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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

УДК 1.2.22. 
І. К. Вітюк, 

кандидат філософських наук, старший викладач 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

ДОХРИСТИЯНСЬКИЙ ЗМІСТ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЗАПОВІДЕЙ:  
ПЕРША СКРИЖАЛЬ ДЕКАЛОГУ  

У статті проаналізовано перші чотири заповіді Декалогу (Десяти заповідей) як основу старозавітної моралі з 
точки зору принципу історизму. Зроблено спробу реконструкції первинного значення Заповідей. Окреслено роль 
Декалогу як основи офіційної ідеології давньоєврейської держави. Розглянуто співвідношення християнського і 
дохристиянського компоненту в сучасній християнській інтерпретації перших чотирьох заповідей Декалогу. 

Зосереджено увагу на нехристиянському розумінні перших чотирьох заповідей Декалогу порівняно з їх 
християнською інтерпретацією. 

Актуальність. Зацікавленість темою християнської етики сьогодні, як і в часи виникнення християнства, 
знаходиться на апогеї. Неоднозначність цієї проблеми сколихнула не одну дискусію в богословсько-
теологічному, церковному, політичному, науковому колах. Спекуляції довкола питання: бути чи не бути 
християнській етиці загальноприйнятою в суспільстві, обов'язковою до вивчення в школі, основою нової 
морально-ідеологічної системи в Україні на пострадянському просторі коливалися за амплітудою від 
абсолютизації позитивної ролі християнських моральних норм для морального оздоровлення нації до 
нівелювання її значення і навіть визнання деструктивним чинником, який здатен спровокувати конфлікти на 
релігійному підґрунті.  

Не останню роль в цих протистояннях відіграє інститут церкви, який прагне на сучасному етапі розвитку 
бути соціальною і духовною об'єднувальною силою, здатною до інтеграції суспільства на основі єдиної ідеї, в 
даному випадку релігійної морально-етичної християнської системи. Проте таку функцію Церква виконувала 
переважно в державах, для яких характерна державна релігія, де проголошено союз держави і церкви. Такий 
союз передбачає підтримку церкви з боку держави, натомість церква дає державі ідеологічні підвалини. Схожа 
модель державно-церковних відносин була запозичена від Римської імперії через Візантію Київською Руссю, а 
пізніше перейшла і в Російську імперію, проіснувавши до 1917 року.  

Конституційне забезпечення права на свободу совісті та віросповідання в Україні ставить під питання 
претензії Церкви на роль морально-духовного лідера нації. Скомпрометувала Церква себе в очах багатьох і 
постійним протистоянням Київського та Московського патріархатів православної церкви, і непомірно 
розкішним життям церковної еліти, і комерціалізацією відносин церковнослужителів із віруючими.  

Проте не варто відкидати позитивну роль християнської церкви в історії формування української держави, 
зокрема збереження національної ідентичності українського народу, культуротворення, збереження і 
трансформації духовного надбання наших предків тощо.  

За таких умов об'єктивний погляд на проблему християнської етики є нагальною необхідністю. Хоч на 
державному рівні викладання такого предмета, як християнська етика в середній ланці школи не було 
прийнято, в багатьох регіонах України за ініціативи керівництва шкіл та місцевих церковних громад 
християнська етика викладається факультативно кадровими силами священнослужителів тієї чи іншої 
домінуючої на даній території християнської конфесії. В межах гуманітарного циклу дисциплін у вищій школі 
християнська етика розглядається у курсі "Релігієзнавства".  

Мета статті полягає у спробі реконструкції первинного дохристиянського значення перших чотирьох 
заповідей Декалогу, порівняння його із сучасною їх християнською інтерпретацією.  

Методологія викладання християнської етики пов’язана з особливостями методології релігієзнавства. На 
сучасному етапі розвитку у вітчизняній науковій традиції дослідники поділяють релігієзнавство на богословське 
(теологічне) та академічне. Особливо важливою рисою називається світськість, академічність релігієзнавства як 
науки, що в жодному випадку не передбачає виявів ворожості до релігії, а навпаки об’єктивний незаангажований 
конфесійно зорієнтованим релігієзнавством погляд на релігійний феномен [1: 28].  

У висвітленні теми "Християнська етика" необхідно наголошувати на цій рисі, оскільки вона зумовлює 
особливості висвітлення проблеми моральних норм Декалогу. Теологічне висвітлення Десяти заповідей тісно 
пов’язане з релігійним догматизмом. Заповіді даються людині безпосередньо Богом, як у випадку з Декалогом, 
який Бог Ягве передав Мойсею на двох кам’яних скрижалях на горі Синай, отже, як і релігійні догмати, вони є 
незмінними.  
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Релігієзнавство академічне (в подальшому просто релігієзнавство), розглядаючи віровчення тих чи інших 
релігій, передбачає принцип історизму в їх висвітленні.  

Дж. Фрезер у своїй відомій праці "Фольклор у Старому Завіті", посилаючись на багатьох дослідників Біблії, 
зокрема Гете, К. Будде, професора Кеннета, говорить про першу версію "Десяти заповідей", яка міститься в 
книзі Вихід, глава 34. На думку Дж. Фрезера, саме ця версія є більш давньою. Так, професора К. Будде на 
основі 34 глави книги Вихід у своїй праці "Історія давньої єврейської літератури" наводить такий варіант 
заповідей [2: 500]: 

1. Не поклоняйся іншому богу. 
2. Литих богів не зробиш собі. 
3. Всі первородні належать Мені. 
4. Шість днів працюй, а в сьомий день відпочивай. 
5. Свята Опрісноків дотримуйся в місяць, в який заколоситься хліб. 
6. Дотримуйся свята тижнів, свята перших плодів пшениці і свята збирання плодів в кінці року. 
7. Не проливай крові жертви Моєї на квасний хліб. 
8. Лій від святкової жертви Моєї не повинен залишатися на всю ніч до ранку. 
9. Першоплоди землі твоєї принеси в дім Господа Бога твого. 
10. Не вари козеняти в молоці матері його. 

Професор Кеннет наводить дещо відмінний варіант: 
1. Не будеш кланятися богові іншому, бо Господь – Заздрісний ім’я Його, Бог заздрісний Він! (Вих. 34:14).  
2. Будеш виконувати свято Опрісноків. Сім день будеш їсти опрісноки (Вих. 34:18). 
3. Усе, що відкриває утробу – то Моє, як і всяка твоя худоба, що є самець, відкриття утроби вола та 

вівці (Вих. 34:19). 
4. Дотримуйся Моїх субот [3: 501]. Шість днів будеш працювати, а дня сьомого спочинеш від праці 

(Вих. 34:21). 
5. І свято тижнів зробиш собі, і первоплоду жнив пшениці (Вих. 34:22). 
6. І свято збору врожаю [здійснюй] під кінець року (Вих. 34:22). 
7. Не будеш приносити на квашенім крові жертви твоєї (Вих. 34:25). 
8. І не переночує до рана святкова жертва Пасхи (Вих. 34:25).  

Варіант восьмої заповіді наводиться з Вихід 23:18: "… лій моєї святкової жертви не буде ночувати аж до 
ранку" [4: 81]. 

1. Початок первоплодів твоєї землі принесеш у дім Господа, Бога твого (Вих. 34:26). 
2. Не будеш варити ягняти в молоці його матері (Вих. 34:26) [4: 95]. 

Дж. Фрезер називає цей варіант "ритуальною" версією Декалога [3: 501-502], адже моральні норми в будь-
якому варіанті цих заповідей просто відсутні, а заповіді належать не до сфери моралі, а стосуються, передусім, 
питань ритуалу і мають суто релігійний характер. 

Навіть у пізнішій всім відомій версії (Вихід, 20:1-17) Десять заповідей лише умовно можна назвати 
моральними, оскільки частина з них являється правовими нормами (чи морально-правовими), з одного боку, а з 
іншого – важливу роль продовжує відігравати звичай.  

З Декалогу видно, що формування його норм відбулося за часів становлення патріархального суспільства із 
переходом від родоплемінного до рабовласницького ладу, коли починає зароджуватися самосвідомість людини 
і відповідно виникає потреба жорсткої регламентації поведінки. Вимоги патріархального суспільства, як от 
зміцнення авторитету чоловіка як глави сім’ї, роду, співпали в часі з вимогами зміцнення авторитету глави 
рабовласницької держави, яка перебуває на стадії становлення. Відтак частина заповідей мала, окрім морально-
релігійного, ще й ідеологічно-правове значення.  

Традиційно в релігієзнавстві їх розглядають як поділені на два блоки: перші чотири – релігійні, спрямовані 
на формування побожності, оскільки саме побожність в той час вважалася ядром людської моральності, решта 
шість – моральні, в яких викладені моральні обов’язки людини щодо свого ближнього: шанувати батьків, 
вважати священним здоров’я та життя кожної людини, поважати святість шлюбу, не зазіхати на власність 
іншого, бути щирим і правдивим щодо нього [2: 400]. В християнській інтерпретації такий підхід є 
виправданим, проте, він відкидає історичний контекст формування Декалогу і не бере до уваги первинне 
значення його заповідей.  

Межа між правовими та моральними нормами подекуди може бути дуже умовною, так як і між звичаєм і 
мораллю. Так, наприклад, правові норми, на відміну від моральних, чітко окреслені, впорядковані, 
систематизовані, відповідно інтерпретовані, що уможливлює відслідковування їх порушення, тоді як 
регулятором порушення моральних норм є самосвідомість людини, тобто її совість. Моральний вчинок є 
справою самостійного вибору людини і не піддається інституційному контролю чи покаранню. Порушення 
моральних норм хоч і викликає суспільний осуд, проте не завжди передбачає покарання. Правові норми мають 
інституційний статус, тоді як моральні виникають стихійно і побутують в суспільній свідомості [5: 97-98].  

В Х ст. цар Соломон побудував в Єрусалимі храм богу Ягве, що стало спробою перетворити Єрусалим на 
духовний центр країни, хоча ще тривалий час євреї продовжували поклонятися і приносити жертви на 
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узвишшях і пагорбах. Жерці храму створили першу священну книгу іудаїзму – Тору (П'ятикнижжя Мойсея). 
Декалог виникає приблизно у VIII ст. до н.е., а остаточно був сформований у VI ст. до н.е.  

Десять Заповідей, які стали основним законом держави, лягли в основу державної ідеології, покликаної, 
передусім, укріпити деспотичну владу єдиного царя на землі, яка вважалася відображенням влади єдиного Бога 
на небі. Саме на це спрямовані заповіді, відображені, за легендою, на першій скрижалі, яку дав Мойсею Бог. 
Перша заповідь: "Я – Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю з дому рабства. Хай не буде тобі 
інших богів передо мною" (Вих. 20:2) [4: 77] мала на меті остаточно заборонити поклоніння племінним богам і 
встановити монотеїзм Ягве – верховного бога племені Іуди, а віднині – єдиного Бога. Таким чином, 
попереджалися претензії вождів племен на державний трон, оскільки їх боги не могли змагатися з єдиним 
Богом, який дарував владу цареві, поставивши його над усім народом. Про це свідчить легенда про обрання 
Богом Саула на царство (1 книга Самуїлова, 8-10).  

Значення першої заповіді підсилювалося другою: "Не роби собі різьби [ідола, кумира] і всякої подоби з того, 
що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо Я – Господь, Бог 
твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто 
ненавидить Мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить Мене, і хто тримається Моїх 
заповідей" (Вих. 3-6) [4: 78]. У книзі Повторення Закону (Второзаконня) ми зустрічаємо цю настанову у більш 
розгорнутому вигляді (Втор. 4:16-19): "… щоб ви … не зробили собі ідола на подобу якогось боввана, 
зображення самця чи самиці, зображення всякої худобини, що на землі, зображення всякого крилатого птаха, 
що літає під небом, зображення всякого плазуючого по землі, зображення всякої риби, що в воді під землею, і 
щоб ти, звівши очі свої до неба, і побачивши сонце, і місяць, і зорі, – усе військо небесне, щоб не був ти 
зведений і не вклонявся їм, і не служив їм" [4: 185]. 

Із такого деталізованого опису богів, зображень яких не потрібно робити, зрозуміло, що заборона 
стосується, насамперед, зооморфних божеств, присутніх у політеїстичних пантеонах багатьох націй, з якими 
стикалися й могли асимілюватися євреї, перейнявши їх вірування, насамперед, єгиптян, шумерів, ханаанців, 
фінікійців та ін., а також божеств та духів давньоєврейської релігії.  

Цікаво, що римо-католицька версія Десяти Заповідей об'єднує першу і другу заповіді, не акцентуючи увагу 
на "кумирах". У Катехизисі Батлера [6] така відмінність пояснюється тим, що "кумир" Римо-Католицькою 
Церквою сприймається, насамперед, як скульптурне зображення, і, відповідно, заборона пошириться на 
численні статуетки святих – невід'ємний атрибут католицизму.  

Святість Бога і страх перед ним посилювала третя заповідь: "Не призивай Імення Господа, Бога твого, 
надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме Його Ймення надаремно" (Вих. 20:7) [4: 78]. Цілком 
логічно звучить християнська інтерпретація настанови: не вживати Імені Бога даремно, без належного 
благоговіння. Це передбачає, декілька аспектів. По-перше, утримання від вживання імені Бога в іграх, жартах, 
пустих розмовах. По-друге, божитися, посилаючись на ім'я Бога. По-третє, богохульство – нешанобливе 
використання імені Бога [7: 585; 8]. Відомий ідеолог протестантизму і основоположник однієї із його ранніх 
течій Жан Кальвін говорив про третю заповідь: "Ціль заповіді в тому, щоб велич Господнього імені зберігалася 
нами як недоторканна і свята" [8].  

Втім, не секрет, що уявлення про ім'я як таке, що має власний онтологічний статус, було притаманне людству 
здавна. З цим явищем пов'язані численні заборони і табу, які стосуються різних сторін людського життя: 
релігійної, ритуальної, сімейної та інших сфер. Тема табуювання імен широко висвітлена в наукових працях, 
зокрема, Г. Спенсера, Е. Тейлора, Л. Леві-Брюля, Д. Фрезера, Д. Зеленіна та ін.  

В єврейській енциклопедії [9] висвітлюються особливості "Божого Імені" дозволу на його вживання у 
Старому Завіті. Так, право вживати ім'я Бога мав первосвященик Єрусалимського Храму, і лише раз на рік, 
коли знаходився біля жертовника (в "Святая Святих"). У релігійних текстах, в тому числі й Біблії, ім'я Бога 
записується абревіатурою з чотирьох літер єврейського алфавіту (тетраграмматон) (в латинській транскрипції – 
YHWH), що вимовлялося як "Адонай" ("Господь"), проте у християнській традиції вимовляється як "Ягве", або 
"Єгова" ("Ієгова"). Посилюється значення заповіді й іншими цитатами із Старого Завіту, зокрема: "Господь не 
залишить без покарання того, хто вимовляє ім'я Його надаремно" (Вих. 20:7). 

І завершальною релігійною заповіддю є четверта: "Пам’ятай день суботній, щоб святити його! Шість днів 
працюй і роби всю працю свою, а день сьомий – субота для Господа, Бога твого: не роби жодної праці ти й син 
твій, та дочка твоя, раб твій та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх. Бо шість 
день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь 
день суботній і освятив його" (Вих. 20: 8-11) [4: 78].  

Варто зауважити, що субота була днем поклоніння багатьох народів сходу, які послуговувалися місячним 
календарем. Останній залишається по сьогоднішній день офіційним календарем в Ізраїлі, поряд із 
григоріанським, і саме за ним вираховують і святкують релігійні свята.  

Християнство, як відомо, не дотримується біблійної суботи, замінивши її християнською неділею. 7 березня 321 
року імператор Костянтин І Великий проголосив неділю – "день сонця" днем відпочинку жителів Римської імперії. 
Тривалий час у різних християнських церквах днем поклоніння була субота чи неділя, інколи субота і неділя разом. 
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Остаточний перехід християнства від іудейського "суботства" до строгого дотримання неділі відбувається в 
результаті відповідних рішень двох соборів: другого Македонського (585 р.) і Нарбонського (589 р.) [10].  

Догматичне обґрунтування такої трансформації уможливлює сам термін "шабат" (івр. ַׁשָּבת), який у 
християнській традиції розтлумачується як "субота" ("день суботній") і "день спокою", що дає простір для 
інтерпретування відповідно до особливостей віровчення. Крім того, на користь неділі свідчить також 
воскресіння Ісуса Христа саме в цей день тижня.  

Проте деякі християнські, зокрема протестантські, конфесії (насамперед, адвентисти сьомого дня) 
дотримуються старозавітної суботи, буквально інтерпретуючи четверту заповідь. Саме на цій відмінності 
Церква адвентистів сьомого дня вибудовує власне віровчення на противагу решті християнського світу. 

Друга скрижаль, другий блок заповідей, які вважаються в релігієзнавстві й теології моральними, відкриває 
заповідь "Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі!" 
(Вих. 20: 12) [4: 78]. Цікаво зазначити, що вшановування батьків в Декалозі стоїть перед вшановуванням життя 
і здоров’я ближнього, так як і релігійні заповіді стоять на першому місці стосовно моральних. Окрім прямого 
значення, п’яту заповідь Декалогу, першу його моральну заповідь, можна співвіднести з першою скрижаллю 
загалом. В патріархальному суспільстві вшановування батьків водночас проектується на вшановування глави 
роду, племені, держави, Бога. Через вшановування батьків відбувається шанування Бога як Творця, а через 
поклоніння єдиному Богу відбувається визнання влади єдиного правителя на землі – царя іудейського.  

Отже, розглянувши перші чотири заповіді Декалогу в їх історичному зрізі, можна зазначити, що їх 
первинний зміст відрізнявся певною мірою від сучасного християнського змістовного наповнення. Створені для 
єврейського народу як основа державної ідеології східної деспотії, вони витримали перевірку часом і 
поширилися за межі однієї нації і держави, що дало змогу ширшої інтерпретації вже світовою релігією – 
християнством.  
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Витюк И. К. Дохристианское содержание христианских заповедей: первая скрижаль Декалога. 

В статье проанализированы первые четыре заповеди Декалога (Десяти Заповедей) как основы Ветхозаветной 
морали с точки зрения принципа историзма. Предпринята попытка реконструкции исходного значения 
Заповедей. Очерчена роль Декалога как основы официальной идеологии древнееврейского государства. 

Рассмотрено соотношение христианского и дохристианского компонентов в современной христианской 
интерпретации первых четырех заповедей Декалога. Внимание сосредоточено на нехристианском понимании 

первых четырех заповедей Декалога в сравнении с их христианской интерпретацией. 

Vitiuk I. K. The Pre-Christian Contents of the Christian Ten Commandments: the First Tablet of the Decalogue. 

The article analyzes the first four Commandments of the Decalogue (Ten Commandments) as the basis of Old 
Testament ethics following the historical principle. The attempt to reconstruct the primary meaning of the 

Commandments is made. The role of the Decalogue as the basis of the official ideology of the Ancient Jewish State is 
highlighted. The correlation of the Christian and Pre-Christian compound parts of the first four Commandments of the 

Decalogue in the modern Christian interpretation is examined. The emphasis is made on the non-Christian 
understanding of the first four Commandments in the comparison with their Christian interpretation. 
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ГОЛОВНІ СТРАТЕГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В СУЧАСНІЙ 
ФІЛОСОФСЬКІЙ РЕФЛЕКСІЇ 

У статті охарактеризовано підходи до розгляду поняття корпоративної культури залежно від 
специфіки впливу на організаційну ефективність і факторів впливу на її створення. Обґрунтовано 

підвищення мотивації працівників до ефективної праці крізь призму моральних цінностей і корпоративної 
культури. Окреслено передумови виникнення та процеси, які супроводжували розвиток даного феномену. 
Теоретично узагальнено принципи та основи вибору стратегії розвитку корпоративної культури, також 

представлено систему заходів для впровадження на підприємстві. Зважаючи на сучасні загрози 
вітчизняному бізнесові, акцентовано увагу на укріпленні корпоративної культури шляхом особистісної 

мотивації працівників та їх соціальної згуртованості. 

Постановка проблеми. Широко відомо, що майже кожна успішно працююча організація має власну 
корпоративну культуру, тобто сукупність найважливіших положень діяльності організації, обумовлених місією 
та стратегією розвитку, що знаходять своє відображення в соціальних нормах і цінностях, які поділяють 
більшість працівників. Така культура дозволяє відрізнити одну організацію від іншої, генерує прихильність 
цілям організації, створює атмосферу ідентифікованості для її членів, зміцнює соціальну стабільність, є 
контролюючим механізмом, що направляє і формує відносини та поведінку працівників. 

Традиційно дослідження культури організацій у вітчизняній науці були пов’язані з пошуком її національної 
специфіки. Водночас експерти констатують відставання корпоративної культури організації від глобального 
розвитку, іншими словами – від національного корпоративного сектору економіки та світових досягнень. 
Застосування даного підходу в діяльності організації забезпечує можливість регулювати ставлення менеджерів 
до корпоративної культури, тобто формально це питання пов'язано з функціонуванням нової корпоративної 
культури. Сам термін "корпоративна культура" ще не зафіксований як стале поняття і потребує певного 
теоретичного осмислення. 

Аналіз останніх публікацій. Зазначений напрям наукових досліджень ще тільки формується, хоча в 
сучасній соціогуманітарній науці представлені теоретичні праці, в яких розглянуто різні аспекти цього явища. 
Зокрема, це роботи таких учених як В. О. Аніщенко, Т. І. Калініченко, О. В. Кам'янська, Л. В. Кривенко, 
А. Я. Кузнєцова, Т. С. Смовженко. 

Метою даної роботи є висвітлення основних стратегій дослідження корпоративної культури як необхідного 
складового елементу управління організацією в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу. Т. Пітерс та Р. Уотермен висловлювалися так: "Уявімо, що до нас звернулися 
з проханням дати одну пораду з питань управління на всі випадки життя, одну істину, яку нам вдалося 
сформулювати, вивчаючи зразкові компанії. Великою спокусою для нас було б відповісти: "Визначте вашу 
систему цінностей"... Керівник не тільки вивчає раціональні аспекти організації, такі як структура і технологія, 
але він також є творцем символів, ідеологій, мови, вірувань, ритуалів і міфів". 

Корпоративна культура – це система цінностей, переконань, вірувань, уявлень, очікувань, символів, а також 
ділових принципів, норм поведінки, традицій, ритуалів і т. ін., які склалися в організації або її підрозділах за 
час діяльності та які приймають більшість співробітників. 

Перші згадки про корпоративну культуру і спроби розробити її концепцію як гілки організаційно-
управлінської науки відносять до 50-х-60-х років минулого століття. У 80-і роки в зарубіжній літературі 
з'явилися численні публікації, присвячені цьому питанню, перерахувати які досить важко. 

Важливою проблемою в корпоративній культурі є вивчення наукових поглядів на неї та використання 
універсальних підходів до її аналізу. Це дозволить якісно на мікрорівні досліджувати корпоративну культуру, 
ефективно контролювати і регулювати внутрішнє та зовнішнє середовище організації, також з'явиться змога 
відійти від недоцільних щодо корпоративної культури позицій підпорядкованості і сприятиме встановленню 
ефективного управління організацією. 

Корпоративна культура стала популярним предметом сучасних досліджень у багатьох галузях соціально-
гуманітарного знання. Зокрема, з точки зору менеджменту її розглядають, наприклад, як "потужний інструмент, 
що дозволяє об'єднати трудову ініціативу всіх співробітників". Економічний кут розгляду переважно асоціює 
корпоративну культуру з поняттями успішності, ефективності, підвищення якості праці та прибутковості. "В 
сучасних економічних умовах, для яких характерна висока нестабільність зовнішнього середовища, формування 
корпоративної культури організації сприяє її успіху та стабільності, прямо впливаючи на рівень 
конкурентоспроможності підприємства на ринку. Також спостерігаємо увагу до цього явища в галузі соціально-
психологічних досліджень, які зосереджуються на конкретних проявах впливу корпоративної культури на 
формування особистісних та суспільних рис" [1: 38]. 
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У сучасних умовах сформувалися два підходи до розуміння корпоративної культури організації. Згідно першої 
концепції культура – це  один з атрибутів формування і управління підприємством. При цьому вона розглядається як 
необхідний ресурс і найважливіший елемент сучасної теорії менеджменту. Зазначений підхід називають 
раціональним або прагматичним, оскільки культура досліджується як результат цілеспрямованої діяльності 
організації. Водночас зміст культури залежить від цілей, що стоять перед колективом. Саме у даному контексті 
поняття "корпоративна культура" і "організаційна культура" є синонімами. 

