стилістичні характеристики. 

Дослідивши туристичні тексти на Інтернет сторінках близько 100 туристичних організацій, ми помітили 
певну закономірність – якщо створення туристичних текстів мовою оригіналу здійснюється з використанням 
необхідних жанрових та стилістичних методів, то їх переклад є переважно неповним, частковим чи взагалі 
відсутнім. Прагматичні ідіоми, використані в англомовних туристичних текстах, були перекладені тільки в 30 
% випадків, що негативно відобразилось на якості перекладу загалом та на збереженні та адекватній передачі 
комунікативного наміру адресанта зокрема. 

Отримані результати дозволяють зробити низку попередніх висновків. Так, якість перекладу туристичного тексту 
на Інтернет сторінках залишає бажати кращого. Однак ми помітили певну залежність між якістю туристичного 
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тексту, викладеного на сторінках великих та солідних організацій сфери міжнародного туризму, державних чи 
приватних (приміром, сайт посольства Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії перекладений 
на українську мову приктично повністю, хоч і не може похвалитись насиченістю прагматичних ідіом) та тексту, 
котрий ми знаходимо на сайтах невеликих готелів, приватних фірм чи інформаційних ресурсів (сайти невеликих 
готелів, наприклад, обмежуються тільки перерахуванням зручностей та типів номерів при перекладі). Враховуючи 
фінансові чинники, все ж хочемо зазначити, що туристичні тексти є текстами спеціальними, котрі, хоч і містять 
велику кількість загальної лексики, але характеризуються спеціалізованим дискурсом та специфічними лінгвальними 
та культурними характеристиками. Тому, їх переклад вимагає професійного підходу з використанням 
термінологічних стандартизованих словників та загальноприйнятих методів перекладу. 

Перспективи подальших досліджень лежать як в галузі лексичній, а саме в створенні відповідних 
перекладацьких словників та довідників туристичного дискурсу, так і в перекладознавчій, а саме в дослідженні 
методів та способів якісного перекладу електронних текстів на сторінках туристичних організацій світу. Крім 
того, актуальною для вітчизняного перекладознавства є проблема перекладу україномовних видань 
англійською мовою, а тому перспективним нам видається дослідження україномовних туристичних текстів на 
Інтернет-сторінках та адекватне їх відтворення в англомовних перекладах. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Амосова Н. Н. Основы английской фразеологии / Н. Н.Амосова. – Л. : ЛГУ,1963. – 210 с. 
2. Виноградов В. В. Лексикология и лексикография / В. В. Виноградов. – М. : Высшая школа, 1987. – 348 с. 
3. Гудій С. О. Порівняльна лексикологія. Співвідношення англійських, українських та російських ідіом / С. О. Гудій, 

В. М. Махінов. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 52 с. 
4. Карабан В. І. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову / В. І. Карабан, Дж. Мейс. – 

Вінниця : Нова книга, 2003. – 608 с. 
5. Кунин А. В. Фразеология современного английского языка / А. В. Кунин. – М. : Международные отношения, 1972. 

– 289 с. 
6. Райс К. Классификация текстов и методы перевода / К. Райс // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. 

– М. : Международные отношения, 1978. – C. 202–228. 
7. Garzone G. Describing E-commerce Communication. Which Models and Categories for Text Analyses? / G. Garzone // 

Textus XV 2. – 2002. – Р. 279–296. 
8. Ayers Rock / Uluru Hotels and Budget Accommodation [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.outback-

australia-travel-secrets.com/ayers-rock-accommodation.html. 
9. Sydney Sightseeing. Go Australia. About.com [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://goaustralia.about.com/cs/sydneysightscity1/ht/seesydney.htm. 
10. Visit New York. Queens Tours. About.com [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://queens.about.com/od/neighborhoodtours/a/queens_tours.htm. 
11. Early Bird gets the Worm. Cathay Pacific on sale [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://au.totaltravel.yahoo.com/news-opinions/news/a/-/14844386/early-bird-gets-the-worm-cathay-pacific-on-sale/. 
12. Uruguay Attractions. Montevideo. Destinations360 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.destination360.com/south-america/uruguay/attractions. 
13. Things to do in Britain. Visit Britain [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.visitbritain.com/en/Things-to-do/. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 

1. Amosova N. N. Osnovy angliis'koi frazeologii [Fundamentals of English Lexicology] / N. N. Amosova. – L. : LGU, 1963. – 210 s. 
2. Vinogradov V. V. Leksikologiia i leksikografiia [Lexicology and Lexicography] / V. V.Vinogradov. – M. :Vysshaia shkola, 

1987. – 348 s. 
3. Gudii S. O. Porivnial'na leksykologiia. Spivvidnoshennia angliis'kykh, ukraiins'kykh ta rosiis'kykh idiom [Сomparative 

Lexicology. Correlation of English, Ukrainian and Russian Idioms] / S. O. Gudii, V. M. Makhinov. – К. :Vyd-vo NPU im. 
M. P. Dragomanova, 2009. – 52 s. 

4. Karaban V. I. Teoriia i praktyka perekladu z ukraiins'koi movy na angliis'ku [Theory and Practice of Translation from 
Ukrainian into English] / V. I. Karaban, J. Mace. – Vinnytsia : Nova Knyga, 2003. – 608 s. 

5. Kunin A. V. Frazeologiia sovremennogo angliiskogo yazyka [Modern English Phraseology] / А. V. Kunin. – М. : 
Mezhdunarodnyi otnosheniia, 1972. – 289 s. 

6. Reis К. Klassifikatsiia tekstov i metody perevoda [Classification of Texts and Methods of Translation] / К. Reis // Voprosy 
teorii perevoda v zarubezhnoi lingvistike [Questions of Translation Theory in the Foreign Linguistics]. – М. : 
Mezhdunarodnye otnosheniia, 1978. – S. 202–228. 

7. Garzone G. Describing E-commerce Communication. Which Models and Categories for Text Analyses? / G.Garzone // 
Textus XV 2. – 2002. – P. 279–296. 

8. Ayers Rock / Uluru Hotels and Budget Accommodation [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.outback-
australia-travel-secrets.com/ayers-rock-accommodation.html. 

9. Sydney Sightseeing. Go Australia. About.com [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : 
http://goaustralia.about.com/cs/sydneysightscity1/ht/seesydney.htm. 

10. Visit New York. Queens Tours. About.com [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : 
http://queens.about.com/od/neighborhoodtours/a/queens_tours.htm. 

11. Early Bird gets the Worm. Cathay Pacific on sale [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : 
http://au.totaltravel.yahoo.com/news-opinions/news/a/-/14844386/early-bird-gets-the-worm-cathay-pacific-on-sale/. 

12. Uruguay Attractions. Montevideo. Destinations360 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : 
http://www.destination360.com/south-america/uruguay/attractions. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 66. Філологічні науки 

230 

13. Things to do in Britain. Visit Britain [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.visitbritain.com/en/Things-to-do/. 
 
Матеріал надійшов до редакції 04.04. 2012 р. 

Скибицкая Е. В. Прагматические идиомы в английских электронных туристических текстах и 
 передача их средствами украинского языка. 

Статья рассматривает использование прагматических идиоматических единиц в английских туристических 
текстах на Интернет-страницах и анализирует методы и способы их адекватной передачи средствами 

языка перевода. Исследование было проведено на основании изучения около 100 сайтов частных и 
государственных организаций, тем или иным способом связанных со сферой международного туризма. 
Особенное внимание было уделено передаче на переводных страницах прагматики и коммуникативного 

намерения автора текста оригинала. 

Skibits'ka O. V. Pragmatic Idioms in the English Electronic Tourist Texts and their Rendering by Means of the 
Ukrainian Language. 

The article deals with the usage of pragmatic idioms in the English tourist texts on the Internet pages and analyzes 
methods and means of their adequate translation into the target languages. The research is based on the examination of 

about 100 privately and state-owned organizations sites somehow or other related to the international tourism field. 
The particular attention is paid to the adequate rendering of the source text of the author's pragmatic and 

communicative intention on the translated pages. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ''ГЕНДЕР'' ТА ГЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ 

У статті розкрито сутність соціально-біологічної характеристики, через яку визначаються поняття 
''чоловік'' і ''жінка'', психосоціальні, соціокультурні ролі чоловіка і жінки як особистостей. Статтю 
присвячено аналізу соціолінгвістичної категорії відомої як ''гендер'' на відміну від статі, яка позначає 
біологічні відмінності. Розглянуто кілька підходів до визначення поняття ''гендер'' з точки зору різних 
науковців, його базові функції, аспекти та деякі інші проблеми сучасної лінгвістики, зокрема гендерної. 

Проаналізовано дослідження останніх років, проведені вітчизняними та закордонними вченими у цій галузі. 
Наведено приклади, які віддзеркалюють гендерний чинник у різних мовах. 

Останні десятиліття у мовознавчій науці означені переходом від лінгвістики ''іманентної'', структурної, до 
лінгвістики антропологічної, яка розглядає явища мови у тісному зв’язку з людиною, її мисленням та духовно-
практичною діяльністю. 

Варто визнати, слова, сказані Ю. Карауловим, понад 16 років тому не втрачають своєї актуальності: 
''Антропоцентрична лінгвістична парадигма існує у ракурсі міждисциплінарної взаємодії з психологією, 
теорією комунікації, етнологією, культурологією, соціологією, когнітологією, семіотикою. І в цьому 
виявляється синергетична оптика бачення того, що відбулося і нині відбувається з мовою та інтерпретованим 
людиною світом. І головне в цьому баченні – людина як найвища цінність і свобода як модус її існування. 

Живе людське начало – це мовна особистість у своєму конкретному людському вимірі: етнокультурна 
приналежність, вік, стать, професія, освіта та ін., це мовне варіювання на тлі лінгвістичних інваріантів. Іншими 
словами, така мовна особистість постає об’єктом вивчення соціолінгвістики'' [1: 35]. 

Одними з основних соціолінгвістичних перемінних прийнято вважати гендерні відмінності у мові. Зокрема, 
з 80-х років минулого століття спостерігається зростання інтересу до гендеру у російській лінгвістиці. Стійкий 
інтерес до лінгвістично зорієнтованої гендерної проблематики спостерігається в Україні, маються на увазі праці 
Ф. С. Бацевича, М. В. Холода, О. І. Горошко, автора психолінгвістичних праць з проблем гендерно маркованої 
мовної свідомості російськомовного населення України [2]. 