Існує також інша точка зору (другий підхід) на корпоративну культуру, яка полягає у вихованні у 
працівників відчуття приналежності до організації, бажання стати загальною командою з єдиними цінностями, 
де немає місця конфлікту [2: 40]. Виходячи з цього, варто визначити два вектори: 

– культура як причетність, гордість за підприємство і продукцію, що випускається; 
– культура як корпоративне мислення на основі єдності цілей і цінностей. 
Необхідно зазначити, що другий підхід більшою мірою ринково орієнтований. При цьому в сучасних 

умовах цілі корпоративності мають суттєво трансформуватися, а в якості нових ринкових орієнтирів повинні 
виступати прибуток, клієнт, якість. Проте нові цінності корпоративності залишаються поки в зовнішній сфері 
по відношенню до колективів організації. Крім того, зв'язок корпоративної культури з результатами діяльності 
організації достатньо слабкий, залежність економічного ефекту від цінностей культури організації носить 
декларативний характер. Водночас, варто зазначити, що корпоративну культуру, передусім, необхідно розуміти 
одночасно як об'єкт із специфічними рисами і як процес з відповідними елементами та законами розвитку. 

На основі аналізу варіантів інтерпретації поняття "корпоративна культура" доцільно запропонувати 
тлумачення корпоративної культури як категорії управління організацією, що дозволить більш повно 
усвідомити його сутність і змістовність. Таким чином, корпоративна культура – це специфічний різновид 
функціонування та розвитку стратегічної діяльності суб’єктів корпоративних відносин. Але все ж таки 
визначення корпоративної культури потребує деяких уточнень, пов'язаних зі специфікою спільної трудової 
діяльності людей. Для цього звернемося до теоретичних та практичних способів вивчення корпоративної 
культури, які дозволяють виявити її особливості. 

За специфікою впливу на організаційну ефективність розрізняють такі підходи: 
– прагматично-раціональний (культура розглядається як засіб підвищення ефективності діяльності 

організації і виступає каталізатором організаційних змін); 
– феноменологічний (корпоративна культура не може бути джерелом підвищення ефективності й затримує 

спроби будь-яких нововведень). 
Представники першого напряму (Е. Шейн, І. Ансофф, Т. Пітерс, Р. Уотермен) розглядають корпоративну 

культуру як одну із змінних, що виступають регулятором поведінки працівника в організації, поряд з іншими, 
наприклад, такими, як формальна або неформальна структура, організаційний клімат, технологія тощо. 
Формування культури пов'язують переважно з процесами, що відбуваються всередині організації, хоча останні 
можуть спонукати і зміни стану зовнішнього середовища. 

В основі цього підходу лежать базові положення, розроблені Є. Шейном. На його думку, корпоративна 
культура є не набором окремих уявлень, що дозволяють індивідам інтерпретувати ситуацію і спонукають їх 
відповідно діяти. Поведінка може бути лише проявом культури, але не становить її змісту. У центрі уваги 
опиняється при цьому процес формування організаційних цінностей. Незважаючи на різноманітність версій, 
представлених у межах першого підходу, загальною його рисою є те, що корпоративну культуру розглядають, 
по-перше, як чинник, який може бути використаний керівництвом для максимізації ефективності організації, 
зміцнення її цілісності, покращення механізмів соціалізації працівників, підвищення їх продуктивності і 
мотивації; по-друге, формування організаційної культури розглядають як підсумок внутрішніх процесів, що 
протікають в організації, причому, тією чи іншою мірою, керованих [3: 23]. 

Інший, багато в чому альтернативний погляд на природу і функції корпоративної культури, виник у межах 
феноменологічного підходу в теорії організацій. Його прихильники трактують корпоративну культуру як 
сутність організації, а не її атрибут, вони не розглядають корпоративну культуру як чинник, що прямо 
програмує поведінку індивіда в організації, але скоріше як чинник, що забезпечує умову конвенціонального 
узгодженого сприйняття реальності та узгодженої групової поведінки людей. Для цього підходу характерним є 
розгляд поведінкових актів як первинних по відношенню до їх осмислення. Інтерпретація останніх і є однією із 
найважливіших функцій культури. У питанні про джерело формування корпоративної культури представники 
даного підходу поєднують екзогенну (макрокультурне походження) і ендогенну логіку [4: 68]. 

Відносно поглядів на фактори, які впливають на створення і формування корпоративної культури, то є такі 
підходи: 

– екстерналістський підхід (корпоративна культура формується під впливом національної культури та 
відповідно до вимог оточуючого середовища); 

– інтерналістський (культура формується відповідно до організаційної структури). 
Класифікація підходів до визначення терміну "корпоративна культура" залежно від системоутворюючого 

фактора в її формуванні по суті віддзеркалює вплив двох перших класифікаційних факторів і дозволяє 
узагальнити головні з них: 
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– цінності людей (сукупність норм, цінностей і переконань окремих особистостей та груп); 
– характеристики організації (цілісність організації та багатогранна діяльність); 
– адаптаційні процеси (прийоми і правила забезпечення зовнішньої адаптації та внутрішньої інтеграції 

працівника) [5: 138]. 
М. Каган говорить про існування двох аспектів дослідження у філософській теорії культури: 

інтракультурологічний та екстракультурологічний. Перший полягає у вивчення внутрішніх відносин у самій 
культурі. "Діалектика сутності і існування культури робить необхідним, з одного боку, виявлення будови 
культури як такої, її сутнісних і структурних характеристик, що зберігаються при всіх модифікаціях культури в 
просторі й часі, а з іншого – виявлення основних напрямів цієї модифікації і відносин, які складаються між 
різними культурами" [1]. Екстракультурологічний аспект передбачає дослідження відносин культури як 
підсистеми буття з іншими його підсистемами, а саме відносин "культура – натура (природа)", "культура – 
суспільство", "культура – людина". 

Інтракультурологічний аспект вивчення корпоративної культури дозволить виявити сутність корпоративної 
культури і, значить, провести розмежування між оргкультурою і тим, що не відноситься до неї в організації, 
виявити перелік необхідних і достатніх елементів корпоративної культури, закономірності її функціонування, 
розвитку, чинники виникнення і формування. Розуміння сутності корпоративної культури має дати можливість 
"передбачити" безліч конкретних просторових і часових форм її існування, в яких по-різному виявляється її 
глибинна сутність. 

Екстракультурологічний аспект дослідження корпоративної культури спонукає глибше зрозуміти, що 
включають у себе взаємини між культурою організації та 1) природним середовищем (у тому числі, мабуть, 
природоохоронні аспекти); 2) суспільством як, наприклад, різними групами громадськості, соціальними 
інститутами; 3) людиною як об'єктом і суб'єктом корпоративної культури. 

У сучасних дослідженнях також розповсюдженим є структурний підхід до вивчення корпоративної 
культури. Елементи, які виділяють в цьому складному комплексному явищі різні дослідники, можуть бути 
різними, тому вважаємо за необхідне навести декілька поширених варіантів структурування. 

Так, існує підхід, за яким складові корпоративної культури можна поділити на внутрішні та зовнішні. До 
внутрішніх складових відносять прийняту систему лідерства, стиль вирішення конфліктів, чинну систему 
комунікації, стан індивіда в організації, прийняту символіку (лозунги, організаційні табу, ритуали). Як зовнішні 
складові розглядають споруду організації, її дизайн, розташування, меблі, кімнати приймалень, наявність 
фірмового одягу для працівників. 

Також можливим є розподіл елементів, що формують корпоративну культуру, на дві групи: матеріальні та 
духовно-світоглядні. Матеріальні елементи відбивають культуру виробництва і культуру менеджменту. 
Реальними їх виявами вважають технологічну культуру, культуру трудових процесів і культуру середовища 
діяльності членів організації. Духовно-світоглядні елементи корпоративної культури розуміють як комплекс 
основних особливостей, які відрізняють організацію та її працівників від інших та визначають поведінку людей у 
процесах індивідуальної та групової колективної діяльності [1: 40]. 

Достатньо перспективною для подальших досліджень є, на наш погляд, структура корпоративної культури, 
яку запропонували Є. Пушкарьова та В. Тарасюк [5: 185-186]. Дослідники виділяють у ній такі елементи. По-
перше, це культура умов праці як сукупність об'єктивних умов та суб'єктивних факторів, що визначають 
поведінку людини в процесі виробничої діяльності. До цієї частини відносять характеристики та показники 
санітарно-гігієнічних, психофізіологічних, соціально-психологічних та естетичних умов праці. Другою 
складовою виступає культура засобів виробництва, яку характеризують рівень матеріально-технічного 
забезпечення праці, методи оцінки її результатів та якість її продукту. Третій елемент – культура 
міжособистісних комунікацій, яка визначає соціально-психологічний клімат, наявність почуття колективізму, 
взаємопідтримки, прихильність співробітників до цінностей компанії. Це одна з найважливіших складових 
корпоративної культури, яка робить можливою саме її існування. Як четверту складову дослідники виділяють 
культуру управління. До неї відносять методи управління, стиль керівництва, гуманізм, індивідуальний підхід, 
професіоналізм керівників, комунікативну компетентність та методи стимулювання робітників. І, нарешті, 
п'ятий елемент корпоративної культури – культура робітника, яку представляють як синтез моральної культури 
та культури праці. 

Наступним підходом щодо дослідження корпоративної культури є тезаурусний підхід, в якому є декілька груп 
понять, що здатні описати предметне поле корпоративної культури. Такий підхід дозволяє розглядати корпоративну 
культуру як певного роду контекст або середовище, в якому розгортаються трудові відносини в колективі. 

Перша група понять відображає поведінковий зріз досліджуваного феномену, до неї входять такі ключові 
слова: поведінка, група, формальні та неформальні відносини, зовнішнє середовище, взаємодія та взаємозв'язок, 
об'єднання, співпраця, адаптація, прийняття рішень, внутрішня інтеграція. Ці поняття переважно 
характеризують взаємодію власників і найманих робітників, керівників та підлеглих, практику управління 
персоналом і готовність персоналу до підпорядкування управлінським рішенням. 

Поняття другої групи, що описує ціннісний аспект корпоративної культури, є такими: цінності, цілі, переконання, 
очікування, уявлення, символи, вірування, міфи, установки, знання, моральний клімат, особистість. Головне 
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значення тут має спрямованість діяльності організації, пріоритети керівництва і персоналу, найважливіші сторони 
роботи організації та загалом те, чого очікують від своєї взаємодії усі робітники. 

Третя група понять пов'язана з правилами організації, вона включає такі поняття: норми, правила, ритуали, 
традиції, взірці та стереотипи поведінки, звички, мова. Ця група характеризує норми організації, внутрішні 
правила, яких дотримуються її члени. Це накази, інструкції, інші формалізовані або документовані рішення, а 
також гласні вимоги, які регламентують колективну взаємодію. 

Звичайно, можна відзначити певну неформалізованість та "розпливчастість" тезаурусного підходу. Але його 
застосування може допомогти у з'ясуванні, деталізації та конкретизації дослідження, а також у встановленні 
взаємозв'язку корпоративної культури з іншими феноменами соціальної дійсності [1: 42]. 

У ролі ще одного поширеного підходу до вивчення корпоративних культур можна розглянути їх типізацію 
та класифікацію. Дослідники традиційно виділяють "західний" і "східний" типи корпоративних культур, 
"сильний" і "слабкий", "авторитарний" і "демократичний", "мужній" і "жіночий" тощо [4: 301-309]. 
Нестандартним є підхід до класифікації Т. Діла та А. Кеннеді, які пропонують виділити чотири типи 
корпоративних культур, спираючись на багатофакторний аналіз економічних, соціальних та психологічних 
факторів [1: 99-104]. Найпоширенішим, на думку дослідників, на пострадянському просторі типом є культура 
процесу. Для неї характерні низькі економічні ризики та повільний зворотний зв'язок, основна увага 
концентрується на процесі виконання роботи, а не на результаті. На перший план висувається особиста безпека, 
мінімізація ризику та відповідальності, багаторівнева комунікація, в якій велику роль відіграє бюрократична 
ієрархія та регламент. Іншим типом є культура цілі, якій притаманні індивідуалізм, низька увага до спільної 
праці, орієнтація на досягнення короткострокових амбіційних цілей та висока конкуренція. Наслідком цього 
виступає атмосфера напруженого суперництва та висока плинність кадрів. Культура діяльності, для якої 
характерні невеликі ризики та швидкий зворотний зв'язок, створює достатньо комфортну, як вважають 
дослідники, атмосферу. Такий тип культури передбачає активність, високу увагу до корпоративних цінностей 
та товариських відносин у колективі, але містить небезпеку підкорити ефективність праці "командному духу". І 
ще один тип корпоративної культури – культура великих ставок, що притаманна дуже великим підприємствам. 
Тут велике значення мають ієрархія, досвід, знання, внутрішня комунікація, прихильність цілям і цінностям 
компанії, висока динамічність та неприпустимість спонтанних рішень [6: 153]. 

Зрозуміло, що в чистому прояві ці типи, як і всі інші, майже не зустрічаються, але така оригінальна спроба 
охопити різноманітність корпоративних культур конкретних організацій, безумовно, має певний 
гносеологічний потенціал. 

Висновок. Практика свідчить, що цілеспрямоване формування і впровадження корпоративної культури 
притаманно небагатьом підприємствам. На більшості з них даний процес неформалізований, і корпоративність 
створюється за допомогою оперативної практики управління. Це відбувається тому, що корпоративна культура 
є основою сучасного ринкового менеджменту, а більшість організацій управляються кадрами, в яких відсутнє 
нове прогресивне мислення, зокрема, їм властиві традиційні принципи управління трудовим колективом. 

Сучасна корпоративна культура містить ключову суперечність – командний стиль управління і 
впровадження принципу особистої відповідальності найманих робітників, що перешкоджає формуванню 
консолідованої культури організацій. На жаль, особливості корпоративної культури в українських організаціях 
поки що носять декларативний характер. У перспективі необхідно сформувати новий стиль управління, що 
поєднає, з одного боку, жорстку дисципліну і централізацію, а з іншого – скорочення дистанції влади через 
відкритість і доступність. Крім того, варто спрямувати зусилля на подальшу розробку теоретико-прикладних 
аспектів формування позитивного іміджу учасників організації на засадах функціонування якісно нової 
стратегії розвитку корпоративної культури. 

Відповідно до проведеного аналізу можна констатувати той факт, що більшість підходів не є 
альтернативними, тому вони можуть доповнювати один одного. Менеджерам доцільно застосовувати різні 
підходи окремо, бо іноді зручніше використовувати декілька різних підходів, ніж одну загальну модель. 
Сьогодні більшість наведених підходів не апробовані для впровадження в умовах українських реалій 
формування корпоративної культури і можуть бути предметом подальшого аналізу. Нові дослідження мають 
бути спрямовані на уточнення складу елементів корпоративної культури та розробку методів їх оцінювання. 
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Дмитренко М. Й. Главные стратегии исследования корпоративной культуры  
в современной философской рефлексии. 

В статье охарактеризованы подходы к рассмотрению понятия корпоративной культуры в зависимости от 
специфики влияния на организационную эффективность и факторов влияния на ее создание. Обосновано 

повышение мотивации работников к эффективному труду сквозь призму моральных ценностей и 
корпоративной культуры. Определены предпосылки возникновения и процессы, которые сопровождали 
развитие данного феномена. Теоретически обобщены принципы и основы выбора стратегии развития 

корпоративной культуры, а также представлена система мер для внедрения на предприятии. Учитывая 
современные угрозы отечественному бизнесу, акцентировано внимание на укреплении корпоративной 

культуры путем личностной мотивации работников и их социальной сплоченности. 

Dmytrenko M. I. The Main Research Strategies of the Corporate Culture in the Modern Philosophical Reflection. 

The article dwells on the approaches to the essence of corporate culture in the relation to the specific impact on the 
organizational efficiency and influence factors on its creation. The motivation increase of employees to work more 

effectively in the light of moral values and corporate culture is proved. The origin prerequisites and processes 
accompanying the development of this phenomenon are outlined. Theoretically generalized are the principles and 

choice basis of the developmental strategy of corporate culture. A system of measures is presented for 
implementing the corporate culture in the company. Taking into account the current threats to the Ukrainian 
business, the attention is focused on the strengthening the corporate culture by means of employees' personal 

motivation and their social cohesion. 
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ТВОРЧІСТЬ ЯК ОНТОЛОГІЧНА ЗАСАДА ОСОБИСТІСНОЇ САМОІДЕНТИЧНОСТІ 

У статті проводено паралель між процесом становлення самоідентичності особистості на основі практик 
себе і культурно-історичним розгортанням творчості як проявом буття. Виявлено, що обидва процеси мають 
однакову ступінчасту структуру, онтологічне спрямування і є по суті способом розкриття буття через суще. 

Творчість розкриває себе як екзистенціал людського буття, здійснює сутнісне наповнення особистісної 
самоідентичності. Концепт особистісної самоідентичності, знімаючи в собі не тільки діяльнісне 

самоутвердження суб’єкта, але й моральне самовизначення особистості та її творчу самореалізацію, 
привносить у парадигму діяльності новий зміст. 

Найхарактернішою особливістю життя сучасної людини є те, що воно зумовлене постійним становленням її 
самоідентичності. Саме тому, що самоідентифікація особистості ніколи не може завершитися, вона увесь час 
залишається під питанням, їй важко дати відповідь на питання: "хто я?", хоч відповідь на нього присутня у 
кожному акті презентації себе й ідентифікації іншого, без чого неможливе спілкування між людьми та їх 
спільна діяльність. Але цей процес ускладнюється тим, що ми живемо в епоху стрімких суспільних 
трансформацій і нестабільності соціальних структур – "наприкінці знайомого світу" (І. Валлерстайн), у "світі, 
що вислизає" (Е. Гідденс), в епоху "нової невизначеності" (Ю. Габермас). Усе це викликає тривогу, 
невпевненість у завтрашньому дні і спонукає як окремих індивідів, так і суспільство загалом до пошуків 
ідентичності за умови, коли образ самої себе у людини став доволі розмитим. Стало звичним говорити про 
кризу самоідентичності особистості.  

Зараз спостерігається лавиноподібне зростання публікацій з цієї проблематики, але переважно це 
психологічні, соціологічні, культурологічні і соціально-філософські дослідження, нас же цікавлять онтологічні 
засади самоідентичності особистості, які прояснили б більшість антропологічних проблем сьогодення, серед 
яких найзначущою, на наш погляд, є проблема співвідношення сущого і буття, про яку говорив ще 
М. Гайдеггер. Він вважав, що "у визначенні людяності людини… істотним виявляється не людина, а буття" [1: 
331], хоча й розумів, що буття в усій повноті залишається недосяжним для людини, що чим більше вона 
віддається потоку буття, тим повніше постає як істота смертна і пропаща, тим більше шансів у неї бути 
непочутою. Проте, як правильно зауважує Ф. І. Гіренок: "Суще знаходиться в руках у людини, правда, без 
буття. Але зі свого боку, буття є без сущого. Якщо суще відібрати у людини й повернути його буттю, то людина 
зміститься на периферію світу, стане в ньому маргіналом". Тоді виникає питання: "Чи потрібна нам така 
деантропологізація світу? Чи хочемо ми людину без сущого?" [2: 408]. Вітчизняний філософ В. А. Малахов 
бачить вихід із цієї ситуації у подоланні світоглядного онтологізму, позбавленні буття як такого статусу 
псевдоабсолюту – "у постонтології, що пройшла через випробування спів-буттям і передбачає надбуттєве 
подолання буття" [3: 54]. 

Враховуючи результати аналізу історичних змін форм "практик себе" [4-7] і тих вікових трансформацій, що 
відбуваються протягом усього людського життя [8], можна стверджувати, що самоідентичність особистості 
розкриває себе в становленні, – змінюючись і зберігаючи завдяки змінам свою сутність. Її достовірність і 
автентичність постає перед нами не у вигляді набору визначень і характеристик, а як особливий спосіб буття, 
який через ці визначення розкривається. 

Мета нашого дослідження полягає у тому, щоб зіставити вузлові моменти становлення особистісної 
самоідентичності, що відбувається на основі культурно визначених практик себе, і розгортання творчого 
процесу як прояву буття, показати, що творчість пов’язує людину з буттям і своєю телеологічною 
спрямованістю онтологізує її самоідентичність. 

Увесь категоріальний апарат новочасної філософії розгортається в межах парадигми діяльності: ідеальне – 
реальне, ціль – засіб – результат, відображення – перетворення, відчуження – привласнення тощо. Складається 
образ діяльності, що утверджує саму себе і є по суті способом людського буття. Людина як суб’єкт діяльності 
опиняється під владою своєрідної діалектики: засвоюючи навколишню реальність і тим самим упредметнюючи 
свою конечну сутність, вона виходить за її межі й реалізує сутнісну спрямованість до нескінченого. Виникає 
нескінчений рух взаємного обумовлення опосередкування і цілепокладання по спіралі, коли на кожному 
наступному витку цикл відтворюється на більшій онтологічній глибині. Проте трансцендентування, покладене 
в основу перманентного виходу за межі покладеної обмеженості, усвідомлюється і утверджується не як 
результат вибору, а як природна визначеність, атрибут людського існування. Суб’єкт діяльності, реалізуючи 
породжені власною суб’єктивністю цілі, впроваджує в навколишній світ начало форми, встановлюючи тим 
самим відмінність між ним і самим собою. Світ у такий спосіб постає як набір об’єктів – засобів діяльності і як 
предмет розсудку, який намагається якомога ефективніше обрахувати спосіб досягнення поставленої мети. Між 
іншим, будучи упредметненою, мета переходить у розряд об’єктів, сама стає засобом досягнення інших цілей. 
Тим самим світ об’єктів деперсоналізується, позбавляється власного сенсу, а сенсом людського життя стає його 
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самоутвердження будь-якою ціною. В цьому моменті збігаються погляди і просвітників, і романтиків, і Фіхте, і 
Ніцше тощо. Значення ж морального самовизначення у конституюванні смислової реальності нівелюється аж 
до ніцшеанського імморалізму. 

Ми повністю поділяємо думку В. Малахова, що у виході за межі описаної парадигми "конструктивну роль 
могла б зіграти не діяльнісна парадигматика як така, з непереборно властивим їй тяжінням до панування і 
самоабсолютизації, а, радше, деякі похідні від неї – свого роду щеплення на підщепу іншої, змістовнішої 
смислової основи" [9: 115-116]. Такою підщепою, на наш погляд, може стати концепт особистісної 
самоідентичності, який знімає в собі не тільки діяльнісну самореалізацію суб’єкта, але й моральне 
самовизначення особистості та її творче становлення. 

Якщо ми поглянемо на всі етапи саморозкриття особистістю своєї сутності, то побачимо, що в своєму 
здійсненні воно по суті було розкриттям творчого ставлення до буття. Що наполегливо заявляло про себе, коли 
ми розкривали елементи цілісності і прояви феномену особистісної самоідентичності, так це те, що 
саморозкриття ідентичності в її сутнісній визначеності постає як те, що скріплює взагалі відношення сущого до 
буття. Ідентичність особистості в своєму саморозкритті відкривається перед нами як дороговказ, яким 
утримуються, кріпляться і стають зримими відношення сущого і буття. Ідентичність виявляється тим 
принципом, через який розгортається це відношення, є інструментом і водночас тим, котре розкривається, коли 
розкривається буття через суще. 

Отже, сутнісне наповнення особистісної самоідентичності здійснюється через творче ставлення до самого 
себе і світу загалом, процеси розкриття творчості і становлення особистості взаємопов’язані і являють собою 
певну цілісність. Що стосується творчості, то вона в перший момент життя ще не виокремилась із буттєвої усе-
повноти. Виходить, що така звична характеристика сущого як креативність, не є заданою. 

Історико-культурний огляд цієї проблеми дає можливість побачити, що в античності за умови, коли суще, як 
частина єдиного організму буття, ще не може помислити себе в автономності від цілісної повноти, творчості як 
такої не було і самоздійснення особистості не виходило за межі буття. У цьому сенсі ми повністю поділяємо 
думку Д. Пронкіна і С. Пронкіної, що "…творчість, маючи джерело, тобто зародження, не являє собою 
нежиттєву штучну конструкцію, сфабриковану людським раціо як суб’єктом, що визначає через себе світ, а як 
раз навпаки, є сутність, тобто дещо одушевлене, самоцінне, що відкриває себе як таке, що походить не з 
людини і не для людини… сенс творчості глибоко онтологічний, а не антропологічний" [10: 195] Отже, 
творчість є і можлива в ситуації самовизначення буття через виділення сущого. 

З приходом християнства, утвердження практик себе, спрямованих на онтологічну трансформацію, 
відбувається фундаментальний зсув: сама ідея творіння входить у світ, творчість стає принципово можливою і 
значимою в бутті. А це знаменувало прихід онтології спрямованої змінності. Бог, який є повнота буття, виділив 
з себе світ, носієм сенсу якого стала людина. Це виділення і є творчий акт. З нерозчленованого буття 
кристалізується суще, тим самим утворюючи проміжок, у якому укорінюється суще і який виступає як 
онтологічна мислимість змін. 

Суще вичленовує себе із тотальності буття як усвідомлення можливості змін, тобто власне саме суще 
усвідомлює себе у можливості відрізнитися, відокремитися, виділитися із всепоглинаючої повноти. Проте будь-
яка зміна бачить себе тільки через зверненість до буттєвої усе-повноти, і тільки у зв’язку з останньою. Основи 
творчого сприйняття світу акумулюються в поняттях "спасіння", "служіння", "вдосконалення", які фіксують 
момент зворотної дії – відновлення втраченої єдності із Божественним. Творчість розкривається як можливість 
такого повернення, а становлення особистісної самоідентичності як синергія з Божественною енергією і 
активна самотрансформація у цьому напрямку. Ця змінність, яка проявляється разом із виділенням сущого, є 
змінністю у напрямі до Бога. 

У модерну добу сутність креативності починає розкривати себе безпосередньо всередині сущого. Творчість як 
облаштування сущого відкривається в якості його основної турботи. Людина в своєму власному світі не подвоює 
Божественний світ, а вперше його розкриває, діючи згідно з розумом, який тому й володіє такою могутністю, що 
здатний творити за аналогією з Богом, надаючи достовірної значимості поцейбічній присутності. Шлях до буття 
відкривається як заглиблення в себе сущого. Трансцендентне через іманентне – так відбувається саморозкриття 
творчості, а творчість стає здійсненням буттєвого сенсу. У Новий час суще ще кріпить зв'язок із власною 
буттєвою віднесеністю, але водночас починає вичерпуватися яскравість відкритого раніше усвідомлення людської 
особистості як скріплення буття з сущим, згладжується на шляху забуття те, що справжність людини – це її 
стояння на стику, у "просвіті" буття (мовою Гайдеґґера), перебування у стані постійно тривалого розп’яття. 
Творчість стає продукуванням речей цього світу: суще тим самим приховує себе від буття, втрачає буттєву 
віднесеність. Подібні тенденції ведуть до повного забуття найсуттєвішого у творчості, що було відкрито раніше, а 
саме – скріплення буття, а особистість втрачає своє коріння. Суще замикається на собі у відчуженні від буття, і 
творчість вичерпується, набуваючи характеру "машинного виробництва". 

Сьогоднішня ситуація для людини унікальна: вона намагається будувати своє життя без безумовної опори 
на незбагненну основу буття, яка б перевершувала людину. Суще знову злите з буттям. Знову не стало 
проміжку, з якого суще могло бачити себе відмінним від іншого, тобто самоідентифікуватися як особистість. 
Коло замкнулося: сьогодення нагадує дещо, що вже було в античності. Але давній грек не заперечував буття, 
навпаки, воно було істинним на відміну від примарного сущого. Це був світ, який наслідував буття, у якому не 
було онтологічної основи для змінності. Якщо тоді творчість ще не виникла, то зараз вона йде від нас, 
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поступаючись місцем із машинним виробництвом бажанню, яке серійно відтворює усе нові й нові симулякри. 
Але за усім подібним криється лише видиме повернення, насправді відбувається діалектичне зняття, в 
результаті якого народжується нове тіло сущого. У самій сутності творчості – здійсненні буття – мають 
відбутися важливі зміни. 

За тривіальними словами про смерть суб’єкта зовсім не відчувається катастрофічність ситуації. За фактами, за 
допомогою яких намагаються активізувати комфортне існування, приховується те, що зі смертю суб’єкта на світ 
рветься новий суб’єкт, який ставить нас у залежність від цілей, які нам ще невідомі. І як констатують учені Пронкіни, 
"суб’єкт-людина помирає, суб’єкт-інше заявляє свої права на суще і людини в ньому" [10: 204]. Що вони мають на 
увазі? Те, що зараз відбувається зміна форми буття. Збулися пророцькі слова М. Бердяєва: "Техніка має космогонічне 
значення, через неї твориться новий космос" [11: 508]. 

Зараз відчувається потужний зсув: народжується нове – технологічне – тіло сущого, у яке вплітається людина. 
Своїм розумом і руками людина створила нову онтологічну одиницю. Людина як одиничність відповідає на 
виклик, який Гайдеггер назвав по-ставом. Творчість, визначившись у сущому, організувавши суще, змінюється, 
повертається до стану, який колись називали Божественним творінням, тобто розкривається у своїй достовірності 
і повноті. За умови, коли буття, самовизначившись через суще, зливається зі своєю визначеністю, суще, будучи 
цією визначеністю, творить вже не історію як саморозкриття буття, а включається в процес творчості самого 
буття. Отже, буття починає творити саме себе через суще, як колись розкривало себе через суще. 

Таке онтологічне перевертання привело до того, що суще знову не може мислити себе поза тотальністю. 
Техніка, як онтологічний феномен, створює єдність, що тоталізує. Самоідентичність особистості віднині 
формується тільки у відношенні до тотальності, з якою зливається як її (тотальності) спосіб вибудовувати себе 
саму. Проте було б антропоцентричною зверхністю вважати, що таке утвердження відношення буття і сущого 
через творчість самого буття, підносить людське самовдосконалення до буттєвих висот. Як свідчить реальне 
становище справ, прерогатива творчого діяння знову належить не окремому індивіду як особистості, а єдності, 
для якої людина є інструмент поставу. А скріплює цю єдність анонімна влада; відбувається масовизація 
людського способу існування та інші негативні явища. Але очевидним стає й те, що індивідуальна особистість 
не здатна впоратися з цілим світом, який став настільки величезним, складним і динамічним, що вийшов за 
межі її можливостей. Тому створивши суще, сповнене визначеністю, людина "лишає індивідуальну ініціативу, 
включаючись у загальний порядок" [12: 147]. 

Тіло сущого вибудовано і тепер воно, на думку Пронкіних, у своїй повноті повинно стати носієм творчості. 
"Висловимо зухвалий, але необхідний тут висновок, – пишуть вони, – уся історія християнського людства – 
підготовчий етап до творчості буттям себе через збудоване творчістю тіло сущого" [10: 209]. 

Думка явно не безперечна, але повністю заслуговує на увагу, оскільки є співзвучною з прозрінням Ф. Ніцше, 
що людина має бути подолана надлюдиною, і твердженням М. Гайдеггера, що "новоєвропейська "механічна 
економіка", суцільний, машині подібний розрахунок будь-якої дії і планування у своїй безумовній формі, 
вимагають нового людства, що виходить за межі колишньої людини... Вимагається таке людство, яке у самій 
своїй основі відповідає унікальній суті техніки і її метафізичній істині, тобто яке дає істотності техніки 
повністю оволодіти собою... Планетарна техніка вимагає собі такого людства, яке готове витрачати себе як 
матеріал для виконання своїх проектів" [13: 231]. Тотальністю стає не техніка, що оволодіває людиною, але її 
дія є такою, що людська особистість долається людством як частиною єдиного акту, що тоталізує. 

Для християнської цивілізації запорукою креативності була індивідуальна неповторність кожної людини. 
Масова технізація нівелює будь-яку індивідуалізацію, деперсоналізуючи людину. Але якщо знову повернутися 
до вчення Ф. Ніцше, то побачимо, що сучасні тенденції прояснюють сенс вічного повернення. Воно має своє 
виправдання лише в світлі ідеї надлюдини. Машинерія вічного повторення є тією основою, з якої народжується 
те, що повинно подолати подібну буттєву ситуацію, – надлюдський стан, що означає нову форму 
самоутвердження і самореалізації особистості, новий сенс сущого. 

М. Гайдеггер так само відзначає амбівалентність ситуації, що склалася, двозначністю техніки: "По-перше, 
постав втягує в гонку поставляючого виробництва, яке затуляє подію виходу із потаємності і тим самим піддає 
ризику самі корені нашого відношення до суті істини. По-друге, сам постав, в свою чергу, здійснюється шляхом 
того здійснення, яке дозволяє людині перебувати ... як потрібна для зберігання істина. Так піднімаються рятівні 
паростки" [13: 237]. 

Річ у тому, що машинне виробництво зовсім не нівелює свободу, яка є гарантом тяглової осмисленості 
людського існування (самоідентичності). Свобода не тотожна абсолютній автономності, навпаки, вона передбачає 
певні зв’язки, що забезпечують умови для чогось. Повна автономія означає втрату самоідентичності, оскільки, 
приймаючи кожного разу автономне рішення, індивід не має можливості ідентифікуватися. "Людина, 
залишаючись одиницею буття, може тягнути онтологічну ідентичність, лише відповідаючи (і це акт свободи) 
виклику буття, вбачаючи у цьому свою місію" [10: 212]. 

Отже, можна прийти до висновку, що постав, який порядкує сущим у наші дні, несе у собі потенцію 
розкриття буття і, адже, креативності. Таке твердження прийняти можна і воно відповідає, на нашу думку, 
дійсності. Проте не можемо зголоситися з положенням цих авторів, що відбулася "втрата індивідуальної, 
особистісної душі … на користь душі загальнолюдської, покликаної стати інструментом творчості, яким раніше 
була особистість" [10: 213]. 
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Історія не вимагає від нас такої жертви – "втрати особистісної самостійності і креативності духу". Перехід 
творчості на новий виток відношення сущого і буття (від розкриття буття до його творіння) змінює саму 
антропологічну парадигму, бо творчість є фундаментальною структурою організації людської екзистенції, 
формою саморозкриття особистісного начала в людині, онтологічною підвалиною становлення її 
самоідентичності. Як підтвердження цих слів пропонуємо розглянути таблицю, яка підводить підсумки нашого 
дослідження: 

 
Самоідентичність особистості 

Рівні буття онтичний екзистенціальний онтологічний 

стадії ритуалу сепаративна лімінальна (перебування 
на межі) 

реінтегративна 
(відновна) 

архетип героя втеча з дому духовні блукання, мандри повернення додому 

духовні практики себе навертання метанойя покаяння 

сенс творчості 
наповнення 

сущого 
визначеністю 

тривання людського єства 
поставання у 
відкритості 
присутності 

прояв творчості поява нового виробництво сущого з 
буття онтологічна змінність 

особистісний 
потенціал як 

передумова творчості 

актуалізація 
буттєвої повноти 

укоріненість на стику 
буття і сущого в якості 

особистості 

спрямованість на 
самовизначення 

По-перше, самоідентичність особистості є способом людського буття, специфіка якого полягає у неперервному 
процесі її зміни на основі вільного вибору і морального самовизначення. Цей процес духовного зростання 
особистості має ступінчастий характер, охоплює онтичний, екзистенціальний і онтологічний рівні буття. 

По-друге, становлення людської самоідентичності відбувається на основі культурно визначених практик 
себе, історично першими формами яких були ритуал і міф. Як видно з таблиці, вони мають трьохступінчасту 
структуру, і на кожній стадії прояви творчості, її сенс і особистісний потенціал мають свою певну специфіку, 
що визначає історичну змінність і поступальність розвитку самої творчості як творення нового. 

По-третє, цілком очевидним є зв'язок між становленням самоідентичності особистості і творчістю – це 
єдиний процес саморозкриття буття, телеологічний і осмислений. Творчість є здійсненням буття, історією 
відношення сущого до буття, того, як з нерозчленованості буття через виокремлення і самовизначення суще 
знову зливається з буттям. Творчість прагне стати буттєвою силою, що скріплює буття і суще, способом, яким 
буття через суще конституює саме себе.  

Отже, план буттєвий і план антропологічний складають собою єдність. Творчість може здійснити свою місію 
через діяння людини. Будучи фундаментальною характеристикою справжнього перебування людини, вона розкриває 
себе як її екзистенціал. У свою чергу, людина є інструментом втілення буттєвого сенсу, що є творчим процесом, 
завдяки якому людина утримує своє людське перебування, свою гідність і справжність. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
1. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме / М. Хайдеггер // Проблема человека в западной философии. – М. : Прогресс, 

1988. – С. 314–356. 
2. Гиренок Ф. И. Антропологические конфигурации / Ф. И. Гиренок // Философия науки. Вып. 8. Синергетика 

человекомерной реальности. – М. : ИФ РАН, 2002. – 428 с. 
3. Малахов В. А. Постонтология, или как возможна ныне философия духа? / В. А. Малахов // Уязвимость любви. – К. : 

Дух і літера, 2005. – С. 51–58. 
4. Фуко М. Герменевтика субъекта : [курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981–1982 учебном году] / 

М. Фуко ; [пер. с фр. А. Г. Погоняйло]. – СПб. : Наука, 2007. – 677 с. 
5. Хоружий С. С. Современные проблемы православного миросозерцания [Електронний ресурс] / С. Хоружий. – 

Режим доступу : http://lib.pravmir.ru/library/readbook/14794. 
6. Соловьёв А. Е. Историко-философский анализ феномена "заботы о себе": дис. … канд. филос. наук : 09.00.03, 

09.00.13 / Соловьёв Алексей Евгеньевич. – Ростов н / Д, 2006. – 160 с. 
7. Мазур Л. І. "Турбота про себе" як практика становлення самоідентичності в античну епоху / Л. Мазур // Вісник Нац. ун-ту 

"Львівська політехніка". – № 692. –Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів політех.", 2011. – С. 46–51. 
8. Мазур Л. І. Становлення і розвиток ідентичності в онтогенезі / Л. І. Мазур // Філософські пошуки. Випуск ХХІІІ. – 

Львів-Одеса : Вид-во "Центр Європи", 2007. – С. 190–205. 
9. Малахов В. А. Conatus essendi и структура деятельностной самореализации (к парадигматике эпохи модерна) / 

В. А. Малахов // Уязвимость любви. – К. : Дух і літера, 2005. – С. 109–117. 
10. Пронкин Д. Д. Одиссея творчества : К бытийности сущего через осуществление бытия / Д. Д. Пронкин, 

С. В. Пронкина. – СПб. : Алетея, 2005. – 229 с. – (Метафизические исследования). 
11. Бердяев Н. Человек и машина / Н. Бердяев // Философия творчества, культуры и искусства. – Т. 1. – М. : Искусство, 

1994. – С. 499–523. 
12. Гвардини Р. Конец Нового времени / Р. Гвардини // Вопросы философии. – 1990. – № 4. – С. 127–163. 



Л. І. Мазур. Творчість як онтологічна засада особистісної самоідентичності 

17 

13. Хайдеггер М. Вопрос о технике / М. Хайдеггер ; [пер. с нем В. В. Бибихин] // Время и бытие. Статьи и выступления. 
– М. : Республика, 1993. – 447 с. – (Мыслители ХХ века). – С. 221–238. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 
1. Heidegger M. Pis'mo o gumanizme [The Letter about Humanism] / M. Heidegger // Problema Сheloveka v zapadnoi 

filosofii [The Human's Problem in the Western Philosophy]. – M. : Progress, 1988. – S. 314–356. 
2. Girenok F. I. Antropologicheskie konfiguratsii [Anthropogenic Configurations] // Filosofiia nauki [The Scientific 

Philosophy]. – Vyp. 8. Sinergetika chelovekomernoi real'nosti [Synergetics of the Human Reality] – M. : IF RAN, 2002. – 
428 s. 

3. Malakhov V. A. Postontologiia, ili kak vozmozhna filosofiia dukha? [Post Ontology, or How the Spiritual Philosophy is Possible] / 
V. A. Malakhov // Uyazvimost' liubvi [Sensitivity of Love]. – K. : Dukh i litera, 2005. – S. 51–58. 

4. Fuko M. Germenevtika sub'ekta [Subject's Hermeneutics] / M. Fuko. – SPb. : Nauka, 2007. – 677 s. 
5. Khoruzhii S. S. Sovremennye problemy pravoslavnogo mirosozertsaniia [Modern Issues of the Orthodox World View] 

[Elektronnyi resurs] / S. S. Khoruzhii. – Rezhym dostupu : http://lib.pravmir.ru/library/readbook/14794. 
6. Soloviov A. E. Istoriko-filosofskii analiz fenomena "zaboty o sebe" [Historical-Philosophical Analysis of the Phenomenon 

''Self-Concern''] : dis. … kand. filos. nauk : 09.00.03, 09.00.13 / Solov'iov Aleksei Evgen'evich. – Rostov n / D, 2006. – 160 s. 
7. Mazur L. I. "Turbota pro sebe" yak praktyka stanovlennia samoidentychnosti v antychnu epokhu [''Self-Concern'' as the 

Practice of the Self-Identification Establishment in the Ancient Epoch]/ L. I. Mazur // Visnyk Nats. univer. "Lvivs'ka 
politekhnika" [National University Journal ''L'viv Polytechnics'']. – № 692. – L'viv, 2011. – S. 46–51. 

8. Mazur L. I. Stanovlennia i rozvytok identychnosti v ontogeneze [The Establishment and Identity Development in the 
Ontogenesis] / L. I. Mazur // Filosofs'ki poshuku. Vypusk ХХІІІ [Philosophical Researches. Number ХХІІІ. – Lviv – Odesa, 
2007. – S.190-–205 

9. Malakhov V. A. Conatus essendi i struktura deiatel'nostnoi samorealizatsii [Conatus Essendi and the Structure of the 
Pragmatist Self-Realization] / V. A. Malakhov // Uyazvimost liubvi [Sensitivity of Love]. – K. : Dukh i litera, 2005. – 
S. 109–117. 

10. Pronkin D. D. Odisseia tvorchestva : K bytiinosti sushchego cherez osushchestvlenie bytiia [Odyssey Creativity : to the 
Existent Things Through Genesis Actualization]. – SPb. : Aleteia, 2005. – 229 s. 

11. Berdiaev N. Сhelovek i mashina [Human and Machine] / N. Berdiaev // Filosofiia tvorchestva, kul'tury i iskusstva 
[Philosophy of the Creativity, Culture and Art]. – T. 1. – М. : Iskusstvo, 1994. – S. 499–523. 

12. Guardini R. Konets Novogo vremeni [The End of the New Time] / R. Guardini // Voprosy filosofii [Philosophical 
Questions]. – 1990. – № 4. – S. 127–163. 

13. Heidegger M. Vopros o tekhnike [The Question on the Techniques] / M. Heidegger // Vremia i bytie [Time and Existence]. 
– М. : Respublika, 1993. – 447 s. 

 
Матеріал надійшов до редакції 28.01. 2013 р. 

Мазур Л. И. Творчество как онтологическая основа личностной самоидентичности. 
В статье проводится параллель между процессом становления самоидентичности личности на основе 

практик себя и культурно-историческим развертыванием творчества как проявлением бытия. Выявлено, 
что оба процесса имеют одинаковую ступенчатую структуру, онтологическое направление и являются, 

по сути, способом раскрытия бытия через сущее. Творчество раскрывает себя как экзистенциал 
человеческого бытия, осуществляет сущностное наполнение личностной самоидентичности. Концепт 

личностной самоидентичности, снимая в себе не только деятельностное самоутверждение субъекта, но 
и моральное самоопределение личности, и ее творческую самореализацию, привносит в парадигму 

деятельности новый смысл. 

Mazur L. I. Creativity as the Ontological Basis of the Personal Self-Identity. 
The article conducts the parallel between becoming the personal self-identity on the basis of practices of itself and 
cultural and historical development of creation as the display of being. It is exposed, that both processes have an 
identical step structure, ontological direction and are, in fact, the way of opening of being through the essence. 

Creativity exposes itself as the existence of human being, carries out the essence filling of personal self-identity. The 
concept of personal self-identity, taking off in itself not only the active subject's self-affirmation, but also the moral 

personality's self-determination, and its creative self-realization, introduces the new sense in the paradigm of activity. 
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ОРТОДОКСІЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА КЛАСИЧНОГО ПРОТЕСТАНТИЗМУ  

У статті зосереджено увагу на теоретичному осягненні змісту ортодоксії як однієї із основних категорій 
класичного протестантизму. Визначено місце і умови еволюції ортодоксії як абсолютної послідовності у 

дотриманні істинних засад християнського віровчення. Зокрема з’ясовано, що у процесі формування 
ортодоксія претендує не лише на безапеляційну істину окремих концепцій, а й стає світоглядним імперативом 

вірян. Виявлено етико-філософське підґрунтя і доктринальні документи, на яких заснована віросповідна, 
церковна і культова система ортодоксального лютеранства і кальвінізму. Простежено особливості 

концептуальної наповненості та реалії становлення і трансформації ортодоксальних протестантських 
концепцій у вченнях неоортодоксії. 

Секуляризація, нівелювання традиційних цінностей, еклектичність релігійної свідомості на тлі 
глобалізаційних процесів обумовлюють реконструювання релігійної парадигми початку ХХІ ст., що 
виявляється, з одного боку, у спробах звернення до усталених орієнтирів, ідеалів та у посиленні впливу 
християнського фундаменталізму як результату переконання у необхідності укорінення певних традиційно-
релігійних і культурних засад задля не лише збереження релігійної і культурної ідентичності, а й полегшення 
виживання у неструктурованому єдиною доцільністю, неоднозначному, соціально і духовно нелінійному світі. 
З іншого боку, у своєму відновленні релігія потребує набуття адаптаційної спроможності до економічних, 
демографічних, екологічних та кризових явищ, перерозподілу сфер впливу на світовій арені, особливої 
гнучкості в умовах нестабільності та біфуркації у соціокультурних, природних, технічних системах й 
адекватного сприйняття зовнішньо-контекстуальної мінливості цих систем. Крім того, релігія покликана стати 
джерелом рівноваги й самовдосконалення вірян, яким варто сконструювати стабільне світоглядне підґрунтя.  

За таких реалій актуалізується пошук нових форм релігійно-державного конструктивного діалогу, взаємодій 
на інституційному й індивідуальному рівнях релігійного світобачення, стає витребуваним звернення до 
класичних зразків особливостей функціонування напрямів християнства, зокрема протестантизму та 
усвідомлення змісту його ключових понять і категорій, якою є ортодоксія як своєрідна статична установка 
проектування релігійної парадигми. Варто зазначити, що поняття і категорії – це логічні форми думки з 
притаманними ознаками відтворення сутнісного і загальних зв’язків у релігії і вільнодумстві. Однією із таких 
категорій, яка у дослідженні феномена класичного протестантизму вимагає об’єктивізації, раціонального 
обмеження та глибинного проникнення у сутність, постає категорія "ортодоксія". Правомірність її вживання 
стосовно класично протестантських конфесій (лютеранство, кальвінізм) сьогодні потребує уточнення та 
експлікації різноманітних підходів, що і є метою нашого дослідження. 