Але навіть тоді, коли кількість праць, які пов’язані із проблемою гендера, сягнула понад сотні досить ще не 
вирішеними є деякі питання. Ця стаття є першою у циклі статей автора, що будуть присвячені проблемі національно-
культурної специфіки гендерного чинника на матеріалі різноструктурних мов. Але, щоб почати практичне 
дослідження, вважаємо за потрібне ознайомитися із думками визначних сучасних вітчизняних та закордонних 
науковців щодо поняття гендеру. Серед них такі, як О. О. Бодальов, О. Л. Каменcька, А. В. Кириліна, Г. Ю. Крейдлін, 
О. О. Леонтьєв, А. Піз, Д. Таннен, J. Coats (Дж. Коатс), R. Lakoff (Р. Лакофф), M. Renzetti (М. Рензетті). 

Мета статті – описати процес формування та узагальнення гендерних досліджень в сучасному 
мовознавстві. Здійснення цієї мети передбачає виконання таких завдань: 1) ознайомитися із кількома 
головними працями сучасних учених щодо поставленої проблеми; 2) проаналізувати деякі визначення поняття 
''гендер'' та головні засади вчення про гендер. 

За словами Алли Вікторівни Кириліної, ''Гендер – це соціальна стать на відміну від біологічної, і 
продукується вона у процесі соціальної, культурної і мовної практики. Гендерний фактор, який враховує 
природну стать людини і її соціальні ''наслідки'', є однією з істотних характеристик особистості і протягом 
усього життя впливає на її усвідомлення своєї ідентичності, а також на ідентифікацію суб’єкта-мовця іншими 
членами соціуму'' [3: 18]. 

О. І. Горошко вважає, що ''...у теорії, що розглядає гендер як стратифікаційну категорію, під гендерною 
стратифікацією розуміється процес, за допомогою якого гендер стає основою соціальної стратифікації, а 
сприймані гендерні відмінності стають систематично оцінюваними. Разом з гендером такими 
стратифікаційними категоріями виступають клас, раса, вік і таке інше'' [4: 25]. 

Ф. С. Бацевич розглядає ''Гендер як системну характеристику соціального порядку, яка постійно 
відтворюється як у стосунках свідомості, так і в структурах міжсуб’єктної взаємодії'' [2: 152]. 

Згідно з точкою зору О. Л. Бессонової, ''Гендер є мисленнєвим конструктором або моделлю, що введено для 
більш адекватного та коректного опису проблем статі й розмежування його біологічних та соціокультурних 
функцій'' [5: 19]. 

Проаналізувавши точки зору сучасних науковців на поняття ''гендер'', спробуємо сформулювати загальне 
визначення цього лінгвістичного концепту. Отже, гендер – соціолінгвістична категорія (англ. gender, 
насамперед, ''граматичний рід''), яка на відміну від біологічної статі, виступає набором соціо-рольових 
самовизначень, які можуть співпадати із суто біологічними статево-рольовими стереотипами або суперечити 
їм. Хоча гендер не є лінгвістичною категорією (виняток становлять соціо- і, частково, психолінгвістика), аналіз 
структури мови дозволяє отримати інформацію про те, яку роль відіграє гендер в тій або іншій культурі, які 
поведінкові норми для чоловіків та жінок фіксуються в текстах різного типу, як змінюється уявлення про 
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гендерні норми, маскулінність та фемінність в часі, які стильові особливості можуть бути віднесені до 
переважно жіночих або переважно чоловічих, як усвідомлюється мужність та жіночність в різних мовах і 
культурах, як гендерна приналежність впливає на засвоєння мови, з якими фрагментами і тематичними 
сферами мовної картини світу вона пов'язана. 

Власне лінгвістичний інструментарій гендерних студій постає у двох іпостасях, які умовно, можна 
кваліфікувати таким чином: 

1) мова – це інструмент пізнання гендеру як самостійної міждисциплінарної парадигми, як своєрідної інтриги 
пізнання, за влучним висловом Ірини Халєєвої, з відповідним відгалуженням – лінгвістична гендерологія; 

2) гендерно орієнтовані мовознавчі дослідження – це продукування додаткових знань про мову та 
комунікацію, тобто гендерна лінгвістика [6: 10]. 

Говорячи про гендерні відмінності у мові та мовленні варто враховувати й той фактор, що мовленнєва 
картина людини відрізняється одна від одної залежно від оточення людини. Тобто тут варто звертати увагу на 
національні та соціальні особливості. Гендерні ознаки мовної картини світу – це сутнісні вияви пізнання світу 
крізь призму чоловічої і жіночої оптики бачення, які інтегрують універсальні і національно-специфічні ознаки, 
виявляють особливості номінативної і комунікативної діяльності обох статей, а також визначені статтю 
особливості мовної діяльності і мовної поведінки. Власне соціолінгвістичний аспект спрямований на 
дослідження дискурсивної діяльності обох статей в її усному та писемному виявах.  

Наприклад, встановлено, що жінкам – носіям німецької мови більше, ніж чоловікам, властиві жарти, 
спрямовані на себе. У російському мовному середовищі така тенденція була помічена у чоловіків. А щодо 
специфіки мовної поведінки українського чоловіка і жінки за етно- та лінгвоментальними показниками 
інтравертності українського психотипу помічено наступне: в нестандартій ситуації українець боїться виглядати 
смішним, і ця боязкість розвинула у ньому схильність до самоіронії, дивовижну здатність не сміятися, а 
посміюватися з самого себе [2; 6]. Доречі, інтравертно-фемінним за своєю природою є український образ світу 
як сімейно-родинного затишку, малої соціальної групи, поза якою українська людина на загал не схильна 
виявляти своє его, що, на думку автора, суттєво впливає на комунікативний клімат українського соціуму.  