Проблематики місця ортодоксії у процесі розвитку релігійних систем торкаються М. Бердяєв, А. Дугіна, 
А. Карташова та ін. Етимологічно-сутнісна характеристика категорії на рівні енциклопедично-словникових 
повідомлень надається Ф. Брокгаузом, І. Єфроном, С. Кузнєцовим, Д. Ушаковим та ін. Фактори становлення 
ортодоксальної доктрини на прикладі християнства і мусульманства, аналіз співвідношення категорій 
"ортодоксальність" й "гетеродоксальність" через призму соціалізації доктрин, їх пристосування до 
геосоціокультурної ситуації, їх співмірність з аксіологічними, когнітивними і нормативними установками 
здійснює О. Рибакова. Українські науковці П. Кралюк та В. Любащенко класичними протестантськими течіями 
визначають лютеранство і кальвінізм та осмислюють особливості їх еклезіологічних, антропологічних та інших 
віросповідних вчень, специфіку їх становлення та асиміляції на українські землі, принципи церковної 
організації. Незважаючи на достатню кількість досліджень певною мірою пов’язаних із запропонованою нами 
тематикою, питання ортодоксії як характерної риси класичного протестантизму ще не стало предметом 
релігієзнавчого аналізу і філософської рефлексії.  

Категорія "ортодоксія" (з грец. orthos – правильний і doxa – думка) перекладається як правильна, пряма 
послідовність, думка, належність до світогляду, традицій, засад певного вчення, яке не припускає жодного 
відхилення. Статичний етимологічний елемент предметного поля ортодоксії має полісмислове навантаження, 
що зумовлює наявність його кількох трактувань. Звідси, у філософії культури – це абсолютизація у дотриманні 
основ авторитетного вчення, поглядів, у тому числі ідеологічних, як от у радянський період вказують на 
марксистсько-ленінську ортодоксію, крім того ортодоксія як і гетеродоксія, на думку О. Рибакової, є 
універсальними категоріями для релігійної, політичної, економічної, наукової та ін. всіх сфер суспільної 
свідомості та діяльності.   

На підвалинах релігійної парадигми вибудовуються концептуально-смислові структури, у яких 
допускаються гетерогенні дефініції у різних контекстах. У релігійній тематизації концепт ортодоксії, 
насамперед, означає неухильне дотримання церковного віровчення. Вперше ортодоксія фіксується у 
"Церковній історії" грецького релігійного діяча, богослова Евсевія Кесарійського. Водночас, нами виявлено, що 
у деяких російськомовних перекладах цієї вагомої 10-ти книжної пам’ятки з історіографії перших віків 
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християнства, категорію "ортодоксія" замінено на її етимологічну тотожність. Зокрема у 3-й книзі (у тезі, де й 
було вперше її вжито) Іринея Ліонського і Климента Александрійського її названо "вождями церковного 
правоверия" [1: 99]. 

Виникаючи у лоні християнства ІІ ст., ортодоксія з моменту поширення перших єресей вживається як їх 
антонім. Отримуючи статус доктрини у доробках християнських апологетів, у ІІ – початку ІV ст. ортодоксія 
розглядається, передусім, як трансляція максимально наближених до витокових Божественних істин та 
віднайдення способів їх адекватного обґрунтування, що офіційним задокументуванням в едиктах 390 р. і 392 р. 
закріпило за ортодоксальним християнством позицію державної релігії. Ідеологічної і практичної атрибутності 
кафолічної і апостольської церкви ортодоксія набуває з прийняттям Нікео-Константинопільського Символу 
віри, в якому аксиміотичні і зобов’язувальні константи репрезентують сутність християнського світогляду.  

В оціночно-семантичному смислі з категорією "ортодоксія" пов’язане формування поняття "православ’я". 
Як вираження ортодоксії у ІХ ст. (19 лютого 843 р.) у Константинополі запроваджено щорічне Торжество 
Православ’я першої неділі Великого посту на честь перемоги над іконоборством і загалом православної 
догматики над ересями. Безумовне підпорядкування статичному наративу Символу віри, декларованим 
константинопольським патріархом Фотієм у 866 р., сприяло зародженню догматичних віросповідних та 
праксіологічних ознак грецької ортодоксії, яка відповідно до початкового симбіозу східно-християнської 
церковності з усталеними традиціями давньоруської культури, асимілювалась у ній, спричиняючи становлення 
правовір’я (православ’я). 

Ортодоксія, не втрачаючи термінологічного змісту, широко застосовується у сенсі правильної, ідентичної 
початковому розумінню визначеної релігійної чи філософської думки, позиції, утвердженої авторитетними 
релігійно-церковними структурами для беззаперечного виконання адептами різних конфесійних відгалужень чи 
шкіл. Відтак, ортодоксальність культивується як характеристика ісламу, різних напрямів буддизму, зрілого 
іудаїзму, а також використовується у контексті дефініції неоортодоксії як напряму протестантської думки, 
зорієнтованої на реконструювання "ідеї ранньої Реформації, особливо розуміння Бога і людини в 
ортодоксальному протестантизмі – лютеранстві і кальвінізмі" [2: 301]. 

Ортодоксальною визначають протестантську теологію ХVІ ст., засновану М. Лютером і Ж. Кальвіном. В 
історичній християнській літературі відсутня єдина думка щодо точної дати становлення лютеранської 
ортодоксії. Зокрема її ототожнюють з лютеранським богослов’ям, сформованим після М. Лютера і закріпленим 
у 1577 р. Формулою Згоди, визнаної більшістю лютеранських церков з метою їхнього об’єднання навколо 
спільноузгодженої теологічної позиції у ХVІ ст., притому цей документ залишається "вираженням 
лютеранської ортодоксії до сьогоднішнього дня" [3]. Стисло сутність головних постулат Формули Згоди як 
основи лютеранської ортодоксії зводиться до актуального і нині засудження антиномініанства, до заперечення 
оправдання завдяки Христу, який наповнює людину, натомість визнання оправдання як, насамперед, законного 
примирення з Богом і другорядності внутрішніх переживань, до визначення різноважливості гетерогенних 
вчень, до утвердження спасіння лише вірою, до закріплення вчення М. Лютера про консубстанціацію та про 
напередвизначення (з поправкою на беззаперечний вибір або визначення Богом певних людей до спасіння, а не 
засудження до загину), про всюдиприсутність Божественної природи Христа тощо.  

Лютеранська ортодоксія розглядається і як один із періодів генези лютеранства. Її представників 
об’єднувало прагнення систематизувати лютеранську теологію, під якою вони розуміли вчення про Бога і 
Божественне, проте кожен із них зробив власний внесок у розвиток лютеранської ортодоксії. Відтак, визначний 
діяч лютеранства Іоганн Герхард у своїй найвідомішій роботі "Loci Theologici", достеменно наслідуючи, на 
його думку, глибоко біблійне лютеранське віровчення і опираючись на екзегезу й історичну теологію, 
переконував у тому, що лютеранська ортодоксія пробуджує живу християнську віру і виявляв практичну 
значущість кожного лютеранського віросповідного положення чи доктрини. Авраам Каловий, автор "Systema 
locorum theologicorum" – роботи з систематичної теології, визнаної апогеєм лютеранської схоластики, 
вирізняється педантичним відношенням до ортодоксії та підготовкою нового сповідання віри. Отож, близько 
1600 р. датують початок класичного періоду лютеранської ортодоксії, яка у прагненні подолати трансцендентні 
константи католицької теології, розширила межі свого традиційно-конфесійного наративу під впливом 
неоаристотелізму та акцентувала увагу на інтелектуальній строгості у сприйнятті раціоналізованих М. Лютером 
догматичних засад християнства, що спричинило чіткість у наукових і метафізичних підходах у дослідженні 
теологічних питань. Співзвучним до гуманістичного принципу герменевтики тексту декларується інтенція 
нового прочитання Cвятого Письма, пріоритетність якого простежується у лютеранській догматиці у вигляді 
дотримання принципу Sola Scriptura, отож вихідною точкою ортодоксальних теологів І. Герхарда, Н. Гунного, 
А. Калового, Ю. Голлаца стало "одкровення, яким воно було зафіксоване у Біблії"[4: 641].  

Варто наголосити, що лютеранську ідейно-теологічну традицію закладено у вербальній спадщині М. Лютера, 
Ф. Меланхтона, М. Амсфорда та ін. та кодифіковано у шести символах віри. Вагоме значення для осмислення 
реформатської віри має теологічна спадщина Ж. Кальвіна, а саме його "Інституція, або Навчання християнській 
вірі", яку реформати вважають вдалим проводом з тлумачення Писання, та студії У. Цвінглі, Т. Беза, М. Буцера. 
Лютеранські, як і кальвіністські (реформатські) теологи дотримуються символів віри раннього християнства і 
шанують доробки Отців-апологетів, насамперед, Августина Аврелія, а також Іустина Флавія, Тертулліана, 
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відновлюють філософсько-містичні надбання, переосмислюють ренесансно-гуманістичні ідеї. Найвиразніше 
вчення ортодоксального протестантизму втілено у символічних книгах М. Лютера "Великий катехізис", "Малий 
катехізис", "Шмалькалденскі члени", Ж. Кальвіна "Перший катехізис", "Женевський катехізис", "Женевська 
згода" та ін. З кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. зміст кальвіністського віросповідання не абсолютно тотожний з 
вченням Ж. Кальвіна. Сучасні символи віри реформатів містять зміст науки Святого Письма і основних концепцій 
Ж. Кальвіна в дещо пом’якшених формах викладу і проповідування. Підґрунтям для реформатської теології є 
віросповідні документи, сформовані та затверджені відомими реформатами-теологами, а саме: Гейдельберзький 
катехізис, Бельгійське віровизнання, Канони Дортського Синоду, Вестмінстерське визнання віри. У них, на думку 
сучасних реформатів, істинно трактується слово Божого і Писання.  

Головною богословською засадою лютеранської і реформатської теологічної системи є віра в істинність 
Божого Одкровення, а також принцип Sola Scriptura. Основною умовою визначення реформатами складу 
Святого Письма стало визнання абсолютного авторитету оригіналів богословських текстів, максимально 
наближених до першоджерельного змісту, що відповідало принципу "ad fontes". Значущим для реформатів є 
благоговіння перед повновладдям Бога, яке відображається у вченні про напередвизначення. Для кальвінізму 
напередвизначення є тайною Божественного одкровення, а не наслідком розумових пошуків. У результаті 
наголошення кальвіністами на повному підпорядкуванні людини Божественному промислу сформувався 
догмат про мирське призначення християнина, який окреслює індивідуальну активність суб’єкта дій за умов 
збереження колективних цінностей. Здобутки у сфері підприємництва в результаті активної та раціональної 
діяльності – наслідок Божої милості, що згідно з вченням про предестинацію і Божественну благодать транслює 
різновекторну перспективу у протистоянні земному злу.  

Ще однією характерною рисою реформатства є вдячність за спасіння як незаслужений дар Божий. 
Необхідною умовою спасіння є належність до істинної церкви, стійкість і повноцінність віри як наслідок Божої 
благодаті та як антропологічної засади протестантизму. Августин, вважав, що гріхопадіння перших людей 
зробило всіх людей грішними. Спираючись лише на власні сили, людина не може спілкуватися з Богом. Це 
можливо лише за допомогою самого Бога, який "стоїть над усім; оскільки і в людському суспільстві вища влада 
знаходиться над нижчою, і ця остання їй підкоряється" [5: 48]. Викуплення, за Августином, можливе лише як 
Божественний дарунок, а шлях до спасіння перебуває поза людством, у Богові, котрий започатковує процес 
спасіння. Ідея спасіння через істинну особисту віру, що дається людині як благодать Божа, стверджується у 
працях М. Лютера, який заперечував роль релігійних обрядодій, зовнішніх атрибутів і Церкви у спасінні 
людини. Е. Фромм вважає, що концепція віри і спасіння [Лютера – Л. С.] зосереджена в основному на 
акумулюванні власних здобутків індивіда, "причому вся відповідальність за зроблене лежить на ньому самому, 
а не на владі, яка могла би дати йому те, до чого він прагнув і чого досяг сам, завдяки своїм зусиллям і 
старанням" [6: 90]. 

Суть сформульованого М. Лютером принципу sola fide у спасінні людини лише особистою вірою в Бога, що 
є Божественною справою в людині. Реформатор висловлює думку, що справжнє покаяння людини – це не 
одноактна дія відпущення гріхів священиком, а внутрішній процес духовно-морального вдосконалення, який 
триває впродовж усього життя християнина. У "Вестмінстерському Визнанні Віри" реформати узагальнюють 
детермінанту віри як "благодать віри, якою вибрані дістають можливість вірити в спасіння своєї душі, є 
роботою Духа Христа в їх серцях і звичайно виконується служінням Слова, через яке, як і через застосування 
тайн і молитви, вона збільшується і посилюється" [7: 73].  

Спроби своєрідного повернення у ХХ ст. до віросповідних засад ортодоксального протестантизму 
обумовлені катастрофічними наслідками Першої світової війни, суспільними катаклізмами, кризою 
раціоналізму і соціального оптимізму ХХ ст. та спрямованням проти ліберальної теології, що спричинило 
формування неооротодоксії як напряму протестантської думки. Місце лібералізму неоотодокси залишають 
лише у політиці, а на противагу фундаменталізму, за основу свого вчення намагаються взяти філософські, 
насамперед екзистенціалістські, антропологічні концепції. Відтак, прихильники неоортодоксії, проектуючи 
своєрідний неокальвінізм, єдиною можливістю пізнання людиною себе, знайдення шляху до Бога і основою 
моральності проголошували абсолютну суверенність й трансцендентність Бога та Його благодать. 

Таким чином, поняття "ортодоксія" найчастіше використовується в релігійному контексті стосовно питання 
про істинність і послідовність, зокрема християнського вчення. У класичному протестантизмі правомірними 
вважаються як окремі думки, так і систематизовані концепції М. Лютера і Ж. Кальвіна. Ортодоксальні 
лютеранські та кальвіністські доктрини охоплюють богословські переконання, культову практику, релігійну і 
позарелігійну діяльність, які переосмислюються у сучасну добу представниками неоортодоксії.  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
1. Кесарийский Евсевий. Церковная история в 10-ти книгах / Евсевий Кесарийский. – Москва : Издание Спасо-

Преображенского Валаамского монастыря, 1993. Библиотека "Вехи", 2004. – Кн. 3. – 371 c. 
2. Христианство : [словарь] / [под общ. ред. Л. Н. Митрохина и др.]. – М. : Республика, 1994. – 559 с. 
3. Дэвид К. Бернард. Лютеранская ортодоксия [Електронний ресурс] / Дэвид К. Бернард // История Христианского 

Учения с 100 по 1900 гг. н. э. – Режим доступу : http://acts29.ru/uchenie/history/?id_chapter=9&part=2. 



Л. О. Стасюк. Ортодоксія як детермінанта класичного протестантизму  

21 

4. Теологический энциклопедический словарь под редакцией Уолтера Элвелла. – М. : Ассоциация "Духовное 
возрождение" ЕХБ, 2003. – 1488 с.  

5. Августин Аврелий. Лабиринты души / Аврелий Августин // Исповедь ; Блез Паскаль. Письма к провинциалу. – 
Сімферополь : Реноме, 1998. – 416 с. 

6. Фромм Э. Бегство от свободы, Человек для себя / Э. Фромм ; [перев. с англ. Д. Н. Дудинский ; худ. обл. 
М. В. Драко]. – Минск : ООО "Попурри", 1998. –672 с. 

7. Вестмінстерське визнання віри. – Видано : Free Presbyterian Publications 133 Woodlands Road Glasgow G3 6LE 
Scotland, 1998. – 416 с. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 
1. Caesarea Eusebius. Tserkovnaia istoriia v 10-ti tomakh [Church History in 10 Books] / Caesarea Eusebius. – Moskva : 

Izdanie Spaso-Preobrazhenskogo Valaamskogo monastyria, 1993. Biblioteka "Vekhi", 2004. – Kn 3. – 371 s. 
2. Khristianstvo [Christianity] : [slovar'] / [pod obshch. red. L. N. Mitrokhina i dr.]. – M. : Respublika, 1994. – 559 s. 
3. David K. Bernard. Liuteranskaia ortodoksiia [Lutheran Orthodoxy] [Elektronnyi resurs] / Bernard David K. // Istoriia 

Khristianskogo Ucheniia s 100 po 1900 gg. n. e. [History of Christian Doctrine from 100 to 1900. BC]. – Rezhym dostupu : 
http://acts29.ru/uchenie/history/?id_chapter=9&part=2. 

4. Teologicheskii entsyklopedicheskii slovar’ pod redaktsiei Uoltera Elvella [Encyclopedic Dictionary of Theology, Edited by 
Walter Elwell]. – M. : Assotsiatsiia "Dukhovnoe vozrozhdenie" EKHB, 2003. – 1488 s. 

5. Augustine of Hippo. Labirinty dushi [Labyrinths of Soul] / Hippo Augustine // Ispoved', Blaise Pascal. Pis'ma k provintsialu 
[Confessions, Blaise Pascal. Letters to the Provincial]. – Simferopol' : Wren, 1998. – 416 s. 

6. Fromm E. Begstvo ot svobody, Chelovek dlia sebia [Escape from Freedom, Man for Himself] / E. Fromm ; [perev. s angl. 
D. N. Dudinskii ; khud. red. M. V. Drako]. – Minsk : OOO "Popurri", 1998. – 672 s. 

7. Westminsters'ke vyznannia viry [Westminster Confession of Faith]. – Free Presbyterian Publications 133 Woodlands Road 
Glasgow G3 6LE Scotland, 1998. – 416 s. 

 
Матеріал надійшов до редакції 10.01. 2013 р. 

Стасюк Л. О. Ортодоксия как детерминанта классического протестантизма. 

В статье сосредоточено внимание на теоретическом постигании содержания ортодоксии как одного с 
основных понятий классического протестантизма. Определены место и условие эволюции ортодоксии как 

абсолютной последовательности в соблюдении истинных принципов христианского вероучения. В 
частности выяснено, что в процессе формирования, ортодоксия претендует не только на 

безапелляционную истину отдельных концепций, но и становится мировоззренческим императивом 
верующих. Обнаружены этико-философская основа  и доктринальные документы, на которых основана 

вероисповедная, церковная и культовая система ортодоксального лютеранства и кальвинизма. 
Прослежены особенности концептуальной наполненности, реалии становления и трансформации 

ортодоксальных протестантских концепций в учениях неоортодоксии. 

Stasiuk L. O. Orthodoxy as the Determinant of the Classical Protestantism.  

The article focuses on the theoretical comprehension of the content of orthodoxy as one of the basic concepts of 
classical Protestantism. The place and conditions of the orthodoxy evolution as the absolute consistency in adhering to 

the true principles of the Christian faith are determined. In particular it is clarified that in the formation process 
orthodoxy claims not only unconditional truth of certain concepts, but also becomes a philosophical imperative for the 
believers. The ethical and philosophical background and doctrinal documents, on which the religious, church and cult 
system of orthodox Lutheranism and Calvinism is based, are discovered. The conceptual features of the fullness, reality 
formation and transformation of the orthodox Protestant conceptions in the studies of the neo-orthodoxy are deduced. 
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ПРО РИТОРИКУ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ 

У статті зазнають конструктивної критики визначення риторики як красномовства, мовленнєвої 
комунікації або ораторського мистецтва, мистецтва володіти словом, мистецтва переконувати словом, 

мистецтва гарно говорити, мистецтва прикрашати мовлення як одного із видів соціально-політичної 
професійної діяльності. Запропоновано визначення риторики, яке, на думку автора, є досконалішим, ніж 

існуючі. Обґрунтовано хибність або неточність деяких тверджень про значення риторики.  

В умовах демократизації нашого суспільства, гарантії державою права кожного громадянина на захист своїх 
поглядів, значення риторики в системі освіти зростає. Відгукуючись на соціальне замовлення, вчені України 
опублікували чимало навчальних посібників і підручників із цієї дисципліни, більшість з яких є змістовними і 
відповідають навчальній програмі з риторики. Проте в деяких із них мають місце і явні помилки, зокрема у 
визначенні риторики та з'ясуванні її значення.  

Метою статті є спростування неточних і явно хибних визначень риторики і з’ясування її значення. 
Однією із причин названих помилок є традиційні неточні чи й хибні визначення риторики як науки або хибна 

їх інтерпретація: "Серед розмаїття визначень риторики можна виділити дві головні традиції, що мають дуже 
давню історію. Перша традиція найбільш яскраво репрезентована у творчості давньогрецького філософа 
Арістотеля (384–322 до н. е.) . У її межах риторика визначається як "мистецтво переконання"... Друга традиція 
найбільш яскраво репрезентована у творчості давньоримського ритора Квінтіліана ( прибл. 35 – 96 н. е.). У її 
межах риторика визначається як "мистецтво говорити витончено" [1: 9]. Сучасні автори навчальної літератури 
з риторики теж припускаються подібних помилок: "Риторика – це мистецтво красномовства, мистецтво грамотно, 
змістовно і захоплююче будувати свою промову, переконливо донести свої думки до аудиторії" [2: 7]; "Риторика – 
мистецтво прозової мови, тоді як поетика – мистецтво поетичної мови ... " [3: 9]; "Риторика – це гарна або 
прикрашена мова, тоді як звичайна практична мова спеціальних прикрас не має" [4: 9]; "Класичну риторику та 
ораторське мистецтво можна розуміти як синоніми"¹ [2: 9]; "Сучасні фахівці відзначають два значення поняття 
"риторика": вид суспільно-політичної і професійної діяльності, метою якої є цілеспрямований вплив на масову 
аудиторію засобами живого слова; майстерне володіння словом у процесі публічного виступу" [5: 3]; "Риторика – 
це мистецтво красномовства, особливий вид творчої діяльності" [2: 7]. Автори праць з риторики, як правило, лише 
називають існуючі визначення риторики, не піддаючи їх критичному аналізу. 

Піддаючи критиці перелічені визначення риторики, необхідно чітко розмежувати поняття "риторика", 
"красномовство", "мистецтво". 

Основною причиною ототожнення риторики з красномовством є те, що ці автори послуговуються буденною 
свідомістю, яка, як правило, не роздвоює світ на об'єктивний (матеріальний) і суб'єктивний (ідеальний), на 
об'єкт пізнання і його образ, представлений у свідомості людини, зокрема красномовство і теорію 
красномовства, тобто риторику, науку про красномовство. Перед людиною "світ виступає як пізнаний світ". 
Іншого світу вона просто не знає. Тому буденна свідомість ігнорує відмінність між предметом пізнання і його 
ідеальним образом, зокрема відмінність між риторикою і предметом її дослідження. Правда, в цьому потрібно 
вбачати не тільки недолік буденної свідомості, а й певні переваги над філософським світорозумінням як 
надмірно громіздким, перевантаженим тим, що в повсякденному житті часто лише заважає оперативно діяти в 
конкретних життєвих ситуаціях. Наслідком такої специфіки буденної свідомості є, зокрема, часте ототожнення 
науки з її предметом. Так, етику іноді ототожнюють з предметом її дослідження – мораллю, риторику – з 
красномовством тощо. Дає про себе знати і те, що риторика є результатом осмислення історичної практики 
красномовства, узагальненням його успіхів. Деякі автори відверто ототожнюють риторику з предметом її 
дослідження – красномовством: "У сучасній науковій та навчальній літературі можна зустріти вживання 
риторики як синоніму до ораторського мистецтва. Наприклад, Л. А. Введенська та Л. Г. Павлова ототожнюють 
ораторське мистецтво (лат. оratoria), риторику (грец. rhetorike) та російське красноречие... " [2: 7]; "Класичну 
риторику та ораторське мистецтво можна розуміти як синоніми" [2: 9]. Згідно з логікою цього міркування, 
біологія є синонімом стосовно живої природи (не слово "біологія" стосовно імені "жива природа", а реальна 
біологія стосовно реальної живої природи. До того ж, біологія і жива природа ототожнюються, тобто наука про 
живу природу, біологія вважається тим же самим, що й жива природа. Нерозуміння поняття риторики 
виявляється і в тому, що деякі автори вважають сумісними поняття риторики і ораторського мистецтва: 
"Поняття "риторика" ширше за поняття "ораторське мистецтво" і не зводиться до нього [2: 4]; "Сучасна наука 
схильна до розділення понять "ораторське мистецтво" і "риторика", трактуючи останню в більш широкому 
сенсі" [2: 7]. Навіть пересічному студенту, який вивчив курс логіки, зрозуміло, що ці поняття ("риторика" і 
"ораторське мистецтво") є несумісними, оскільки риторика не є ораторським мистецтвом і навпаки.1 
                                                

1 Синонімами можуть бути лише слова, а не предмети і явища об'єктивної дійсності. 
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Риторика – наука (не красномовство, не ораторське мистецтво, не переконуюча комунікація, бо останні є 
предметом дослідження риторики; не мистецтво, бо останнє, на відміну від науки, моделює дійсність за 
допомогою художніх образів). Риторика, як і будь-яка наука, становить собою систему понять, абстракцій; 
ґрунтується на відповідних фундаментальних теоретичних засадах – принципах; прагне забезпечити достовірність 
своїх положень; адресується, передусім, теоретичному рівню свідомості людини. І, звичайно ж, вона є не видом 
соціально-політичної професійної діяльності, а наукою. Наслідком негативного впливу буденної свідомості є й 
помилки, що виявляються в ототожненні мови зі свідомістю, термінів – з відповідними поняттями: "Наша 
свідомість, можливо й не зводиться до слів, але донести до людей свої думки, емоції та побажання ми можемо 
тільки у формі слова" [6: 3]. У цьому судженні помилковим є не лише ототожнення свідомості зі словами, а й 
фактичне заперечення здатності мови мистецтва "донести до людей свої думки, емоції та побажання... ". 

 Прагнучи з’ясувати гносеологічні корені хибного ототожнення риторики з мистецтвом і будучи толерантно 
налаштованими стосовно наших опонентів, варто назвати такі обставини: визначенню "риторика – це 
мистецтво... " не варто надавати буквального значення, оскільки воно має метафоричний характер; справжній 
ритор є митцем у певному розумінні хоча б тому, що здатний ефективно апелювати не лише до мислення 
людей, а й до їх уяви та почуттів, безпосередньо впливати на їх волю, характер поведінки, діяльність, а зрідка й 
на їх світогляд загалом і навіть на спосіб життя; здатність ритора, як і митця, має значною мірю вроджений 
характер; риторика рекомендує не лише чисто раціональні засоби, стандартні схеми виголошення промов тощо, 
а й нестандартні, зокрема розкриває можливості образного слова, мистецтва актора, який одночасно виступає і 
в ролі автора монологу (чи діалогу), і в ролі режисера, що має "нав’язати" свою схему спектаклю у формі 
діалогу (реального чи уявного, "мовчазного" з боку опонентів) між промовцем та відповідною аудиторією; 
визнає важливу роль інтуїції у процесі спілкування та необхідність імпровізації; учить, як уміло, удатно, 
дотепно, витончено, мистецьки переконувати. Проте всі перераховані обставини не є достатньою підставою для 
того, щоб вважати риторику, тобто науку про красномовство, мистецтвом. 

 Загалом погоджуючись із визначенням риторики як теорії красномовства, науки про красномовство, варто 
внести до нього деякі уточнення. По-перше, в центрі уваги риторики є проблеми не стільки знання мови, 
скільки здатності до ефективного мовлення, до живого слова; по-друге, мова і мовлення є лише зовнішньою 
оболонкою, "безпосередньою дійсністю" думок, уявлень, почуттів людини (до того ж природною мовою часто 
неможливо передати її емоції, почуття). Саме це стало причиною виникнення такої штучної мови, як 
мистецтво. Російський термін "искусство", на нашу думку, означає не лише "искусно", але й "искусственно" 
передавати те, що не можна передати звичайною, природною, натуральною (звідси "натуралізм" у мистецтві) 
мовою; до речі, Іван Франко називав твір мистецтва "штукою". Не виключена можливість спорідненості цього 
терміна зі словом "штучний"); по-третє, під мовою варто розуміти не тільки вербальні, а й невербальні засоби 
передачі думок, уявлень і почуттів, насамперед, мови різних видів і жанрів мистецтва, мову міміки, жестів 
тощо. Принагідно зауважимо, що в сучасному академічному красномовстві засоби красномовства природної 
мови не завжди можуть бути ефективними, оскільки ця мова нерідко невизначено, неоднозначно виражає 
думки, і вчені змушені звертатися до штучної мови (це стосується математики, фізики, сучасної логіки тощо).  

"У деяких фахівців викликає сумнів навіть те, чи можна риторику взагалі вважати наукою" [1: 9]. І для цього 
є деякі аргументи, насамперед, на користь твердження, ніби риторика не належить до самостійних наук, 
оскільки вона не має свого власного предмета дослідження, бо те, що вона вивчає (точніше – його складові), 
перебуває в компетенції інших наук – мовознавства, філософії, соціології, логіки, еристики, психології, 
педагогіки, естетики, теорії мистецтва, етики, семіотики, лінгвістики текстів, психолінгвістики, теорії 
комунікації, стилістики тощо. З’ясовуючи об’єктивні підстави визнання риторики самостійною наукою, варто 
зазначити, що виправдане на перший погляд прагнення визначити онтологічний статус предмета риторики, 
зокрема окреслити його просторові, часові або якісь інші межі буття (як це робить більшість наук, скажімо, 
предметом дослідження біології є жива природа), ведуть до фрагментарного, еклектичного розуміння цього 
"предмета", структурні елементи якого "розкидані", "розпорошені" в найрізноманітніших сферах духовного 
життя людини і суспільства, а тому часто досліджуються іншими науками. Перебуваючи у сфері компетенції 
різноманітних наук, предмет риторики не може бути єдиним, цілісним, онтологічно окресленим подібно до 
предметів більшості інших наук. Саме тому деякі фахівці сумніваються в приналежності риторики до 
самостійних наук. Вихід тут один: відверто визнати, що предмет риторики має не онтологічний, а 
функціональний статус. Він є справді єдиним, цілісним, однозначно окресленим і чітко визначеним лише тому, 
що ця наука виконує одну функцію, служить одній справі – озброює людину засобами ефективно спілкуватися, 
самовиражатися, переконувати інших людей за допомогою усного й писемного слова. А в пошуках засобів 
виконання цієї функції вона може (і повинна) звертатися до будь-яких інших наук, їх найновіших досягнень, не 
претендуючи на те, що пропоновані нею засоби переконання є її власним надбанням. Тому предмет риторики 
має синтетичний характер. Правда, функції риторики не можна однозначно звести до переконування хоча б 
тому, що іноді виникає потреба лише привернути увагу людей до певних явищ, подій, проблем, об'єктивно 
передати інформацію своєму співрозмовнику, не нав'язуючи йому своїх думок, поглядів, переконань (у Союзі 
така об' єктивність нерідко розцінювалась як "об'єктивістська" позиція автора, що ігнорує принцип партійності, 
а в кінцевому підсумку – як буржуазна, реакційна). Метою промови чи бесіди може бути і досягнення 
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консенсусу. До того ж сучасна риторика (чи принаймні риторика майбутнього) має навчити людину 
максимально "відкривати двері своєї душі" перед найближчою тобі людиною, що, мабуть, не можна звести до 
переконування. Хоча однозначної відповіді і тут немає. Адже навіть у розмові-діалозі із самим собою людина 
нерідко прагне переконати своє сумління у правильності, моральності, людяності своїх вчинків, а сумління 
часто переконує її в протилежному. 

Варто зазначити, що знання риторики самої по собі ще не робить людину ритором, оскільки останній 
повинен не тільки знати і вміти як говорити, але й що говорити. А для цього необхідні професійні знання, а 
іноді й відповідні вміння та навички, обізнаність у різних галузях сучасної науки, високий рівень загальної 
інтелектуальної культури, ерудиції, зокрема знання філософії, мистецтва, насамперед, художньої літератури. 
Риторів, які, не маючи таких даних, вдаються лише до своїх мовленнєвих здатностей, ігноруючи інші вимоги, 
називають балакунами, базіками, демагогами (згадаймо знайомий вислів: "Це всього лиш риторика"). Тільки 
будучи адекватним й ефективним засобом вираження змістовних думок, оригінальних уявлень і щирих 
почуттів ритора, мова стає могутньою силою впливу на свідомість інших людей. Відсутність професійних знань 
не можна компенсувати знанням ні риторики, ні логіки, ні еристики, ні жодної іншої науки. Примітивним є 
розуміння риторики як науки, котра навчає говорити на будь-яку тему чи красивого мовлення, яким милуються 
слухачі. Усе сказане жодним чином не применшує значення осягнення секретів красномовства, рекомендацій 
риторики, тобто науки про красномовство. 

Зазначимо, що незнання мови народу, перед представниками якого ми виступаємо, а тим більше її 
ігнорування робить нас нездатними ефективно спілкуватися з аудиторією. Справа в тому, що в кожній 
національній мові є приховані коди², доступні лише людині, яка з дитинства інтуїтивно, "з молоком матері" 
перейняла їх від своїх батьків. Будучи позбавленим секретів цих кодів, оратор навіть за умови, що він етнічно є 
українцем, не зможе "достукатися" до сердець своїх співвітчизників. Про це свідчить хоча б відома думка про 
те, що переклад поетичного твору на іншу мову не зберігає власне поезію. Жартуючи, кажуть: "Переклад 
поетичного твору є всього лиш "переводом" (перевести – це зіпсувати). Так, той, хто читав поезії Дж.-Н.-
Г. Байрона на українській чи російській мові (чи О. Пушкіна – на українській, або Л. Костенко – на 
іншомовній), повинен відмовитися від ілюзії, ніби він відчув і пережив чарівність поезії цього видатного поета.  

Варто розрізняти риторику як науку і риторику як навчальну дисципліну гуманітарного циклу, структура 
якої залежить і від профілю вузу та факультету, на якому вона читається, і навіть від того, читалися перед цим 
курси мовознавства, логіки, еристики, психології тощо.  

Всупереч традиційному визнанню "наукою наук" філософії, від якої пізніше відокремились (рос. 
"отпочковались") так звані конкретні науки, деякі вчені вважають (і не зовсім безпідставно), ніби такою "наукою 
наук" була саме риторика, від якої пізніше відгалузились мовознавство, логіка, еристика тощо. Вагомим аргументом 
на користь такої думки служить хоча б історія риторики Давньої Індії, насамперед, школи ньяя.  

Питання про значення риторики має два аспекти: по-перше, значення риторики як науки, що виявляється у 
впливі рівня її розвитку на розвиток інших наук, а опосередковано – і на різні сфери життя суспільства 
(політику, економіку, соціальну сферу), а по-друге, значення знання риторики для окремої людини (а 
опосередковано – і для суспільства загалом). Дослідження першого аспекту цієї проблеми має суто історичний і 
академічний характер, а тому часто ігнорується. Другий же аспект проблеми – значення знання риторики – не 
може бути байдужим для жодної людини, яка, маючи почуття власної гідності, прагне ефективно спілкуватися, 
самовиражатися, переконувати своїх співрозмовників, захищати свої погляди, спростовувати хибні думки й 
неправильні міркування своїх опонентів. Історія знає таких риторів, під впливом яких деякі слухачі змінювали 
свій світогляд і навіть спосіб життя. Правда, існує думка, ніби риторика несе в собі загрозу для людини, яка 
може самовиражатися лише завдяки вільному, творчому, насамперед, імпровізованому слову, а риторика дає 
загальні, а не індивідуальні поради у вигляді норм, правил, схем, трафаретів. Так, французький поет-символіст 
Поль Верлен (1844–1896) пропонував "зламати шию красномовству" (він, очевидно, мав на увазі риторику, а не 
красномовство). Проте риторика не прагне робити людей поетами. У неї інші завдання, адже поетами 
народжуються. До речі, і деякі сучасні фахівці з риторики вважають риторику суто індивідуальною, 
особистісною наукою: "Риторика, можливо, як ніяка інша наука, є суто індивідуальною, особистісною" [4: 7]. 
Проте якби вона була індивідуальною, то не була б наукою, системою загальних положень (узагальнень), і 
кожен підручник з риторики адресувався б одній-єдиній людині. Вивчаючи загальний для всіх курс риторики, 
кожен із нас водночас разом з тим враховує (повинен враховувати) специфіку своїх комунікаційних здатностей 
і недоліків. У висловленні "Риторика є суто особистісною наукою" знову-таки риторику ототожнюють з 
красномовством людини як особистості, яка в ідеалі справді повинна бути неповторною.2 

З’ясовуючи значення знання риторики для людини як цілісної свобідної особистості, суверенної одиниці 
людського буття, варто зазначити, що твердження деяких учених, ніби риторика служить істині, красі, добру і 
справедливості (Риторика "вчить служити добру, правді, щастю людей засобом ораторського мистецтва" [7: 3] є 

                                                
2 Правда, знання цих кодів ще не робить людину красномовною хоча б тому, що їй необхідно розуміти і коди, вироблені 

людством впродовж тисячоліть. До того ж, рідну мову необхідно вивчати все життя: "Якщо чужу мову можна вивчити за 
пару років, то рідну необхідно вивчати все життя". 
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явно ілюзорним. Як автомат Калашникова (і будь-яка зброя) служить як силам добра, так і силам зла, силам і 
прогресу, і регресу, так і риторика служить усім світлим і темним силам (пропаганді Гебельса, радянсько-
"кадебістській" пропаганді тощо). Історія знає випадки, коли "красномовці" отримували владу над значними 
соціальними групами людей чи переважною більшістю нації. Наслідки такої системи красномовного 
навіювання, як правило, були трагічними. До того ж деякі автори праць з риторики відверто заперечували, що 
головною ціллю риторики є досягнення істини. Так, на думку автора першого трактату з риторики Каракса, 
учня Емпедокла (прибл. 490 – прибл. 430 до н. е.), головною ціллю оратора є не розкриття істини, а чіткість і 
переконливість, що досягаються з допомогою ймовірнісних аргументів. При цьому він рекомендував вдаватися 
до будь-яких софізмів. А його послідовник Горгій Леонтійський (прибл. 483 – 375 до н. е.) писав, що ймовірне 
важливіше істинного. Представники ж "чорної риторики" оголосили своїм принципом твердження "риторика 
служить тому "добру", в чиїх руках вона знаходиться.  

У кожної людини є більш чи менш досконалі стихійно сформовані навички спілкування. Історія знає 
видатних красномовців, які прославили себе задовго до виникнення науки про красномовство, риторики. Проте 
жити на світі лише одне життя, до того ж надто коротке, і послуговуватися примітивними засобами спілкування, 
зокрема самотужки готуватися до публічних промов, ігноруючи здобутки науки про красномовство, створені 
впродовж двох з половиною тисяч років, щонайменше невиправдано, нераціонально хоча б з огляду на те, що 
кожен із нас час від часу зазнає труднощів при спробі поділитися з іншими людьми своїми думками і почуттями. 
До того ж від майстерності спілкування часто залежить місце і роль людини в суспільстві (а іноді й сімейне 
щастя), а недорікуватість (рос. "косноязычие") вважається однією з істотних вад людини. 

Необхідною умовою осмислення проблеми значення риторики є з’ясування місця і ролі красномовства в 
житті людини, що, в свою чергу, передбачає знання значення її спілкування. Щоб детальніше конкретизувати 
предмет риторики та її значення, варто осмислити сутність красномовства, його види та жанри. 

Аналіз існуючих визначень риторики свідчить про необхідність чіткого й однозначного наукового 
визначення цього поняття, яке можна було б пропонувати всім, хто вивчає цю науку.  
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Тофтул М. Г. Про риторику и ее значение. 

В статье подвергаются конструктивной критике определения риторики как красноречия, речевой 
коммуникации или ораторского искусства, искусства владения словом, искусства убеждать словом, искусства 

красиво говорить, искусства украшения речи как одного из видов социально-политической деятельности. 
Предлагается определение риторики, которое, по мнению автора, является более совершенным, чем 

существующие. Обосновывается ложность или неточность некоторых утверждений о значении риторики. 

Toftul M. G. On the Eloquence and its Meaning. 

This article constructively criticizes the definitions of rhetoric as the  eloquence, speech communication or oratory, skill 
of being a master of word, skill to convince by means of words, art of speech, art to beautify the speech as one of the 
aspects of the social political professional activity. The author’s definition of rhetoric, which to his opinion is more 

absolute than others existed definitions, is proposed. The falsity and inexactitude of some affirmations concerning the 
meaning of the rhetoric is considered. 
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ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ З ХІМІЇ У СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 
''ЗАХИСТ РОСЛИН'' 

У статті висвітлено теоретичні та методичні засади формування предметних компетенцій з хімії у 
майбутніх фахівців із захисту рослин. Вони стосуються переліку і змісту предметних компетенцій з хімії, 
етапів, методів та засобів їх формування, навчальних підходів, дидактичних принципів, форм організації 

навчального процесу й навчальної діяльності студентів, модульної структури курсу ''Хімія (фахове 
спрямування)'', контролю й оцінювання. Визначено, що ефективність формувального процесу залежить 

безпосередньо від взаємодії трьох складових компетентнісного вивчення цієї навчальної дисципліни – 
змістової, дидактично-методичної та процесуальної. 

Упровадження в навчальний процес компетентнісного підходу є першочерговим завданням вищої освіти України 
[1]. Це вимагає від науковців у галузі педагогіки розробки теоретичних і методичних засад формування у студентів 
предметних компетенцій з навчальних дисциплін, зокрема із хімії у підготовці фахівців із захисту рослин. 

Проблемі формування предметних компетенцій з хімії в учнів та студентів педагогічних навчальних 
закладів присвячено роботи О. Бабенко, А. Грабового, М. Савчин, І. Родигіної та ін. Однак завершене 
комплексне дослідження з формування цих компетенцій здійснено лише для вищої екологічної освіти [2]. Нині 
є необхідність в розробці теоретичних і методичних засад формування предметних компетенцій з хімії у 
майбутніх фахівців із захисту рослин. Це й визначило мету нашого дослідження. 

Згідно з Галузевим стандартом вищої освіти України [3; 4] (2009 р.) майбутні фахівці із захисту рослин 
вивчають лише одну нормативну хімічну дисципліну – ''Хімія (фахове спрямування)''. Тому саме на її змісті й 
визначалася специфіка формування предметних компетенцій з хімії у студентів, зокрема це стосувалося: 
переліку та змісту предметних компетенцій з хімії, етапів, методів та засобів їх формування, навчальних 
підходів і дидактичних принципів, модульної структури вивчення предмета, форм організації навчального 
процесу і навчальної діяльності студентів, контролю й оцінювання. 

У процесі вивчення дисципліни ''Хімія (фахове спрямування)'' у студентів формуватимуться такі предметні 
компетенції з хімії: використання набутих знань й умінь з хімії для розв’язання навчальних завдань як передумови 
формування хімічної складової виробничих функцій фахівців із захисту рослин; виявлення взаємозалежності між 
складом, будовою, властивостями (біологічними функціями), застосуванням неорганічних й органічних сполук та 
їх впливом на довкілля з метою прогнозування соціальних і екологічних наслідків використання добрив і 
пестицидів; володіння загальнонауковими і спеціальними хімічними методами дослідження якісного та 
кількісного складу сільськогосподарських культур, залишкового вмісту пестицидів і нітратів у продуктах 
рослинництва та ґрунті як необхідної умови об’єктивної оцінки їх якості; застосування сучасного хімічного 
обладнання з метою набуття досвіду, необхідного для дослідження рослин та рослинницької продукції, ґрунту, 
мінеральних і органічних добрив, пестицидів; здійснення розрахунків, статистичної та графічної обробки 
результатів дослідження відповідних об’єктів з метою встановлення їх відповідності загальноприйнятим 
стандартам і нормативам; дотримання правил техніки безпеки при роботі з речовинами як хімічної компоненти 
професійного уміння попереджувати забруднення сільськогосподарських угідь токсичними речовинами; 
самостійне теоретичне і практичне здобуття хімічної інформації, її систематизація у вигляді звіту, проекту, статті, 
доповіді на науковій конференції тощо як передумова вирішення професійно-практичних завдань. 

Пріоритетними для формування цих компетенцій є компетентнісний, діяльнісний, особистісно 
орієнтований, аксіологічний та системний підходи й такі дидактичні принципи, як принцип орієнтування 
навчання на кінцевий результат, діяльності в навчанні, орієнтованості на практичну діяльність, індивідуалізації, 
гуманізації, дослідницького підходу, опори на реальний досвід суб’єктів навчання, предметності, свідомості, 
активності та самостійності суб’єктів навчання, комунікативності та суб’єкт-суб’єктної взаємодії, системного 
використання педагогічного контролю, домінування в навчальному процесі самостійної роботи, практичних 
завдань й експериментальних досліджень. 

Формування предметних компетенцій з хімії здійснюється на змісті трьох модулів дисципліни ''Хімія (фахове 
спрямування)'': ''Загальна хімія з основами фізичної та колоїдної хімії'', ''Хімія елементів та їх сполук'' й ''Основи 
хімічного аналізу''. Ці модулі деталізовано в таких змістових модулях: вступ; структурна організація речовин; 
гомогенні і гетерогенні системи; розчини електролітів; хімічні реакції та закономірності їх перебігу. Окисно-відновні 



О. С. Заблоцька. Формування предметних компетенцій з хімії у студентів напряму підготовки ''Захист рослин'' 

27 

реакції. Фотосинтез; комплексні сполуки; поверхневі явища (Модуль 1), хімія елементів живлення рослин; 
неорганічні й органічні речовини; мінеральні та органічні добрива. Пестициди (Модуль 2), якісний аналіз; кількісний 
аналіз (Модуль 3). Тематика цих модулів визначає зміст усіх предметних компетенцій з хімії та їх складових, 
зокрема: предметних знань та вмінь, пов’язаних із хімією ціннісних орієнтацій студентів і особистісних рис. 

Предметні компетенції з хімії формуються в межах таких форм організації навчального процесу, як лекції, 
лабораторні заняття, консультації та під час самостійної роботи студентів, зокрема науково-дослідної. На 
лекціях розпочинається формування ціннісно-орієнтаційних, когнітивних та практичних (зокрема, предметних 
інтелектуальних умінь та особистісних рис) структурних елементів предметних компетенцій з хімії. На 
лабораторних заняттях особлива увага акцентується на їх практичних структурних елементах – 
експериментальних й інтелектуальних уміннях, навичках та особистісних рисах студентів. Під час самостійної 
роботи студентів, зокрема в процесі підготовки до навчальних занять й контрольних заходів та виконання 
індивідуальних завдань, формуються усі (окрім експериментальних умінь) складові предметних компетенцій з 
хімії. Цьому сприяє розробка викладачами компетентнісної тематики самостійної роботи, визначення її форм 
виконання, підготовка дидактичних засобів, організація рефлексивних і контрольно-оцінних заходів. 

Проведення дослідницької діяльності студентів сприяє формуванню творчого рівня їх активності, а отже – й 
високого рівня сформованості в них предметних компетенцій з хімії. Зазначений вид діяльності здійснюється на 
лабораторних заняттях та під час роботи студентського хімічного наукового товариства. 

Щодо етапів формування предметних компетенцій з хімії. На початку вивчення дисципліни, проведення 
кожного з лабораторних занять встановлюється рівень володіння студентами предметними знаннями, вміннями 
та особистісними рисами (діагностичний етап). З цією метою проводяться контрольні роботи і тестування, 
здійснюються спостереження й анкетування. Результати такої роботи створюють можливості для вибору 
оптимальних форм, методів та засобів формування у студентів предметних компетенцій з хімії. 