Окремо варто зупинитися на значимості вивчення гендерно чутливої невербальної семіотики у її 
семіотичному та вербально-семіотичному вияві (праці Г. Ю Крейдліна). Мова голосу, жесту, очей, запаху та ін. 
повинна стати об’єктом фіксації та ретельного аналізу. Неабияку цінність мають приклади таких кодів, зроблені 
на матеріалі безпосереднього спостереження та із залученням текстів художньої літератури, з-поміж яких 
неважко віднайти не тільки гендерні особливості мовлення, а й національно специфічні ознаки [7]. 

Мовні відмінності пов'язані з тим, що мова жінок оцінюється вище по соціально – інтелектуальному статусу 
і естетичним якостям, тобто жінки начитані, уміють поводитися на підставі того, що вони відчувають мовні 
відмінності. Чоловіки ж оцінюються вище по динамізму, тобто вони сприймаються сильними і агресивними на 
основі їхньої мовної специфічності. 

До безеквівалентних ознак, що характеризують мову чоловіків відносяться: можливість заміни вітання на 
питання по суті справи; цитування статусних осіб; надання співрозмовникові права самостійно робити висновок; 
можливість спільних дій без вербальної координації; відмова від вислуховування пояснень, спростувань, 
антиаргументів співрозмовника; відмова від вислуховування "зайвої" інформації; наявність пауз домінування; 
можливість мовчання у функції домінування; можливість мовчання в конспіративній функції, представлення по 
прізвиську; демонстрація успіху у протилежної статі; демонстрація знайомства з політиками, відомими людьми з 
технічної сфери діяльності; можливість висловлювання своєї думки як остаточного і переривання контакту; 
можливість відмови від обговорення; можливість дотримання стратегії відособлення; детальність обговорення 
професійної теми; високий рівень критичності при обговоренні професійних проблем; значна міра емоційності 
обговорення професійних проблем, можливість обговорення автомобілей та новин спорту та інше. 

У жіночому спілкуванні безеквівалентними ознаками є: діалогізм при передачі слів третіх осіб; можливість 
відповіді за співрозмовника; представлення зменшувально-пестливим ім'ям; творча самопрезентація; 
можливість інтенсифікації звучання голосу при обговоренні приватних проблем в громадських місцях; 
можливість обговорення третіх осіб в офіційній ситуації спілкування; можливість обговорення проблем 
особистого життя в офіційній ситуації спілкування; можливість обговорення проблем побуту в офіційній 
ситуації спілкування; можливість обговорення проблем здоров’я, новин моди, високий ступінь емоційності, 
немотивоване переключення із однієї теми на іншу, потреба у пораді та інше [3; 4]. 

А. В. Кирилина і М. В. Томська у своїй статті ''Лінгвістичні гендерні дослідження'' [8] також дають 
характеристику чоловічій та жіночій письмовій мові. Для чоловіків більш характерним є часте використання 
вставних слів, що мають значення констатації (безумовно, звичайно); використання великої кількості 
абстрактних іменників; сполучуваність офіційної та емоційної лексики. При передачі емоційного стану або 
оцінки предмета чи явища застосовуються слова із найменшою емоційною індексацією; спостерігається 
одноманітність лексичних прийомів при передачі емоцій. Часто чоловіки, на відміну від жінок, використовують 
газетно-публіцистичні кліше, а також нецензурні слова та вирази. 

Що стосується жіночої писемної мови, то тут науковці звертають увагу на наявність великої кількості вставних 
слів, означень, обставин, доповнень, а також модальних конструкцій, що виражають різний ступінь невпевненості 
або впевненості. Часто у мові жінки можна помітити велику кількість вигуків, що зовсім не притаманно 
чоловікам. Жінки схильні до використання стилістично високих форм, книжкових кліше та використання 
конотативно нейтральних слів, евфемізмів. Спостерігається велика образність мови при висловлюванні почуттів 
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та оцінок; використовується дуже емоційна лексика, що на думку, авторів надає кожному предмету свого 
буквального смислу [8]. Дуже часто жінками використовуються конструкції ''прислівник та прислівник'' (дуже 
безжально, надто добре), прості та складнопідрядні речення, синтаксичні обороти із подвійним запереченням, 
часте використання знаків пунктуації, висока емоційна окраска мови загалом. 

Виявлені факти гендерної диференціації можуть бути проектовані на основні поняття і категорії теорії 
мовної дії. Визначаючи спілкування як усвідомлений, раціонально оформлений, цілеспрямований 
інформаційний обмін між людьми, що супроводжується індивідуалізацією співрозмовника, встановленням 
емоційного контакту між ними і зворотним зв'язком, необхідно враховувати гендерний чинник [2: 237]. 
Результати сучасних досліджень показують, що індивідуалізація співрозмовника і зворотний зв'язок можуть 
бути відсутніми в процесі комунікативної діяльності чоловіка, раціональна оформленість більш властива 
чоловікові, а емоційний контакт із співрозмовником частіше встановлюють жінки.  

Однак, аналізуючи сучасну художню літературу варто бути обережними, тому що іноді спостерігається 
спотворення у відображенні особливостей чоловічої і жіночої мови авторами художніх текстів, детермінована 
гендерними стереотипами свідомість. Чоловіки-автори в зображенні комунікативної поведінки жінок і 
чоловіків інтенсифікують гендерну асиметрію (чоловіки мужніші, жінки більш жіночні) [4]. У відтворенні 
гендерної комунікативної поведінки авторами-жінками спостерігається тенденція до нівеляції гендерних 
відмінностей, індекс гендерного диференціювання нижче (чоловіки менш мужні, жінки менш жіночні). Проте 
загалом автори досить об'єктивно відбивають гендерну комунікативну поведінку. 