На мотиваційному етапі формується психологічна спрямованість студентів на оволодіння предметними 
знаннями, вміннями та особистісними рисами, тобто ціннісно-орієнтаційної складової предметних компетенцій 
з хімії. Цей процес здійснюється покроково, відповідно до структури ціннісних орієнтацій: когнітивна складова 
(викладач пояснює, а студент розуміє зміст предметних компетенцій з хімії) → емотивна складова (викладач 
акцентує увагу на значущості предметних компетенцій з хімії для фахової підготовки, викликає зацікавленість 
до їх змісту; студент відчуває потребу у формуванні предметних знань, умінь та особистісних рис, виявляє 
інтерес до них, усвідомлює власні мотиви їх формування) → поведінкова складова (викладач створює навчальні 
ситуації проблемного характеру, які вимагають від студентів застосування предметних компетенцій з хімії; 
студент демонструє психологічну готовність (установку) до формування усіх складових предметних 
компетенцій з хімії). 

Когнітивний етап полягає в засвоєнні студентами предметних хімічних знань: теоретичних (понять, законів, 
правил тощо), знань ''як діяти'' (знань про відомі способи діяльності в хімії) та знань ''яким бути'' (знань про 
особистісні риси, необхідні для предметної діяльності). Засвоєння предметних знань студентами відбувається в 
такій послідовності: 1) сприйняття інформації про об’єкти вивчення хімії; 2) її усвідомлення; 
3) запам’ятовування; 4) практичне використання. 

Діяльнісний етап передбачає практичне застосування предметних знань з хімії, тобто формування 
предметних умінь, навичок та особистісних рис. Предметні вміння формуються послідовно: 1) розкриття змісту 
вміння як сукупності дій та операцій; 2) організація практичної діяльності по оволодінню вмінням. Формування 
навичок здійснюється за такими етапами: 1) вирізнення окремих прийомів та операцій; 2) об’єднання їх у єдину 
дію; 3) усунення помилок; 4) покращення якості навички; 5) автоматизація й включення навички в предметну 
діяльність. Особистісні риси студентів, пов’язані з хімією, формуються та виявляються у процесі їх предметної 
діяльності. Це відбувається на основі знань ''яким бути'' – когнітивної основи особистісних рис. 

Рефлексивний етап формування предметних компетенцій з хімії базується на результатах кожного з 
попередніх етапів та загалом формувального процесу. У межах цього етапу відбувається трансформація 
самооцінки студентів у напрямі: для мене має значення, мені потрібно і цікаво, я прагну (мотиваційний етап) → 
я знаю (когнітивний етап) → я вмію і створюю (діяльнісний етап) → я здатний (інтеграція результатів усіх 
етапів формування предметних компетенцій з хімії). 

Пріоритетними для формування предметних компетенцій з хімії є методи: пояснення навчального 
матеріалу з урахуванням його значущості для майбутньої професії, проблемний та емоційний виклад 
навчального матеріалу, виконання дослідів та робіт з частково-пошуковим і дослідницьким змістом, 
використання цікавих у професійному плані завдань, імітаційно-ігрове моделювання, кейс-метод, когнітивне 
інструктування, метод проектів тощо; засоби: обладнання хімічної лабораторії, сільськогосподарські рослини, 
ґрунт, продукція рослинництва, добрива, пестициди, підручники, навчальні посібники та їх електронні носії, 
мультимедійні засоби, матеріали когнітивного інструктування, робочі журнали з дисципліни, щоденники 
власних досягнень студентів, мережа Інтернет та ін.; форми організації навчальної діяльності студентів: 
індивідуальна та групова. 

Групова навчальна діяльність студентів на лабораторних заняттях створює кращі умови для індивідуалізації 
навчання під час опитування, дає можливість більшу частину часу присвятити безпосередньо експериментальній 
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роботі. Робота в малих гетерогенних групах використовується під час виконання тривалих й об’ємних 
експериментальних завдань, де студенти виявляють такі особистісні риси, як відповідальність за колективну 
справу, організованість, наполегливість, пізнавальна активність, критичність мислення, креативність, здатність до 
предметного спілкування та колективної взаємодії. Виконання нетривалих і нескладних робіт здійснюється 
студентами індивідуально. Це формує в них самостійність, пізнавальну активність, критичність мислення, 
відповідальність, креативність, організованість, наполегливість у вирішенні предметних завдань. Після 
завершення експерименту студенти складають звіт, в якому описують хід роботи, будують графіки, таблиці, 
роблять необхідні обчислення та узагальнення. Захист звіту роботи є індивідуальним. 

Особлива увага в процесі вивчення хімії акцентується на пошуково-виконавчому та творчому рівнях 
активності студентів. Трансформація цих рівнів з репродуктивно-наслідувального відбувається завдяки 
предметній та фаховоспрямованій мотивації навчання; використанню у навчальному процесі цікавих за змістом 
теоретичних завдань, що передбачають винайдення нових способів діяльності на основі відомих; проведенню 
експериментальних робіт, які вимагають перенесення знань і вмінь студентів у нові ситуації; зростанню частки 
самостійності студентів у варіюванні способів вирішення навчальних задач тощо. Можливості для виявлення 
студентами творчого рівня активності закладено у змісті всіх предметних компетенцій з хімії. 

Контроль та оцінювання рівнів сформованості предметних компетенцій з хімії у студентів здійснюються на 
лабораторних заняттях, під час проведення модульного контролю, заліку та іспиту. Використовуються 
попередній і поточний види контролю й оцінювання. Серед форм контролю вирізняють контроль за суб’єктом 
здійснення (формалізоване незалежне тестування, контроль й оцінювання викладачем і членами групи, 
самоконтроль та самооцінювання); усний (опитування, захист проектів), письмовий (виконання домашніх та 
контрольних робіт, рефератів, тестів, проектів тощо); з використанням технічних засобів (комп’ютерне 
тестування); експериментальний (за результатами виконання експериментальних завдань); візуальний (на 
основі спостережень за практичною діяльністю, спілкуванням студентів, виявленням ними особистісних рис). 
Серед методів контролю та оцінювання – бесіди, захист лабораторних робіт, вирішення проблемних задач, 
аналіз кейс-ситуацій, тестування (письмове та із застосуванням програмних засобів), анкетування, виконання 
контрольних робіт, конструювання установок для проведення експериментальної роботи, спостереження за 
здійсненням експериментальної діяльності та виявленням особистісних ціннісних орієнтацій та рис студентів, 
оцінювання результатів експериментально-пошукової роботи (за їх точністю, узагальненнями, звітом), облік 
отриманих балів, ведення щоденників власних досягнень (портфоліо), самоаналіз якості виконання навчальних 
завдань. Контроль та оцінювання проводиться з використанням засобів, зокрема натуральних об’єктів (хімічних 
реактивів, посуду, приладів, ґрунту, рослинницької продукції тощо), комп’ютерної техніки, навчальних 
посібників, робочих журналів, дидактичних матеріалів (текстів питань для групової навчальної діяльності, 
контрольних робіт, інструкцій експериментальної роботи), щоденників власних досягнень студентів та ін. 

Для визначення рівнів сформованості предметних компетенцій з хімії (початкового, середнього, 
достатнього та високого) використовуються тестова (оцінка хімічних знань та інтелектуальних умінь і навичок 
студентів), моніторингова (оцінка експериментальних хімічних умінь і навичок, особистісних ціннісних 
орієнтацій та рис студентів) та рейтингова (загальна оцінка сформованості предметних компетенцій з хімії) 
моделі оцінювання. 

Контроль за рівнем сформованості предметних компетенцій з хімії здійснюються за критеріями: ціннісно-
орієнтаційним (діагностика предметних ціннісних орієнтацій студентів); когнітивним (діагностика предметних знань 
з хімії); практичним (діагностика предметних хімічних умінь, навичок та пов’язаних з ними особистісних рис). 

Висновки з даного дослідження: вивчення нормативної дисципліни ''Хімія (фахове спрямування)'' студентами 
напряму підготовки ''Захист рослин'' полягає в формуванні предметних компетенцій з хімії. Ефективність 
формувального процесу безпосередньо залежить від взаємодії трьох складових компетентнісного вивчення цієї 
навчальної дисципліни – змістової, дидактично-методичної та процесуальної. 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо в розробці методики формування предметних компетенцій з 
хімії у студентів у процесі вивчення ними окремих тем дисципліни ''Хімія (фахове спрямування)''. 
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Заблоцкая О. С. Формирование предметных компетенций по химии у студентов  
направления подготовки ''Защита растений''. 

В статье раскрыты теоретические и методические основы формирования предметных компетенций по 
химии у будущих специалистов по защите растений. Они касаются перечня и содержания предметных 
компетенций по химии, этапов, методов и средств их формирования, учебных подходов, дидактических 

принципов, форм организации учебного процесса и учебной деятельности студентов, модульной 
структуры курса ''Химия (профессиональная направленность)'', контроля и оценки. Определено, что 

эффективность формирующего процесса зависит непосредственно от взаимодействия трех 
составляющих компетентностного изучения этой научной дисциплины – содержательной, 

дидактически-методической и процессуальной. 

Zablots'ka O. S. Development of Subject Competencies in the Course of Chemistry Learning While Teaching 
Students the Professional Profile ''Plant Care". 

The article reveals theoretical and methodological bases concerning the subject competences formation of would-be 
specialists' in ''Plant care'' specialty in the course of chemistry learning. They are connected with the list and the 

content of subject competences in chemistry; stages, methods and means of their development, learning approaches, 
didactic principles; forms of learning process organization and students' learning activity, module structure of 

''Chemistry'' as a professionally-oriented subject course, control and evaluation. It is determined that the efficiency of 
the forming process depends directly upon the interrelation of three counterparts of the science discipline – informative, 

didactic-methodical, and processual. 
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З ІСТОРІЇ УІЛО – ПЕРШОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

У статті висвітлено мало відомі факти з історії організації і діяльності першого в Україні інституту 
лінгвістичної освіти (УІЛО), з якого розпочалася цілеспрямована підготовка фахівців у галузі сучасних 

іноземних мов в окремих спеціалізованих навчальних закладах. На основі архівних даних простежено історичні 
передумови виникнення, напрями діяльності, організаційну структуру, навчальний процес інституту і 

робітничого факультету при ньому.  

В історії професійної підготовки в Україні фахівців з іноземних мов досі існує чимало недосліджених сторінок. 
На жаль, глибина історичних ретроспекцій майбутнього іншомовного філолога у витоки його фаху обмежується 
переважно тривалістю особистого досвіду викладача спеціальних предметів, який передається ним студентам у 
вузівській аудиторії, а зміст історичних екскурсів у галузь викладання іноземних мов стосується виключно історії 
розвитку різних методів навчання у найбільш загальному вигляді. Тим часом накопичений історією вітчизняної 
вищої школи досвід професійної іншомовної освіти складає цілий пласт у надрах історико-педагогічних знань, 
котрий на даний момент у загальному обсязі історико-педагогічної проблематики вищої школи ще не знайшов 
достатнього висвітлення і відображення в науково-педагогічній літературі. 

Одним із майже невідомих широкому загалу фактів є діяльність у 1930-х роках першого в Україні інституту 
лінгвістичної освіти, який став початковою ланкою у розбудові мережі окремих спеціалізованих професійних 
навчальних закладів – інститутів іноземних мов. Метою статті є поповнення сучасних історико-педагогічних 
знань раніше невідомими архівними даними про організацію і зміст навчального процесу в цьому виші. 

На початок 1930-х років ситуація з викладанням іноземних мов у Радянському Союзі набула дуже 
напруженого й проблемного характеру. З одного боку, розгортання широкомасштабної програми індустріалізації 
країни, активна закупівля закордонного обладнання і технологій, запрошення великої кількості іноземних 
інженерно-технічних кадрів і робітників викликало прямо пропорційну потребу в знанні європейських іноземних 
мов. З іншого боку, організаційне і кадрове забезпечення процесу масового вивчення мов відбувалося стихійно, 
без централізованої координації. Через необов'язковість в Україні у 20-х роках ХХ ст. іноземної мови як 
шкільного навчального предмета професійна підготовка викладачів німецької, французької, англійської мов 
поступово згорталася. Разом із розформуванням у 1920 році університетів, на історико-філологічних факультетах 
яких з початку ХХ століття діяли романо-германські відділення, жодному іншому створеному в республіці 
протягом 20-х років навчальному закладу (ні інститутам народної освіти, ні державним курсам чужоземних мов) 
так і не вдалося організувати повноцінну спеціалізовану теоретичну й практичну професійну підготовку 
іншомовних фахівців. 

Попри прийняті наприкінці 20-х років рішення липневого (1928) та листопадового (1929) пленумів ЦК 
ВКП(б) про необхідність вивчення іноземної мови усіма студентами технічних та інших вишів для 
ознайомлення із зарубіжним технічним і науковим досвідом, постанову ЦК ВКП(б) від 6 вересня 1929 р. "Про 
вивчення іноземних мов активістами-партійцями", глибоких змін у володінні іноземними мовами серед 
інженерно-технічного персоналу, студентства й молодих спеціалістів не відбулося. Тому ситуація з 
іншомовною освітою викликала серйозну стурбованість як у органів політичного керівництва країною, так і в 
керівників освітньою галуззю. 

Однією із головних причин незадовільної ситуації з іноземними мовами в УСРР була відсутність 
навчальних закладів для підготовки викладацьких кадрів за цим фахом. З усією гостротою на порядку денному 
поставало питання про організацію єдиної системи іншомовної освіти в республіці і створення мережі 
лінгвістичних навчальних закладів, що забезпечували б професійну підготовку відповідних педагогічних кадрів. 
Тому Народним комісаріатом освіти (НКО) України на чолі з М. Скрипником у травні 1930 році було прийнято 
рішення про утворення педагогічної школи "спеціального призначення" – інституту чужоземних мов [1: 39]. 

На засіданні Колегії НКО 31 травня 1930 р. було розглянуто проект системи лінгвістичної освіти УСРР, на чолі 
якої мав постати перший в республіці інститут іноземних мов, що отримав назву Український інститут 
лінгвістичної освіти – УІЛО. Його призначення полягало в підготовці "високо кваліфікованих викладачів 
чужоземних мов та літератури національних меншостей УСРР для радянських вишів і технікумів та перекладачів 
науково-технічних і художньо-літературних творів, які на базі відповідної загальноосвітньої та фахової наукової 
підготовки набули глибоких теоретичних та науково-практичних знань з однієї фахової мови та літератури і 
щонайменш з однієї додаткової та опанували обидві мови практично, одну з них – досконало" [1: 126]. 

Діяльність інституту мала здійснюватися в двох площинах – науково-практичній і науково-теоретичній. 
Науково-практична діяльність охоплювала підготовку викладачів чужоземних мов і літератур для вищої школи, 
робітфаків, технікумів, курсів, викладачів мов та літератур національних меншостей УСРР для вищого й 
середнього ступенів шкільної мережі, а також науково підготовлених перекладачів. Науково-теоретична 
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діяльність полягала в підготовці аспірантів, наукових робітників та дослідників у галузях: "а) мовознавства – 
спеціального щодо окремих спеціальних мов та мов меншостей і порівняльного щодо споріднених мов; б) 
історії літератур, особливо новітніх течій, спеціально щодо окремих чужоземних літератур та літератур 
меншостей, порівняльної літературної критики; в) методики наукових перекладів на рідну мову та мови 
національних меншостей, та з рідної на чужу мову; д) налагодження наукових та практичних, економічних і 
культурних зв’язків із закордоном" [1: 126]. 

Вступати до УІЛО могли особи, що закінчили загальні технікуми (з умовою додаткового мовного іспиту) та 
ті, хто закінчив 2 роки мовних технікумів. Випускники школи-семирічки приймалися до інституту лише після 
спеціального мовного іспиту. Для робітників і селян, які мали шкільну освіту в обсязі 4-х класів, при інституті 
організовувався робітфак з 3-х річним терміном навчання. Перед ним ставилося завдання дати слухачам 
загальноосвітні знання в обсязі середньої освіти, насамперед, з мовних дисциплін, та дати змогу опанувати 
фахову мову настільки, щоб, переходячи до інституту, слухачі могли висловлюватися, писати, читати і розуміти 
лекції цією мовою. У традиціях актуального на той час у вітчизняній педагогіці педологічного напряму усі 
бажаючі навчатися на робітфаці інституту лінгвістики проходили психотехнічний відбір – спеціальне 
тестування для визначення їхньої здатності до вивчення мови. Навчальний план робітфаку будувався зі 
збільшенням, порівнянo з іншими робітфаками, навчальних годин для мовних дисциплін (української, 
російської, фахової мов) за рахунок зменшення програм з математики, фізики, хімії, креслення й 
природознавства [1: 126 зв.]. 

При плануванні відділів і складанні навчальних планів для УІЛО спершу було визнано за доцільне в 1930 / 31 
році відкрити відділи західних та східних мов з терміном навчання 3 ½ років (105 декад з 7-ми годинним 
навчальним днем). Проте на практиці обмежилися відділами західних мов. Отже, на І курс оголошувався набір 
студентів до таких відділів: німецько-англійського (60 осіб), англо-німецького (60 осіб), французько-румунського, 
італійсько-іспанського, польсько-чеського, болгарсько-сербського (по 30 осіб до кожного відділу). Крім того, на 
німецько-англійському відділі передбачалося відкриття ІІ та ІІІ курсів (60 та 25 осіб відповідно), а на англо-
німецькому відділі – ІІ курсу (30 осіб) з числа студентів колишніх Київського, Харківського й Одеського ІПО. 
Тобто загалом студентами основних відділів мали стати 355 осіб. На робітфак планувалося набрати 180 осіб [2: 
31]. Однак фактично навчальний рік розпочало 256 студентів основних відділів та 128 – робітфаку, разом – 384 [2: 
93]. Утім і ці цифри були на порядок вищими, ніж кількість студентів перших романо-германських відділень 
колишніх університетів. 

Перший навчальний рік в інституті відкривався з великими труднощами: насамперед, через відсутність 
приміщення, з виділенням якого міськрада довго зволікала. Крім того, відчувався брак викладацького складу, 
який мав формуватися за рахунок педагогічних колективів Київського та Харківського ІНО. Проте знайти 
потрібних викладачів ставало щодня важче через великий попит на працівників освіти з боку багатьох 
новостворюваних у Києві вишів та інших шкіл [2: 74]. Урешті-решт навчання було розпочато в дві зміни у 
будинку колишнього інституту народної освіти, в аудиторіях, випадково вільних від занять трьох інших 
інститутів, що також містилися в тому ж приміщенні (ІНО, ІСВ, ФХМ). Повернення на початку січня 1931 року 
студентів, відряджених на практику, призвело до вимушеного припинення навчального процесу [2: 93]. 

Організаційна структура УІЛО будувалася за "ухилами" – педагогічним та перекладацьким. Протягом 
першого року роботи з запланованих відділів в УІЛО діяли німецько-англійський, англійсько-німецький, 
німецько-єврейський, французько-румунський і польсько-чеський відділи [3: 51-52]. Уявлення про початкове 
бачення змісту підготовки студентів першого в республіці інституту іншомовної лінгвістичної освіти можна 
скласти за даними наступної таблиці [2: 226]. 

Таблиця 1. 
Навчальний план УІЛО на 1930 р. 

Фак-ти: Герм., Ром., Слов. мов 
Відд.: нім.-англ., англ.-нім., нім.-

євр., франц.-рум., пол.- чеськ. 
Групи 

предметів Назви предметів 

І ІІ ІІІ Разом 
І. Військові знання 60 60 30÷30 150÷30 

 Фізкультура 48 48 ÷24 96÷24 
 Гурткові та політгодини 48 48 24÷24 120 

ІІ. Політекономія та теорія радянського господарства 120 – – 120 
 Економгеографія Західної Європи та Америки 24 – – 24 
 Основи виробництва з технологією матеріалів 96 – – 96 
 Діалектичний та історичний матеріалізм 120 120 – 240 
 Основи матеріалістичної лінгвістики 24 24 – 48 
 Національне питання та національна політика – 48 48 96 
 Історія класової боротьби ВКП(б) та КП(б)У 48 24 – 72 
 Історія класової боротьби на Заході та Комінтерну 96 96 – 192 

ІІІ. Основи загального мовознавства 120 30 – 150 
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Фак-ти: Герм., Ром., Слов. мов 
Відд.: нім.-англ., англ.-нім., нім.-

євр., франц.-рум., пол.- чеськ. 
Групи 

предметів Назви предметів 

І ІІ ІІІ Разом 
 Вступ до мовознавства окремих мовних груп 60 – – 60 
 Готська мова, народна латина, старослов'янська 

мови 
– 24 – 24 

 Фахова мова 300 300 150 750 
 Додаткова мова 150 180 120 450 
 Історія фахової мови – – 42 42 
 Порівняльна граматика окремих мовних груп      

IV. Нарис загального літературознавства – 24 24 48 
 Історія західноєвропейської літератури – 120 72 192 
 Історія нової німецької літератури – – 48 48 

V. Організація та гігієна розумової праці – 24 – 24 
 Техніка праці над книжкою – – 24 24 
 Методика культосвітньої праці та антирелігійна 

пропаганда 
– – – – 

 Техніка культзв’язку закордоном – – – – 
Педагогіка юнацтва – 60 – 60 
Педагогіка – 60 – 60 
Дидактика – 60 – 60 
Методика викладання фахової мови – – 90 90 
Реферати фаховою мовою – – – – 

VI. 
а) Педаго-

гічна секція 

Реферати додатковою мовою – – – – 
Нарис методології перекладів – 24 – 24 
Методика перекладу технічних наук – 96 – 96 
Методикa перекладу художньої літератури – 60 – 60 
Переклади з фахової мови – – 180 180 
Переклади на фахову мову – – 36 36 
Переклади з додаткової мови – – 72 72 
Торгова кореспонденція у фаховій мові – 48 – 48 
Методологічний вступ до вивчання термінології – – – – 

VII. 
б) Перекла-

дацька 
секція 

Термінологічний семінар – – – – 
VII. Практика – – 500 500 

 Таборові збори 72 – – 72 
Разом 1314 1350 672 3336 

Примітка: ÷ години, що читалися паралельно з проходженням практики. 

З 1-го березня 1931 р. у студентів ІІІ курсу УІЛО (30 осіб) розпочалася 3-х місячна педагогічна практика, 
яку студенти мали пройти в технікумах (2 місяці) і робітфаках (1 місяць). Педагогічна практика полягала в 
тому, що студенти проводили окремі лекції та практичні заняття з іноземної мови під керівництвом викладачів 
цих навчальних закладів. Паралельно з цим вони отримували завдання організувати на заводах, фабриках, у 
колгоспах гуртки з вивчення мов.  

Досвід першого навчального року викликав потребу у встановленні в УІЛО норми складу мовних груп – не 
більше 20 студентів. Було введено також бригадно-лабораторний метод організації навчання з метою 
активізації роботи студентів. Активність розглядалася як засіб досягнення мети, адекватний "за часів жорстокої 
класової боротьби на науковому фронті" та відповідний соціалістичним методам роботи – ударництву та 
соцзмаганню. Використання бригадно-лабораторної форми роботи при вивченні мов обґрунтовувалося 
потребою "увійти в загальну систему викладання" у всіх вишах, щоб забезпечити якість кадрів для будівництва 
соціалізму [4: 78]. 

Студентам робітфаку при УІЛО фахова мова викладалася за комбінованою методикою; по можливості 
заняття ("лекції") велися іноземною мовою – на меті було сформувати в слухачів робітфаків лексичний запас в 
приблизно 4000 слів і зворотів, щоб забезпечити "вміння читати, писати, висловлюватися і розуміти чужу мову" 
[4: 27-28]. Щоб привчити їх до повсякденного вживання іноземної мови навіть у позанавчальний час, 
рекомендувалося розселяти слухачів робітфаку в гуртожитках за ознакою фахової мови. Це свідчило про досить 
ґрунтовний підхід до загальноосвітньої і фахової довузівської підготовки абітурієнтів, а також про наміри 
піднести вивчення мови на вищий, ніж раніше, рівень практичного володіння.  
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На грудень 1931 р. при УІЛО було організовано кілька робітничих, колгоспних та радгоспних факультетів, у тому 
числі у національних адміністративно-територіальних районах: 1) робітфак у Варваропіллі (Донбас); 2) 
радколгоспфак в Шамраївці (Сквирський р-н); 3) радколгоспфак в Копилові (Макарівський р-н), де компактно 
проживали польські, чеські, німецькі, єврейські етнічні групи; 4) національний молдавський радколгоспфак в м. 
Ананієві АМСРР (для романського факультету УІЛО); 5) робітфак у Каховці; 6) національний польський робітфак у 
Мерхлевському на Волині. Національний єврейський робітфак у Херсоні та робітфак у Лохвиці знаходилися в стадії 
закінчення організації [4: 71, 100, 114, 115]. 