Отже, проаналізувавши дослідження та публікації останніх років, пов’язані із проблемами гендерної 
лінгвістики, можемо зробити висновок, що письмова мова чоловіків та жінок дійсно є дуже різною залежно від 
статі мовця, його національної та соціальної приналежності, що доведено певними прикладами. 

Підсумовуючи, можна сказати, що матеріал для дослідження не вичерпано, а тема буде актуальною до тих 
пір поки люди різної статі та національності будуть спілкуватися завдяки усному та писемному мовленню. 
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Тихоновская А. С. Определение понятия '' гендер'' и гендерные исследования в современной лингвистике. 

В этой статье раскрывается сущность социально-биологической характеристики, через которую 
определяются понятия ''мужчина'' и ''женщина'', психосоциальные, социокультурные роли мужчины и 
женщины как личностей. Статья посвящена анализу социолингвистической категории известной как 

''гендер'', в отличии от пола, который указывает на биологические различия. В ней рассматриваются разные 
подходы к определению понятния ''гендер'' с точки зрения разных ученых, его базовые функции, аспекты и 
некоторые другие проблемы современной лингвистики, особенно гендерной. Анализируются исследование 
последних лет, проведенные отечественными и заграничными учеными в этой сфере. Приводятся примеры, 

которые отображают гендерный фактор в разных языках. 

Tykhonovs'ka G. S. The Definition of the Concept of ''Gender'' and Gender Investigations 
 in the Modern Linguistics. 

The article uncovers the principle of the social and biological characteristic, with the help of which things as ''man'' 
and ''woman'', their psychosocial and socio-cultural roles as personalities are defined. The article is devoted to the 
analysis of the gender as a social and linguistic category, in contradistinction from sex, which shows the biological 

differences. Here are considered different approaches to the definition to the concept of ''gender'' from the point of view 
of different scientists, its basic functions, aspects and some problems of the modern linguistics, especially of that of 

gender. The investigations of the last years, conducted in this field by modern native and foreign scientists are analyzed. 
Some examples that show the gender factor in different languages are given. 



 

© Стахмич Ю. С., 2012 
235 

УДК 81'322.4 
Ю. С. Стахмич, 

аспірант 
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ) 

juliast08@rambler.ru 

АДЕКВАТНІСТЬ ТА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ В КОНТЕКСТІ  
КОМП’ЮТЕРНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 

У статті розглянуто існуючі підходи до вивчення адекватності та еквівалентності перекладу. Уточнено 
визначення термінів в контексті комп’ютерної лінгвістики. Основну увагу звернено на методи вивчення і оцінки 
якості машинного перекладу. Запропоновано метод автоматизованого лінгвістичного аналізу тексту. Описано 

критерії оцінки якості машинного перекладу. Названо помилки, які впливають на еквівалентність та адекватність 
машинного перекладу. Досліджено способи вдосконалення існуючих систем машинного перекладу. 

Сучасна комп’ютерна лінгвістика розв’язує широке коло завдань з удосконалення комп’ютерних технологій 
моделювання мовної й комунікативної компетенції людини. О. О. Селіванова зазначає, що одним із головних 
прикладних напрямків комп’ютерної лінгвістики є автоматична обробка природної мови. І. Б. Штерн залучає до 
цього напряму створення моделей, систем автоматичного перекладу та лінгвістичних процесорів [1: 253]. 
Автоматичний аналіз мовних структур передбачає аналіз текстів, що є складовою операцією машинного перекладу 
(МП) з однієї мови іншою. Один з аспектів проблеми вдосконалення систем МП полягає у вивченні специфіки 
процесу перекладу як різновиду комунікації – процесу обміну інформацією та знаннями. У цій царині залишається 
без відповіді ще ціла низка важливих питань, зокрема, досягнення адекватності та еквівалентності перекладу. 

Ці питання вже багато років активно вивчаються в лінгвістиці такими мовознавцями, як Л. С. Бархударов, 
Б. С. Виноградов, Ю. А. Найда, В. Н. Комісаров, О. Д. Швейцер і багато інших, однак вони залишаються 
малодослідженими в контексті комп’ютерної лінгвістики. 

Саме це визначає актуальність нашого дослідження. 
Метою статті є вивчення адекватності та еквівалентності перекладу з позицій комп’ютерної лінгвістики, що 

передбачає вирішення таких завдань: розглянути і систематизувати існуючі підходи до визначення 
адекватності та еквівалентності перекладу, описати методи вивчення і оцінки адекватності та еквівалентності 
перекладу з позицій комп’ютерної лінгвістики, проаналізувати критерії оцінки якості машинного перекладу та 
способи вдосконалення існуючих систем машинного перекладу. 

Традиційні терміни адекватність перекладу та еквівалентність перекладу є багатозначними і суперечливими. У 
теорії перекладу та лінгвістиці існують різні підходи щодо визначення цих понять та їх класифікації. 
Адекватність перекладу – це: а) близькість оцінок змісту текстів їхніми адресатами або відповідність 

поставленій перед перекладачем меті [1: 145]; б) забезпечення прагматичного завдання на максимально 
можливому рівні еквівалентності, дотримуючись жанрово-стилістичних вимог і відповідаючи конвенційній нормі 
перекладу [2: 51]; в) відповідність перекладу як процесу певним комунікативним умовам [3: 95]; г) відповідність 
вибору мовних знаків в мові перекладу тому виміру початкового тексту, що вибирається як основний орієнтир 
процесу перекладу [3: 92]; д) співвідношення початкового і кінцевого текстів, при якому послідовно враховується 
мета перекладу [3: 92]; е) відтворення змісту і форми оригіналу засобами іншої мови, що є метою художнього 
перекладу; перекладу, який викликає в іншомовного одержувача реакцію, яка відповідає комунікативній 
спрямованості відправника; такий переклад, у якому збережені всі наміри автора щодо певного впливу на читача, 
з дотриманням усіх авторських ресурсів образності, колориту, ритму і т. п. [4: 272]. 

У роботах А. Б. Федорова та Р. Й. Якобсона була закладена концепція семантико-стилістичної адекватності 
перекладу, у межах якої адекватність перекладу зводилася до категорій семантичної (смислової) повноти і 
точності, а також доповнювалась стилістичною еквівалентністю, що включає, зокрема, принцип підпорядкування 
тексту перекладу функціонально-стилістичним нормам мови перекладу [5: 37]. Згодом розробка та введення в 
експлуатацію систем машинного перекладу (СМП) сприяли формуванню концепції функціонально-прагматичної 
адекватності перекладу (Л. С. Бархударов, О. Каде, В. Н. Комісаров, О. Д. Швейцер). Відповідно до цієї концепції 
потрібна не повна і точна передача всього смислового змісту та стилістичних особливостей оригіналу, узгоджених 
з функціонально-стилістичними нормами мови перекладу, але лише правильна передача основної комунікативної 
функції оригіналу. Машинному перекладу (МП) піддаються не всі тексти, а тільки тексти документів, наукової й 
технічної літератури, тексти масової інформації та інформатики.  

У контексті комп’ютерної лінгвістики трансформується поняття адекватності, а саме під адекватністю 
машинного перекладу ми розуміємо забезпечення прагматичних засад перекладу відповідно до поставленої 
мети на максимально можливому рівні еквівалентності, зі збереженням форми оригіналу та якнайменшим 
порушенням норми мови перекладу. 

Досягнення адекватності перекладу неможливе без урахування еквівалентності перекладу. Учені 
пропонують різні визначення еквівалентності: а) смислова спільність прирівнюваних одна до одної одиниць 
мови й мовлення [2: 51]; б) збереження відносної рівності змістової, смислової, семантичної, стилістичної і 
функціонально-комунікативної інформації, що міститься в оригіналі та перекладі [6: 18]; в) відповідність тексту 
перекладу оригіналу [3: 95]; г) збалансоване співвідношення двох найбільш важливих характеристик текстів 
оригіналу й перекладу: повноти й точності змісту, що передається [1: 144]; д) здійснення перекладу на рівні, 
необхідному й достатньому для передачі незмінного плану змісту при дотриманні норм мови [7: 186]. 

До основних концепцій еквівалентності відносять концепцію міжтекстової еквівалентності В. Уіллса, 
концепцію рівнів еквівалентності О. Д. Швейцера, концепцію формальної та динамічної еквівалентності 
Ю. А. Найди, концепцію комунікативної еквівалентності Г. Єгера, концепцію функціональної та 
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функціонально-змістової еквівалентності Л. К. Латишева, види еквівалентності В. Коллера, "описову" 
концепцію Г. Турі, концепцію "скопос" К. Райс і Х. Вермеєра, а також концепцію естетичної відповідності.  

У статті під еквівалентністю машинного перекладу ми розуміємо семантичну та структурну відповідність одиниць 
основних рівнів мови (лексико-семантичного, морфологічного і синтаксичного) у текстах оригіналу та перекладу. 

Будь-який адекватний переклад повинен бути еквівалентним змісту оригіналу, однак не кожний 
еквівалентний переклад можна визнати адекватним, а тільки той, що, крім норми еквівалентності, відповідає й 
іншим нормативним вимогам. 

Адекватність та еквівалентність перекладу – поняття відносні. Їх рівень та специфіка залежать від способу 
перекладу і типу тексту, що перекладається. Ступінь наближення до оригіналу залежить від багатьох факторів – 
від майстерності перекладача, від особливостей зіставлення мов і культур, характеру перекладених текстів [6: 
18]. Типи текстів визначають підходи і вимоги до перекладу, впливають на вибір прийомів перекладу і 
визначення ступенів еквівалентності та адекватності перекладу оригіналу. 

Оцінка якості перекладу може вироблятися з більшим чи меншим ступенем деталізації. Для загальної 
характеристики результатів перекладацького процесу В. Н. Комісаров пропонує використовувати терміни 
адекватний переклад, еквівалентний переклад, точний переклад, буквальний переклад і вільний переклад [2: 233]. 

Проте такі поняття не зовсім коректно використовувати при оцінці якості МП, який набуває все більшого 
поширення в контексті посилення процесів глобалізації та інформатизації суспільства. Експерименти з оцінки 
якості МП, спрямовані на визначення користі від його застосування та ефективності задоволення специфічних 
вимог користувача, відбуваються у межах макрооцінки (ступінь задоволення потреб користувачів) та 
мікрооцінки (на текстовому рівні). 