На 1931 / 32 навчальний рік у складі УІЛО було затверджено 12 кафедр: 9 професорських (діамату, 
політекономії, історії Заходу, історії західних літератур, педагогіки, перекладницьких дисциплін, теоретичного 
мовознавства, німецької мови, англійської мови) та 3 доцентських (французької мови, польської мови та 
військових знань) [4: 100]. На наступний рік їх кількість зменшилася до 11, деякі були перейменовані. Серед 
завідувачів кафедр – Михайло Зеров (к-ра перекладознавства), Михайло Драй-Хмара (к-ра слов'янських мов), 
колишні випускники Університету св. Володимира Степан Савченко (к-ра літературознавства) та 
Михайло Калинович (к-ра теоретичного мовознавства). Кафедри фахових мов очолювали Фромгольд Маєр 
(німецька мова), Маріана Левенберг (англійська мова), Маріус Картьє (романські мови). Кафедрою педагогіки 
завідував проф. Олекса Кулінич, а директор УІЛО Іван Сияк обіймав кафедру діамату [5: 18]. 

У змісті навчання в УІЛО реалізувалися загальносоюзні ідейні установки на зміцнення партійного 
керівництва в галузі духовної культури, розгортання марксистської теоретичної роботи, запровадження методу 
діалектичного матеріалізму. З метою посилення марксистської підготовки студентів основними кафедрами в 
усіх вишах оголошувалися кафедри діалектичного матеріалізму. Примітно, що навіть при призначенні на 
посаду завідувача навчальною частиною УІЛО висувалася вимога поставити там партійця, який би здійснював 
ідеологічний контроль за змістом освіти [2: 163]. 

У 1931 році вийшов типовий навчальний план для УІЛО з продовженням терміну навчання до 4-х років. Згідно 
нього, інститут отримував відчутний ухил у літературно-філологічну підготовку, закладав теоретичну базу з 
мовознавчих предметів, основ матеріалістичної лінгвістики, історії мови та літератури, передбачав вивчення двох 
мов – фахової і додаткової. Ще одним нововведенням у плані було виділення годин на факультативні дисципліни: 
І курс: історія української мови – 40 год., стенографія – 48 год.; ІІ курс: історія загального мовознавства – 30 год., 
українська мова – 20 год., латина – 20 год.; ІІІ курс: стародавні мови – 24 год., українська мова – 3 год., українська 
стилістика – 12 год.; IV курс: українська мова – 30 год., історія техніки – 30 год., методика перекладу – 24 год. 

На основі нового плану розроблялися робочі програми. Головною проблемою робочих програм було те, що 
більшість рекомендованих для опрацювання підручників (особливо для англійського відділення) були або 
видані за кордоном, або містили коментарі російською мовою, бо відповідних підручників українською мовою 
не існувало [6: 142]. 

Для укладання навчальних планів, програм, підручників, рецензування підручників з іноземних мов, контролю за 
викладанням мов цього ж року при УІЛО був організований методичний комітет [4: 106]. Вже в березні 1932 р. 
методсектор НКО УСРР разом з методичним комітетом УІЛО провели конференцію, яка розглянула засади 
навчання іноземних мов, а також питання навчальних програм і підручників.  

Як і в інших вищих школах, в УІЛО значну частку навчального процесу складала виробнича практика. Вона 
охоплювала такі види діяльності, як безпосередня трудова діяльність (політехнічна практика), професійна 
(педагогічна, фахова) і громадсько-політична (політико-освітня). Приблизна пропорція теоретичного й 
практичного навчання становила в УІЛО 7:3 [2: 19]. Фахова практика розпочиналася з 3-го року навчання (15 
декад) і продовжувалася на 4-му році (7 декад) [2: 18]. Педагогічна практика багато чим нагадувала практику в 
ІНО – складалася з пасивної й активної. Пасивна практика передбачала спостереження за педагогічним процесом 
у різних типах установ, за засобами комуністичного виховання, клубною і позашкільною роботою тощо. Активна 
практика полягала в проведенні занять з мови, участі у виховній роботі та в розповсюдженні знань з іноземної 
мови через роботу на мовних курсах і в гуртках на промислових чи сільськогосподарських підприємствах, 
підрозділах Червоної армії. Проте були й свої особливості. Зокрема, з огляду на своєрідність вивчення іноземної 
мови й потребу не відриватися надовго від лінгвістичного оточення практиці намагалися надати безперервний 
характер: у кожному кварталі одна група вивчала теоретичні дисципліни, в той час як друга перебувала на 
практиці. Особливий наголос робився на необхідності проведення практики 4-го року навчання за межами даного 
міста – "в інших економічних і культурних центрах". Є дані про те, що під час педагогічної практики студенти 
УІЛО отримували спеціальні консультації з методики викладання фахової мови в формі семінарів [4: 96]. 

У січні 1933 р. був створений заочний сектор УІЛО. Його організаційна схема виглядала наступним чином: 
1) заочний сектор розглядався як самостійна навчальна одиниця УІЛО під загальним керівництвом директора 
стаціонарного інституту; 2) термін навчання становив, як і при стаціонарній формі навчання, 4 роки; 
3) навчальний план і профілі підготовки були такі самі, що й у стаціонарному інституті, з вивченням двох 
іноземних мов: основної фахової і додаткової [5: 1]. 

У світлі проголошеної постановою про вищу школу 1932 року боротьби за якість підготовки фахівців, 
підвищення теоретичної освіти, подолання надмірної подрібненості спеціальностей та багатопредметності у 
багатьох вищих школах були проведені перевірки стану викладання. У результаті огляду навчального процесу в 
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УІЛО в лютому 1933 року сектором кадрів НКО було інкриміновано інституту цілу низку недоліків і порушень, 
які серйозно вплинули на його долю. Було висунуто звинувачення у невиправданому подрібненні фахів, 
утворенні не передбачених при заснуванні відділів, що нібито призвело до порушення комплектування 
академічних груп, нераціональної побудови навчального плану та "збільшення витрат і розпорошення сил" [5: 
20-22]. У результаті було ліквідовано кілька відділів: німецько-єврейський (влитий у німецько-англійський 
відділ), польсько-чеський (студенти були передані до Польського інституту соціального виховання), франко-
румунський відділи (студентів ІІІ курсу передали в розпорядження НКО АМСРР, студентів І і ІІ курсів 
об'єднали з італо-іспанським відділом інституту з утворенням франко-італійського відділу). У структурі 
інституту залишилися лише факультети германських мов та романських мов (слов'янські мови були видалені з 
поля діяльності інституту). Ця акція фактично позначила поступове припинення розгорнутої спершу досить 
широко діяльності по підготовці педагогічних та культурно-масових кадрів для шкіл національних меншин. По 
суті, вона була відображенням зміни політичних установок у ставленні до роботи серед національних меншин, 
яка почала розглядатися як гальмо для адміністративної машини.  

До змістової частини підготовки майбутніх іншомовних філологів також було внесено суттєві зміни. Курс 
національного питання було ліквідовано як окрему навчальну дисципліну і приєднано до курсу ленінізму. 
Соціально-економічний блок було посилено завдяки новим історико-партійними дисциплінами: як окремі 
предмети вводилися історія Росії, історія України та історія більшовизму, яких не було в плані 1932 / 33 н. р. В 
якості протидії "впливові Заходу" на формування способу мислення іншомовних філологів були рекомендовані 
такі заходи, як введення курсу російської мови, відмова від історії чужоземних мов як окремої дисципліни і 
відповідна переробка курсу загального мовознавства, перетворення лекційного курсу нарисів історії літератури 
країн фахової мови на семінар, перетворення курсу есперанто на факультативну дисципліну.  

Інші зміни, що відбулися в структурі інституту, засвідчили тенденцію до надання УІЛО більш яскраво 
вираженого характеру педагогічного закладу замість педагогічно-перекладацького. Зокрема, було зазначено, що 
"виходячи з того, що УІЛО має підготовляти висококваліфіковані кадри фахівців з чужоземних мов, що зможуть і 
повинні бути як викладачами чужоземних мов у середніх та вищих учбових закладах, як і перекладачами в різних 
ділянках народного господарства, всі групи й відділи інституту належить охопити єдиним навчальним планом (без 
розподілу на педагогів і перекладачів)" [5: 22]. Зазначимо також, що в процесі посилення педагогічного профілю 
інституту було зміщено акцент з науково-теоретичної на науково-практичну діяльність, з підготовки кадрів для 
вищої і середньої школи на середню й вищу.  

Ідеологічний тиск на інститут лінгвістичної освіти з часом тільки посилювався. УІЛО було висунуто 
звинувачення в тому, що весь навчальний процес тут будувався на шкідливих засадах – з "орієнтацією на 
західну культуру" та спрямованістю "відірвати УСРР від системи Союзу Соціалістичних Радянських Республік" 
[5: 41]. На підтвердження цієї думки наводилася ціла низка аргументів: відсутність у навчальному плані історії 
Росії; недостатність годин на викладання політичної економії, істмату та діамату; викладання діамату ректором 
І. Сияком начебто на "цілком ворожих засадах та контрреволюційних прикладах"; занадто велике місце 
належало викладанню західноєвропейських дисциплін. Багато зауважень було й до викладання фахових 
дисциплін. Відсоток часу на їх викладання (54,3 %) був оцінений як недостатній. До процесу вивчення фахових 
мов були висунуті зауваження щодо аполітичності, побудови "в деяких місцях цілком на ворожих засадах", 
некритичного використання застарілої літератури та застарілих прикладів [5: 42]. Зокрема, викладачеві 
німецької мови Фібіху ставилося у провину використання прикладів зі "шкідливих" казок братів Грімм. 
Нагадаємо, що ще на початку 1920-х років у ході розгорнутої на сторінках педагогічної преси дискусії щодо 
місця народної казки у виховній системі комуністичної держави народна і літературна казка були визнані 
"буржуазною брехнею", "дурманом", "мотлохом старої педагогіки". Негативне ставлення до казки було 
офіційно закріплено у постанові НКО УСРР "Про видання казок Андерсена" (1929). 

Урешті-решт керівництво інституту було звинувачено у контрреволюційній діяльності не тільки в навчальному 
процесі, а й у цілому житті інституту: у розгоні пролетарської частини студентства, розподілі стипендій лише за 
результатами успішності, "не пов'язуючи це з соціальним станом студентів", "незабезпеченості пролетарської 
частини студентства гуртожитком, їдальнею і т. д." [5: 43]. У результаті відбулася зміна керівництва УІЛО, а набір на 
1933 / 34 н. р. проводився лише на два відділи: німецької та англійської мов. 

Невдовзі (в 1934 р.) УІЛО взагалі було переведено до м. Харкова, де в 1935 його було реформовано у 
Харківський педагогічний інститут іноземних мов з трьома факультетами: німецької, англійської і французької мов. 
У 1936 році при ньому був організований Харківський учительський інститут іноземних мов для підготовки вчителів 
V-VII класів. Незабаром ще один педагогічний інститут іноземних мов було відкрито в Дніпропетровську. А за 
постановою ЦК КП(б)У "Про реорганізацію національних шкіл в Україні" (10 квітня 1938 р.), у результаті 
реорганізації Одеського німецького педагогічного інституту з'явився Одеський педагогічний інститут іноземних мов. 

Попри короткий термін існування (1930-1935) Український інститут лінгвістичної освіти зіграв незаперечно 
важливу роль у формуванні в УСРР таких напрямів професійної освіти, як підготовка перекладачів, іншомовних 
філологів та викладачів / учителів іноземних мов. Він став природним експериментальним майданчиком для 
апробації змісту й методики навчання іншомовних філологів, дав поштовх до створення в Україні цілої мережі 
педагогічних інститутів іноземних мов. 



О. Є. Місечко. З історії УІЛО – першого спеціалізованого навчального закладу професійної  
іншомовної освіти в Україні 

35 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
1. Протоколи засідань Підготовчої комісії РНК УРСР, колегії НКВІ, НКО, НКПраці УРСР та матеріали до них, 10 

травня – 12 вересня 1930 р. – ЦДАВОВ України, ф. 1, оп. 6, спр. 41, 139 арк. 
2. Листування з Українським Інститутом лінгвістичної освіти про організацію курсів по вивченню ЧМ, затвердження 

штатів Інституту, 19 травня 1930 р. – 12 вересня 1931 р. – ЦДАВОВ України, ф. 166, оп. 9, спр.1766, 228 арк. 
3. Листування з Центральним інститутом заочного навчання, Українським ІЛО про організацію заочного навчання 

чужоземних мов, 24 листопада 1930 р. – 30 грудня 1931 р. – ЦДАВОВ України, Ф.166, оп. 9, спр. 1764, 124 арк. 
4. Матеріали про роботу Українського інституту лінгвістичної освіти, 22 листопада 1930 р. – 11 листопада 1932 р. – 

ЦДАВОВ України, Ф. 166, оп. 9, спр. 1767, 198 арк. 
5. Доповідні записки УІЛО про організацію заочного сектору бюро перекладів при інституті, учбові плани, програми 

інституту на 1932 / 33 р. – ЦДАВОВ України, Ф.166, оп. 11, спр. 325, 57 арк. 
6. Листування з Всеукраїнськими курсами по перекваліфікації викладачів чужоземних мов, про призначення на 

роботу до курсів викладачів, складання програм, 1 липня – 19 вересня 1930 р. – ЦДАВОВ України, ф. 166, оп. 9, 
спр.1784, 230 арк. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 
1. Protokoly zasidan' Pidgotovchoi komisii RNK URSR, kolegii NKVI, NKPratsi URSR ta materialy do nykh, 10 travnia – 12 

travnia 1930 r. [The Reports of Proceedings of the Preparatory Commission RNK URSR, NKVO Board, Labour NK and 
Materials to them, the 10 of May – the 12 of September 1930]. – TSDAVOV Ukrainy, f. 1, op. 6, spr. 41, 139 ark. 

2. Lystuvannia z Ukrains'kym instytutom lingvistychnoi osvity pro organizatsiiu kursiv po vyvchenniu CHM, zatverdzhennia shtativ 
Instytutu, 19 travnia 1930 r. – 12 veresnia 1931 r. [The Correspondence with the Ukrainian Institute of the Linguistic Education on 
the Organization of Courses on the Study of CHM, the Establishment of University Staff, the 10 of May 1930 – the 12 of 
September 1931]. – TSDAVOV Ukrainy, f. 166, op.9, spr. 1766, 288 ark. 

3. Lystuvannia z Tsentral'nym instytutom zaochnogo navchannia, Ukrains'kym ILO pro organizatsiiu zaochnogo navchannia 
chuzhezemnykh mov, 24 lystopada 1930 r. – 30 grudnia 1931 r. [The Correspondence with the Central Institute of the Distance 
Learning, Ukrainian ILO on the Organization of the Distance Education of the Foreign Languages, the 24 of November 1930 – the 
30 of December 1931]. – TSDAVOV Ukrainy, f. 166, op.9, spr. 1764, 124 ark. 

4. Materialy pro robotu Ukrains'kogo instytutu lingvistychnoi osvity, 22 lystopada 1930 r. – 11 lystopada 1932 r. [Materials on 
the Work of the Ukrainian University of the Linguistic Education, the 22 of November 1930 – the 11 of November 1932]. – 
TSDAVOV Ukrainy, f.166, op. 9, spr. 1767, 198 ark. 

5. Dopovidni zapysky UILO pro organizatsiiu zaochnogo sektoru biuro perekladiv pry instytuti, uchbovi plany, programy 
instytutu na 1923 / 33 r. [The Reporting Notice of the UILO on the Organization of the Distance Learning Sector of the 
Bureau of Translations under the Jurisdiction of the Institute, Curriculum, Institute Plans for 1923 / 33]. – TSDAVOV 
Ukrainy, f. 166, op. 11, spr. 325, 57 ark. 

6. Lystuvannia z Vseukrains'kymy kursamy po perekvalifikatsii vykladachiv chuzhezemnykh mov, pro pryznachennia na 
robotu do kursiv vykladachiv, skladannia program, 1 lypnia – 19 veresnia 1930 r. [The Correspondence with the All-
Ukrainian Courses on the Foreign Language Teachers' Retraining, on the Teachers' Courses Work Nomination, Programmes 
Composition, the 1 of July – the 19 of September 1930]. – TSAVOV Ukrainy, f. 199, op. 9, spr. 1784, 230 ark. 

 
Матеріал надійшов до редакції 25.01. 2013 р. 

Мисечко О. Е. Из истории УИЛО – первого специализированного учебного заведения профессионального 
иноязычного образования в Украине. 

В статье освещаются малоизвестные факты из истории организации и деятельности первого в Украине 
института лингвистического образования (УИЛО), который положил начало целенаправленной 

подготовке специалистов в области современных иностранных языков в отдельных специализированных 
учебных заведениях. На основе архивных данных прослеживаются исторические предусловия 

возникновения, направления деятельности, организационная структура, учебный процесс в институте и 
рабочем факультете при нем. 

Misechko O. Ye. From the History of UILE – the First Specialized Educational Institution of the Professional 
Preparation in the Field of Foreign Languages in Ukraine. 

The article highlights some unknown before facts from the history of organizing and managing the first in Ukraine 
Institute of Linguistic Education (UILE), which gave start to purposeful training of professionals in the field of modern 

foreign languages in the specialized educational institutions. Based on the archive documents, the article follows up 
historical preceding of appearance, trends in activity, organizational structure, educational process at the Institute and 

the Workers' Faculty belonging to it. 
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ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОЗВИВАЛЬНІЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ 

У статті зроблено теоретичний аналіз змісту і структури педагогічної діяльності, створено концепцію 
моделі педагогічної діяльності у розвивальній професійно-педагогічній освіті, з’ясовано особистісні чинники, 

що впливають на її ефективність. За результатами досліджень встановлено основні типи педагогічної 
діяльності в сучасній професійно-педагогічній підготовці, сформульовано принцип фрактальності педагогічних 
систем, визначено структурно-функціональні компоненти педагогічної діяльності в розвивальній професійно-
педагогічній освіті, виокремлено особистісні якості викладача, що забезпечують досягнення цілей розвитку.  

Постановка проблеми. Гуманістична й особистісно орієнтована парадигма освіти, необхідність реалізації 
загальнодержавної концепції навчання впродовж життя детермінують створення інноваційних систем професійної 
підготовки майбутніх фахівців, перенесення акцентів із сумарних технологій навчання на розвивальні. У ході 
розв’язання проблем розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики було 
розвинуто теорію задач розвивальної математичної освіти, створено концепцію моделі навчально-педагогічної 
діяльності, розроблено загальну методику розвивального навчання математики [1]. Однак, як засвідчив педагогічний 
експеримент, одна з ключових проблем пов’язана з кваліфікацією викладачів розвивальної освіти, яка не 
обмежується засвоєнням предмета та володінням методикою його викладання. Феномен педагогічної діяльності 
викладача вищої школи досліджується в роботах С. І. Архангельського, В. І. Бондаря, М. В. Буланової-Топоркової, 
С. С. Вітвицької, В. М. Галузинського, О. А. Дубасенюк, І. А. Зязюна, М. Б. Євтуха, В. А. Кушніра, Н. В. Кузьміної, 
З. І. Слєпкань, М. Г. Чобітько та інших. Проте досі недостатньо дослідженою залишається педагогічна діяльність у 
розвивальній професійно-педагогічній освіті, не встановлено її особистісні чинники. 

Мета статті – здійснити теоретичний аналіз наукової літератури щодо змісту і структури педагогічної 
діяльності, розробити концепцію моделі педагогічної діяльності в розвивальній професійно-педагогічній освіті, 
а також з’ясувати особистісні чинники, що впливають на її ефективність.  

На думку В. О. Сластьоніна, педагогічна діяльність являє собою особливий вид соціальної діяльності, направленої 
на передачу старшим поколінням молодшому накопичених людством культури й досвіду, створення умов для їхнього 
особистісного розвитку й підготовку до виконання певних соціальних ролей у суспільстві [2]. Дослідники 
виокремлюють три основні підходи у визначенні сутності й структури сучасної педагогічної діяльності: системний, 
технологічний і управлінський [3]. На практиці можна виділити дві принципово різні системи дій, що 
відповідають двом типам педагогічної діяльності: діяльність-ретрансляція, діяльність-співпробітництво. 
Перша система педагогічних дій реалізується через чітку регламентацію поведінки об’єкта педагогічного 
впливу (учня, студента), жорсткий контроль і оцінку результатів діяльності, задання готових зразків мислення, 
навчання і виховання. Інша система педагогічних дій передбачає діалог, співпрацю, відмову від наперед 
заданих способів діяльності, спрямована на створення умов для саморозвитку, самовиховання, становлення 
особистості учня і студента. Специфіка педагогічної діяльності як цілісного утворення визначається системою 
освіти (концепцією розвитку), загальними цілями, шляхами їх досягнення, особливостями змісту та 
процесуальної складової методики навчання. 

Теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє констатувати, що науковці загалом 
виділяють три основні компоненти педагогічної діяльності:  

1. Педагогічні цілі і задачі. Структуру педагогічної діяльності формує ієрархія цілей і задач (загальних, 
часткових, оперативних), які ставляться залежно від моменту навчально-виховного процесу. З позицій діяльнісного 
підходу педагогічна діяльність може розглядатися як процес постановки та розв’язування системи педагогічних 
задач, що в кожному конкретному випадку передбачає виконання цілком певної ієрархії дій і операції. 

2. Педагогічні засоби і способи розв’язування поставлених задач. З огляду на те, що педагогічні задачі 
поділяються на дидактичні та виховні, засоби і способи педагогічного впливу можуть бути двох видів. За 
першого виду впливу (дидактичного) педагог орієнтується на вибір і структурно-дидактичний аналіз 
навчального матеріалу, засоби активізації навчально-пізнавальної діяльності, способи реалізації розвивальної 
функції навчання. Другий вид впливу (виховний) передбачає зорієнтованість педагога на вибір і застосування 
прийомів і способів самореалізації, самоактуалізації, виявлення особистісних здібностей, а також знаходження 
педагогічних засобів і способів розвитку особистості. 

3. Самоаналіз та самооцінка виконаних педагогічних дій. Третій компонент педагогічної діяльності є 
рефлексивним, оскільки передбачає усвідомлення й коректування педагогом своєї праці. Рефлексія 
педагогічних дій, наявного рівня педагогічної майстерності здійснюється через самоаналіз цільового, 
змістового, процесуального компонентів навчання та результатів діяльності.  

Психологічна структура діяльності, що визначена О. М. Леонтьєвим і його науковою школою, слугує 
теоретичною основою для вивчення особливостей педагогічної діяльності в розвивальній професійно-педагогічній 
освіті. Ми погоджуємося з тим, що в історичному плані педагогічна діяльність реалізує функцію забезпечення 
наслідування. На думку М. В. Камінської, історичне наслідування здійснюється у двох формах: науково-заданій і 
культурно-заданій. У межах науково-заданої форми сутність педагогічної діяльності полягає в адаптації для 
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підростаючого покоління етапності наукового прогресу, що розкривається і будується як ретрансляція й 
повідомлення. Культурно-задана педагогічна діяльність розкривається через "спілкування різних форм 
розуміння", що виявляється в знаходженні педагогом способів ініціювання пізнавальної активності з подальшим 
їх звертанням до суб’єкта педагогічної діяльності [4]. На нашу думку, саме в культурно-заданій формі 
актуалізується суб’єкт-суб’єктна поведінка учасників навчально-виховного процесу (викладача і студента), 
забезпечується перетворююча (розвивальна) роль діяльності, за якої предмет пізнання вивчається з позиції його 
становлення та розвитку.  