Машинний переклад, як і традиційний переклад, складається безпосередньо з процесу перекладу та результату 
цієї роботи – тексту перекладу. Говорячи про оцінку процесу МП, до уваги беруться всі складові системи 
перекладу: зручність інтерфейсу, кількість словників, напрямки перекладу, вартість системи, швидкість перекладу 
та інші. У статті досліджується оцінка кінцевого результату перекладу – тексту, що видає машина. 

Кінцевий продукт СМП, тобто перекладений текст, може розглядатися з двох боків: переклад, виконаний 
для подальшого використання, та інформативний переклад для внутрішнього користування [7]. Існує й інша 
градація перекладів, а саме: чорновий переклад, робочий переклад та переклад для публікування [8: 171]. У 
вказаній градації МП – чорновий варіант, що може використовуватися як сигнальна інформація. У цьому 
випадку текст не редагують, сприймають як відносно еквівалентний та частково адекватний переклад. Останній 
фактор суттєво відрізняє машинний переклад від традиційного. Не існує перекладів, котрі людина-перекладач 
виконувала б лише для себе. Використання СМП для інформативного ознайомлення зі змістом документу, є, на 
сьогоднішній момент, чи не найбільшою сферою застосування подібних систем. Саме тому оцінка машинного 
перекладу має відрізнятись від оцінки традиційного перекладу.  

Розглядаючи існуючі способи оцінки якості МП, Ю. М. Марчук пропонує враховувати еквівалентність 
перекладу за рівнями: переклад слів – переклад словосполучень – переклад речень – переклад тексту. МП 
можна досить точно оцінювати на кожному з цих рівнів, навіть включаючи рівень морфем [8: 170]. 

До відомих способів оцінки якості МП належать суб’єктивна оцінка людини ("добре" – "погано"), зворотній 
переклад, трансформаційний метод, денотативний метод, анкетування користувачів, аналіз помилок за 
лінгвістичними рівнями (лексика, граматика), автоматичне порівняння з "еталонним" перекладом (BLEU, 
ROUGE) та порівняння тексту перекладу з текстом оригіналу за набором критеріїв.  

Основними критеріями, які виокремлюють іноземні дослідники для оцінки МП, є читабельність, 
зрозумілість перекладу, тип тексту, сприйнятливість для користувача, орієнтація на перевірку певного мовного 
феномену за допомогою штучно створених тестів [7], формальна структура, тема-рематична й образна 
структура, функціональний стиль, прагматична функція, структурно-лінгвістичний критерій, критерій 
комунікативного ефекту та критерій джерела помилки [9]. 

Дуже важливо об’єднати всі ці критерії при оцінці конкретного перекладу людиною, оскільки необхідно 
щоразу виконувати великий обсяг праці для порівняння оригіналу та перекладу. Перераховані вище способи 
оцінки теж недостатньо ефективні та мають низку недоліків, а саме: високу суб’єктивність оцінки, низьку 
кореляцію з оцінкою людини-експерта, тривалість в часі та складність виставлення інтегральної оцінки. Саме 
тому потрібна така система оцінки якості, яка б була універсальною та застосовувалась для різних типів тексту.  

З метою оцінки якості машинного перекладу ми пропонуємо використовувати метод автоматизованого 
лінгвістичного аналізу, надавши частину роботи для виконання комп’ютерові, а частину – людині.  

Сьогодні все більшої популярності набувають системи кількісної оцінки якості перекладу (QA Distiller, Déjà Vu, 
SDLX QA Check, Star Transit, Trados QA Checker, Wordfast, ErrorSpy, XBench). Програма не редагує перекладений 
текст, а тільки дозволяє визначити кількість помилок у зразку тексту відповідно до заданих параметрів та "відносної" 
ваги помилок. Згадані системи та програми показують високу ефективність при перевірці термінології, синтаксису, 
пунктуації, орфографії та оформлення – аспектів мови, що піддаються відносній формалізації. 

В Таблиці 1 показано параметри оцінки якості МП з категоріями помилок, які підлягають формалізації й 
можуть підраховуватися системою автоматично. При цьому в кожній категорії існує ступінь серйозності 
помилки від 1 до 5.  

Таблиця 1. 
Параметри оцінки якості машинного перекладу 

Параметри оцінки якості МП Категорії помилок 
1) Повнота перекладу 
(на рівні сегментів) 

– елементи, відсутні в перекладі; 
– неперекладені елементи; 
– частковий переклад; 
– неповний переклад; 
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– невідповідна довжина речень 
2) Термінологія – відповідність термінології завантаженому словнику; 

– перевірка відповідно до "чорного списку"; 
– безеквівалентна лексика 

3) Правильність 
(невідповідності) 

– невідповідності в мові оригіналу; 
– невідповідності в мові перекладу; 

4) Оформлення залежно від мови – невідповідні символи; 
– формат чисел; 
– лапки; 
– система вимірювання величин 

5) Оформлення незалежно від мови – пропуски між літерами та словами; 
– пунктуація; 
– дужки; 
– регістр літер. 

Якість перекладу оцінюється за принципом: чим більша частка серйозних помилок, маркованих позначкою "5", 
тим нижчим є рівень перекладу. На нашу думку, на еквівалентність машинного перекладу найбільше впливають 
помилки в повноті перекладу, у його правильності та термінології. Оформлення має найменше значення. 

Системи автоматичної оцінки якості перекладу виконують близько 50 % загального обсягу роботи 
редактора. Вони не є досконалими, оскільки не враховують граматику, стиль, регістр та прагматичний ефект 
(зрозумілість, логічність, зв’язність), що є важливим при встановленні еквівалентності й адекватності 
перекладу. Визначення цих характеристик і надання перекладу статусу адекватного залишається прерогативою 
людини. Тому для прагматичних цілей варто проводити дослідження на рівні тексту з урахуванням структури 
речень та їх кількості. Наприклад, якщо правильно перекладений текст в одне речення, то його оцінка повинна 
відрізнятися від оцінки тексту в два речення, з яких одне перекладене правильно, а інше – ні, або від тексту в 
три речення, кожне з яких може бути перекладене або правильно, або неправильно. 

Для оцінки текстів та речень пропонуємо застосовувати трьохбальну систему: "добре", "задовільно", 
"незадовільно". На нашу думку, введення більш диференційованої оцінки ускладнюватиме процес аналізу. 
Якість перекладеного тексту залежить також від структури речення (прості речення, складні речення). Оцінка 
речень, таким чином, поділятиметься на дві групи: оцінка простих речень та оцінка складних речень. Критерії 
оцінювання якості перекладу речень будуть такими: 

– "добре" – одна лексична та одна граматична (незначна) помилка; 
– "задовільно" – дві лексичні та дві граматичні (незначні) помилки;  
– "незадовільно" – більше ніж три лексичні чи три граматичні (незначні) помилки, або одна граматична 

(серйозна). 
При оцінці складних речень пропонуємо кожне просте речення оцінювати окремо, потім виводити загальну 

оцінку. При однакових показниках увага звертається на переклад головного речення.  
Таким чином, оцінюється кожне речення тексту. Потім підраховується загальна кількість оцінок "добре". 

Якщо кількість таких речень сягає 75 % та більше, текст вважається перекладеним добре; 50 % та вище – 
задовільно; нижче 50 % – незадовільно. 

Наступним етапом буде кінцева коректура тексту для виправлення друкарських, пунктуаційних та 
орфографічних помилок, перевірка форматування. Загалом в контексті комп’ютерної лінгвістики можемо 
говорити тільки про оптимальну еквівалентність та відносну адекватність МП.  

Саме тому основним є детальне редагування перекладу лінгвістом-експертом на предмет точності й повноти 
передачі смислу, правильності використання і єдності термінології, а також витримки стилю.  

Типовими помилками МП, які потребують утручання людини як коректора тексту, є неперекладені слова, 
неврахування полісемії чи стилістичного маркера одиниці, послівний переклад ідіом, помилки при перекладі 
прийменників, порушення узгодження чи керування, недозволена омонімія, помилки при перекладі 
конструкцій тощо [1: 377].  

Із загальнотеоретичної точки зору повністю еквівалентного, адекватного і високоякісного перекладу взагалі не 
може бути, можна говорити тільки про деяке наближення до оригіналу. Саме тому МП на сучасному етапі 
неможливий без участі людини. Підвищення ефективності МП можливе при спеціалізації алгоритмів роботи, 
вирішенні лінгвістичної проблематики та за умов подальшої інтеграції систем "пам’яті перекладу" з програмами 
МП, що дає додаткові переваги в роботі з великими потоками документації. Творчий аспект перекладу взагалі не 
піддається формалізації, поки не створений штучний інтелект, повністю еквівалентний людському. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Дослідивши існуючі підходи до визначення 
адекватності та еквівалентності перекладу з позицій загальної теорії перекладу, ми уточнили визначення 
адекватності та еквівалентності машинного перекладу в контексті комп’ютерної лінгвістики: адекватність 
машинного перекладу – це забезпечення прагматичних засад перекладу відповідно до поставленої мети на 
максимально можливому рівні еквівалентності, зі збереженням форми оригіналу та якнайменшим порушенням 
норми мови перекладу; еквівалентність машинного перекладу – це семантична та структурна відповідність 
одиниць основних рівнів мови (лексико-семантичного, морфологічного і синтаксичного) у текстах оригіналу та 
перекладу. З метою оцінки якості машинного перекладу запропоновано використовувати метод 
автоматизованого лінгвістичного аналізу, надавши частину роботи для виконання комп’ютерові, а частину – 
людині. Для підвищення рівнів еквівалентності й адекватності машинного перекладу варто збагачувати 
лінгвістичне забезпечення систем та вдосконалювати алгоритми роботи. 
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Стахмич Ю. С. Адекватность и эквивалентность перевода в контексте компьютерной лингвистики. 

В статье рассматриваются существующие подходы к изучению адекватности и эквивалентности перевода. 
Уточнены определения терминов в контексте компьютерной лингвистики. Основное внимание обращено на 

методы изучения и оценки качества машинного перевода. Предложен метод автоматизированного 
лингвистического анализа текста. Описаны критерии оценки качества машинного перевода. Названы ошибки, 

влияющие на адекватность и эквивалентность машинного перевода. Исследованы способы 
совершенствования существующих систем машинного перевода. 

Stakhmych Yu. S. Adequacy and Equivalence of Translation in the Context of Computer Linguistics. 

The article deals with the existing approaches to the investigation of the translation adequacy and equivalence. The 
definitions of the terms are specified in the context of the computer linguistics. The main attention is paid to the methods 

of the machine translation investigation and ways of quality assessment. The method of the computer-based linguistic 
analysis of the text is proposed. The criteria of the  machine translation quality assessment are described. The mistakes 

effecting the adequacy and equivalence of the machine translation are named. The ways of enhancing the existing 
machine translation systems are described. 
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