Особливості педагогічної діяльності в системі розвивальної освіти почали вивчатися лише в останні роки, коли 
були одержані результати стосовно закономірностей формування навчальної діяльності учнів (система 
Д. Б. Ельконіна – В. В. Давидова). М. В. Камінською створена концепція професійного розвитку педагогів 
розвивальної освіти, де рушійною силою визнано перетворення педагогічної діяльності як самодостатньої 
(монологічної) і включення її в іншу діяльність (діалогічну) [4]. У концепції педагогічної діяльності Л. М. Мітіної 
праця вчителя являє собою деякий багатовимірний простір з трьома взаємопов’язаними підпросторами: 
особистість педагога, педагогічна діяльність, педагогічне спілкування. Квінтесенцією педагогічної діяльності 
слугує процес цілісного розвитку особистості, де навчання відіграє першочергову роль [5]. 

На думку О. К. Дусавицького, сутність педагогічної діяльності розкриває процес саморозвитку, у ході якого 
розв’язуються дві взаємопов’язані задачі: забезпечується розвиток особистості дитини і постійна самозміна 
вчителя [6]. У структурі педагогічної діяльності дослідник виділяє три основні компоненти. Перший компонент 
передбачає проектування саморозвивальної педагогічної системи "педагог – дитина". Зміст цього компонента 
розкривається через вибір і конструювання педагогічних засобів; планування розв’язування навчальних задач 
згідно зі структурою навчальної діяльності; розроблення методичного забезпечення навчального процесу з 
використанням різних форм співробітництва; визначення способів контролю й оцінки.  

Другий компонент педагогічної діяльності є управлінським, його зміст розкривається як безпосереднє 
управління процесом розвитку учнів. Реалізація управлінського компоненту зумовлюється п’ятьма чинниками 
– основними позиціями, які може займати педагог. Змістово-предметна позиція полягає в представленні змісту 
навчальної діяльності у формі навчальних завдань. Психологічна позиція забезпечує організацію процесу 
розв’язування навчальної задачі відповідно до психологічних закономірностей формування навчальної 
діяльності. У методичній позиції вчитель здійснює відбір і реалізацію методичних прийомів, що слугують 
організації навчальної діяльності. Позиція управління передбачає самоорганізацію діяльності педагога, її 
рефлексію, на основі чого приймається рішення про вибір тієї позиції, яка необхідна. Особистісну позицію 
О. К. Дусавицький називає "суперпозицією", оскільки її метою є виховання особистості.  

Третій компонент педагогічної діяльності передбачає аналіз, зіставлення з програмою і коректування 
одержаних педагогом результатів процесу формування навчальної діяльності. Фіксуються новий досвід, власні 
висновки та відкриття, здобутки та знахідки дітей, на основі чого ставляться нові педагогічні задачі. Це 
дозволяє зробити висновок про те, що педагогічна діяльність у системі розвивальної освіти має ознаки 
саморозвивальної системи [6: 40]. 

Зроблений аналіз наукових концепцій педагогічної діяльності дозволяє зробити висновок про наявність у них 
близьких за змістом теоретичних положень. Кожна з моделей, окрім визначених характеристик (структурних 
компонентів), передбачає вплив особистісного чинника. Однак, на нашу думку, саме характеристика педагогічної 
діяльності як саморозвивальної системи дозволяє дослідити процес становлення й розвитку педагога і як 
особистості, і як професіонала, і як творця. З іншого боку, прийняття в нашому дослідженні комплексного, 
системного, особистісного (суб’єктного) і діяльнісного (задачного) підходів детермінує, що основою побудови 
авторської концепції моделі педагогічної діяльності в системі розвивальної професійно-педагогічної освіти є 
модель, розроблена О. К. Дусавицьким. Основоположною є ідея, що педагогічна діяльність у професійно-
педагогічній освіті ґрунтується на процесі саморозвитку педагогічної системи "викладач – студент" і 
передбачає проектування педагогічної діяльності в саморозвивальній системі "вчитель – учень". У 
технологічному контексті концепція моделі педагогічної діяльності в розвивальній професійно-педагогічній освіті 
будується на основі фрактального підходу, згідно з такими концептуальними положеннями:  

1. Педагогічні системи "викладач – студент" і "вчитель – учень" є ізоморфними. 
2. У кожному структурному компоненті педагогічної системи "викладач – студент" проектується 

відповідний структурний компонент педагогічної системи "вчитель – учень".  
3. Структури педагогічних діяльностей, що виконуються в системах "викладач – студент" і "вчитель –

 учень" відповідають принципу фрактальності – вони ізоморфні і в рамках структурних компонентів 
педагогічної діяльності викладача створюється образ відповідних структурних компонентів професійної 
діяльності вчителя.  

Відповідно до сформульованих теоретичних положень педагогічна діяльність у розвивальній професійно-
педагогічній освіті включає три структурні компоненти – проектувальний, управлінський, рефлексивний. 

Перший компонент – проектування саморозвивальної педагогічної системи "викладач – студент", у межах 
якої створюється образ педагогічної системи – "вчитель – учень". Конструювання системотвірного компоненту 
педагогічної та навчально-педагогічної діяльності: цільових складових (цілей розвитку особистості як суб’єкта 
навчальної та навчально-професійної діяльності); змістових складових у вигляді ієрархій навчально-педагогічних 
задач, планування їх розв’язування відповідно до структури навчально-педагогічної та навчальної діяльності; 
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процесуальних складових як системи методичних інструментаріїв, що застосовуються на основі різних форм 
співробітництва суб’єктів навчання.  

Другий компонент педагогічної діяльності – управління процесом розвитку студентів як суб’єктів навчально-
педагогічної діяльності та проектування управлінської складової процесу розвитку учнів як суб’єктів навчальної 
діяльності. У змістово-предметній позиції викладач, з одного боку, розкриває зміст навчально-педагогічної та 
науково-дослідницької діяльності студентів у формі побудованих задачних систем, а з іншого боку, проектує зміст 
навчальної діяльності школярів у формі постановки та розв’язування системи задач. Психологічна позиція 
викладача передбачає організацію процесу розв’язування студентами навчально-педагогічних і науково-
дослідницьких задач згідно зі структурою діяльності (потреби, мотиви, цілі, дії, операції); проектування етапності 
процесу розв’язування учнями задач відповідно до психологічних закономірностей розгортання навчальної 
діяльності. У методичній позиції викладач, з одного боку, визначає та реалізовує цільовий, змістовий і 
процесуальний компоненти методичної системи навчання, що забезпечують розгортання навчально-педагогічної 
діяльності студентів, а з іншого боку – проектує реалізацію відповідних компонентів методичної системи 
навчання з метою організації навчальної діяльності учнів. Управлінська позиція пов’язана з самоорганізацією 
педагогічної діяльності викладача, її рефлексією та вибором тієї позиції, яка є провідною в конкретній навчально-
виховній ситуації (змістово-предметна, особистісна, методична, психологічна). Окрім цього, в такій позиції 
здійснюється проектування управлінської позиції майбутнього вчителя, сутність якої в самоорганізації його 
педагогічної діяльності. Що стосується особистісної позиції як суперпозиції педагогічної діяльності, то в ній 
відображаються дві складові: перша (конструктивна), пов’язана зі встановленням міжособистісних відносин між 
викладачем і студентами, а друга (проектувальна) – задає образ суб’єкт-суб’єктних відносин між учителем і 
учнями, які мають створюватися в майбутній професійно-педагогічній діяльності.  

Третій компонент педагогічної діяльності в системі розвивальної професійно-педагогічної освіти має дві 
складові: перша, пов’язана з аналізом, зіставленням з освітньо-професійною характеристикою фахівців і 
коректуванням результатів формування навчально-педагогічної діяльності студентів. З огляду на 
вищезазначене виконується самооцінка педагогічної діяльності, робиться висновок про сформованість 
професійної позиції викладача (особистісної, управлінської, предметної, психологічної, методичної), ставляться 
нові педагогічні задачі. Друга складова передбачає проектування рефлексивного компонента педагогічної 
діяльності в умовах школи.  

Багаторічний досвід викладання, проведений педагогічний експеримент засвідчили, що педагогічна 
діяльність у розвивальній професійно-педагогічній освіті передбачає актуалізацію здібностей організувати 
повноцінну навчально-педагогічну діяльність студентів (учіння професії вчителя), а провідними чинниками цієї 
діяльності є: особистісне визнання майбутнього фахівця як суб’єкта навчально-педагогічної діяльності, 
необхідності суб’єкт-суб’єктних і міжособистісних відносин, що передбачає відмову від авторитарної 
педагогіки й утвердження гуманістичної парадигми професійної освіти; концептуально-парадигмальне 
мислення, що характеризується здатністю прийняти нову науково обґрунтовану освітньо-виховну парадигму; 
відмова від традиційної освітньої установки на готові знання, способи діяльності та мислення; орієнтація на 
процес діяльності, проектування, прогнозування та діагностика її результатів; внутрішня мотивація, 
особистісна зорієнтованість на саморозвиток, самовдосконалення, самоакуалізацію в професійно-педагогічній і 
науковій діяльності; система професійно-педагогічних компетентностей (управлінських, предметних, 
психологічних, методичних); цінності творчості, свободи та співпраці як ознаки особливого професійно-
педагогічного стилю; здібності до узагальнення на декількох теоретичних рівнях, варіативність і гнучкість 
мислення; культуроосвіченість, обізнаність в історії науки та мистецтва; почуття гумору (здатність створити 
позитивний психологічний клімат) і емпатія (здібності співпереживати іншій людині, відчути те, що відчуває 
вона); рефлексія своєї особистості, виконуваної педагогічної та наукової діяльності; деяка інфантильність 
сприймання світу (здібність дивитися на світ очима молодої людини). Названі характеристики особистості 
педагога можна розглядати як професійні якості, оскільки, завдячуючи ним розгортається повноцінна (цілісна) 
педагогічна діяльність, забезпечується саморозвиток педагогічної системи "викладач – студент". З іншого 
боку, організація навчально-педагогічної діяльності має виховний вплив, оскільки слугує формуванню 
професійно-особистісних якостей студентів, які в подальшому забезпечують саморозвиток педагогічної 
системи "вчитель – учень".  

Таким чином, педагогічна діяльність у розвивальній професійно-педагогічній освіті має тріадну сутність 
(викладач – майбутній учитель – учень), являє собою складне системне утворення і, згідно з фрактальним 
підходом, передбачає проектування структурних компонентів педагогічної діяльності в саморозвивальній 
системі "вчитель – учень". Особливостям професійної підготовки до такого виду діяльності будуть присвячені 
наші подальші роботи.  
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Семенец С. П. Педагогическая деятельность в развивающем профессионально-педагогическом 
образовании. 

В статье сделан теоретический анализ содержания и структуры педагогической деятельности, создана 
концепция модели педагогической деятельности в развивающем профессионально-педагогическом образовании, 

раскрыты личностные факторы, влияющие на её эффективность. В результате исследований установлены 
типы педагогической деятельности в современной профессионально-педагогической подготовке, 

сформулирован принцип фрактальности педагогических систем, определены структурно-функциональные 
компоненты педагогической деятельности в развивающем профессионально-педагогическом образовании, 

выделены личностные качества преподавателя, способствующие достижению целей развития. 

Semenets' S. P. The Pedagogical Activity in the Developing Professional Pedagogical Education. 

The article presents the theoretical analysis of the content and structure of educational activity, designs the concept 
model of the educational activity in the developing professional pedagogical education and reveals personal factors 

that influence upon its effectiveness. In the result of the researches the types of the pedagogical activity in the modern 
professional pedagogical preparation are determined, the principle of fractal educational systems is defined, structural 

and functional components of the pedagogical activity in the developing professional pedagogical education are 
determined, the teacher's personal qualities, promoting to the developmental goals achievement are singled out. 
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ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ І МЕТОДИЧНА СИСТЕМА В ШКІЛЬНОМУ НАВЧАННІ 

У статті проаналізовано зміст понять "педагогічна технологія" і "методична система". Зазначено, що принципова 
відмінність технології від методичної системи полягає у неможливості зміни алгоритму, відступу від змістових і 

процесуальних складових у межах технології. Зроблено висновок, що поняття "педагогічна технологія" доцільно 
використовувати на суб’єкт-об’єктному рівні, а для опису педагогічної діяльності на суб’єкт-суб’єктному рівні 

навчання варто використовувати поняття "методична система". 

Постановка проблеми. В останні роки в предметних методиках навчання почали інтенсивно 
використовуватися поняття "навчальна технологія", "педагогічна технологія", "інтерактивна технологія". 
Зазначені поняття поступово витісняють з ужитку вчителів звичні "методи", "прийоми", "методику", 
"методичну систему". Тому виникає потреба визначити, наскільки доцільною і рівноцінною є ця заміна і де 
знаходяться межі технологізації шкільного навчання. 

Серед науковців, що досліджували і досліджують проблеми розвитку і впровадження педагогічних 
технологій варто назвати: П. Автомонова, В. Беспалька, В. Бикова, С. Гончаренка, В. Дорошевич, 
Т. Завгородню, І. Зязюна, Ю. Мальованого, Л. Момот, В. Паламарчук, I. Підласого, І. Прокопенка, 
Г. Сазоненко, О. Савченко, Г. Селевка, В. Сипченко, О. Сухомлинську, О. Шпака та ін. 

В новітніх наукових дослідженнях поняття ''технологія'' переважно вживається як сучасний замінник понять 
"методика" і "методична система". 

Аналіз педагогічної літератури і результатів дисертаційних досліджень виявив потребу уточнення 
доцільності і меж поширення в педагогічній практиці поняття "педагогічна технологія". 

Метою нашої статті є уточнення логічного змісту поняття "педагогічна технологія" та визначення меж його 
використання в практичній діяльності педагогів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Протягом ХХ – ХХІ століття відбулася еволюція типів навчання від вербального, через аудіовізуальне, 
програмоване, мультимедійне до гіпермедійного. Гіпермедіа (термін, введений Т. Нельсоном у 1965 р.) – це 
гіпертекст, в який включені графіка, звук, відео, текст і посилання, для того, щоб створити основу нелінійного 
середовища інформації. Зрозуміло, що активне використання в навчальному процесі широкого спектру джерел і 
носіїв інформації потребувало нових підходів до організації навчання. У результаті, замість звичних понять 
"методика" і "методична система", у навчальному процесі набули поширення поняття "педагогічна технологія", 
"навчальна технологія", "технологія навчання". 

Підходи до визначення логічного змісту й обсягу цих понять різноманітні й залежать від багатьох чинників. 
Так, щодо поняття "педагогічна технологія" сучасна педагогічна наука пропонує п’ять різних концепцій 
розуміння і застосування: інструментальну, комунікаційну, системну, інтеракційну, інтелектуальну. 

За висновками Г. Селевко, поняття "педагогічна технологія" в практиці освіти вживається на трьох ієрархічно 
підпорядкованих рівнях: загальнопедагогічному (загальнодидактичному), предметному, локальному (модульному). 

Спробуємо визначитися зі сферою доцільного використання цього поняття в педагогічній теорії і практиці. 
Педагогічна технологія як явище і поняття відоме з 30-х років ХХ ст., коли в США почали вводитися 

програми аудіовізуального навчання. У 60-х роках була створена інфраструктура педагогічних технологій у 
США, Великобританії, Франції, Італії, Японії у формі локальних центрів педагогічних технологій, асоціацій та 
інститутів педагогічних технологій, де готувалися фахівці-технологи. 

Логічний зміст поняття "педагогічна технологія" змінювався з часом, пройшовши певні етапи в розвитку: 
технології в освіті (technologies in education), технології освіти (technologies of education), педагогічні технології 
(educational technologies). 

Перша спроба "технологізації" шкільного навчання у вітчизняній педагогіці здійснювалася в 20-і рр. у 
процесі експериментування зі змістом, формами й методами освіти. 

Період "технологій в освіті" датується дослідниками як початок – середина 50-х років ХХ ст. і 
характеризується появою в школі аудіовізуальних засобів. 

Період "технологій освіти" датують серединою 50-х – 60-ми роками, коли з’явився технологічний підхід до 
процесу навчання. Теоретична основа цього підходу – програмоване навчання, технологічна – спеціальні 
аудіовізуальні засоби, розроблені для школи. Якщо в першому періоді поняття "технології" було синонімом 
ТЗН, то на другому етапі під технологією освіти стали розуміти науковий опис (сукупність засобів і методів) 
педагогічного процесу, який веде до запланованого результату. Саме в цей період знайшли спільну мову 
фахівці з програмованого навчання й аудіовізуальної освіти. 

Період "педагогічної технології" – 70 – 80-і роки ХХ ст. Цей період характеризувався тим, що крім 
програмованого навчання й аудіовізуалізації, додалися інформатика, теорія телекомунікацій, педагогічна 
кваліметрія, системний аналіз і низка педагогічних наук (технологія навчання, теорія управління пізнавальною 
діяльністю, оптимізація навчання, наукова організація праці). Відбулася зміна методологічної основи 
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педагогічних технологій і здійснився перехід від вербального до аудіовізуального навчання. У цей період 
технологія навчального процесу розробляється на основі системного підходу, а дослідники почали розуміти 
педагогічну технологію як вивчення, розробку і застосування принципів оптимізації навчального процесу. 

Асоціація з педагогічних комунікацій і технологій США визначила (1979 р.) педагогічну технологію як 
комплексний, інтегративний процес, що включає людей, засоби, ідеї і способи організації діяльності для аналізу 
проблем і планування, забезпечення, оцінювання і управління рішенням проблем, що охоплюють усі аспекти 
засвоєння знань. 

В Глосарії термінів із технології освіти ЮНЕСКО (1986 р.) зазначено, що педагогічна технологія у 
первісному значенні – це використання в педагогічних цілях засобів народжених революцією в галузі 
комунікацій, таких як аудіовізуальні засоби, телебачення, комп’ютери та інші жорсткі і м’які засоби. У новому і 
широкому сенсі – це систематичний метод планування, застосування і оцінювання всього процесу навчання, 
засвоєння знань шляхом врахування людських і технологічних ресурсів та взаємодії між ними для досягнення 
ефективної форми освіти. У цьому розумінні педагогічні технології використовують в якості теоретичного 
інструменту системного аналізу. 

Педагогічна технологія розглядалася як процес розробки й оцінювання ефективних педагогічних систем, що 
включає постановку цілей, конструювання набору порцій навчального матеріалу, створення умов для контролю 
якості його засвоєння (тест, рейтинг) учнями, опис критеріїв оцінювання результатів навчання. 

Отже, системний підхід розширив поняття "педагогічна технологія", оскільки включив у нього крім 
технічних засобів алгоритм дій, який веде учасників педагогічного процесу до запланованих результатів.  

Нині на Заході поширене трактування педагогічної технології як комплексу жорстких (hardware) – 
проектори, магнітофони, телевізори, комп’ютери; м’яких (software) – слайди, кодопозитиви, відеозаписи, 
комп’ютерні програми; супутніх засобів (underware) – ідеї, досвід з психології, соціології, менеджменту, 
системного аналізу, оптики, акустики, мікроелектроніки тощо для розробки методик оптимального засвоєння 
знань. Такий підхід можна визначити як багатоаспектний. 

Як підсумок, виокремлюються три підходи до розуміння педагогічної технології: як технічних засобів 
навчання, як процесу комунікації, як засобів і процесу навчання. 

Із поширенням у сфері освіти поняття "педагогічна технологія" виникає проблема визначення того, у чому її 
відмінність від традиційної методики чи методичної системи. Існує кілька думок з цього приводу: 

- технологія – це методика з жорстко запрограмованим результатом, якого можна досягти, і певними 
засобами, призначеними для досягнення цього результату; 

 технологія та методика – рівнозначні поняття, але в останньому більша увага приділяється особистості 
учня і вчителя, способам їх взаємодії; 

 методика – більш широке поняття, вона може включати в себе кілька технологій. У цьому випадку, 
найчастіше, методика розглядається в якості цілісної педагогічної системи; 

 методика та технологія – це одне і теж. 
Відомий український учений В. Биков у своїй монографії, присвяченій аналізу моделей організаційних 

систем наводить найбільш відомі визначення педагогічної технології та пропонує власне: 
 П. Мітчел (1978): "Педагогічна технологія – це царина досліджень і практики (в межах системи освіти), 

що має зв'язки з усіма сторонами організації педагогічних систем для досягнення специфічних і потенційно 
відтворюваних педагогічних результатів"; 

 І. Зязюн: "Педагогічна технологія – сфера знання, яка включає методи, засоби навчання і теорію їх 
використання для досягнення цілей освіти"; 

 С. Сисоєва: "Педагогічна технологія відображає процес розробки і реалізації в освітній установі 
педагогічного проекту, який відображає певну систему педагогічних поглядів, спрямованих на досягнення 
певної освітньої мети, визначає зразок професійно-педагогічної діяльності з його реалізації". "Простежується 
загальна тенденція переходу до розуміння педагогічної технології як педагогічної системи, яка об'єднує три 
взаємопов'язані компоненти: 1) науково-педагогічні технології – частина педагогічної науки, що вивчає і 
розробляє мету, зміст і методи навчання і проектування педагогічного процесу; 2) процесуально-описовий: 
опис (алгоритм) процесу, сукупність цілей, змісту, методів і засобів для досягнення планових результатів 
навчання; 3) процесуально-діючий: здійснення технологічного (педагогічного) процесу, функціонування всіх 
особистісних, інструментальних і методичних педагогічних засобів"; 

 С. Гончаренко: "Педагогічна технологія – це система процедур, яка оновлює професійну діяльність 
вчителя і гарантує кінцевий запланований результат"; 

 В. Сластьонін: "Педагогічна технологія – це впорядкована сукупність дій, операцій і процедур, що 
інструментально забезпечують досягнення прогнозованого результату"; 

 І. Прокопенко і В. Євдокімов: "Педагогічна технологія – це система науково обґрунтованих дій і 
взаємодій елементів навчального процесу, здійснення яких гарантує досягнення поставлених цілей навчання"; 

В. Биков: "Педагогічна технологія – структура організації часового і просторового функціонування 
педагогічної системи, що побудована відповідно до цілей навчання і виховання та обраних методів навчання і 
виховання" [1: 315-316]. За висновками В. Бикова, педагогічна технологія задає характер упорядкування 
взаємозв'язків учня з елементами змісту навчання та складовими навчального середовища, визначає динаміку 
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як навчального середовища, так і педагогічної системи загалом. Тобто педагогічна технологія визначає 
структуру (статику і динаміку) педагогічної системи та унормовується в її методичній підсистемі [1: 316]. 

Наведені підходи до розуміння поняття "педагогічна технологія" спонукають науковців і практиків до 
розмежування понять "педагогічна технологія" і "вид навчання", "форма навчання", "методика", "методична 
система". Узявши до уваги найбільш поширені словникові визначення змісту поняття "технологія", зауважимо, 
що будь-яка технологія – це алгоритмізована послідовність дій (організаційних заходів, операцій, прийомів, 
режимів) для отримання прогнозованого результату з номінальною якістю й оптимальними витратами. Але ж 
унікальний простір людських відносин не може вибудовуватися на основі механістично вивірених операцій та 
абстрактних схем. За такого підходу технологію як інструмент неможливо поєднати з процесом гуманізації 
навчання. Технологізація педагогічної праці входить у суперечність із суб’єктністю освітнього процесу, його 
неповторністю для кожної особистості тощо. 

Якщо абсолютизувати інструментальну функцію навчання, то педагогічна технологія втрачає 
антропологічну спрямованість і перетворюється не в засіб розвитку особистості й оптимізації навчального 
процесу, а в зброю маніпуляції [2: 19-27]. 

Як зазначають дослідники, основне протиріччя технологізації освіти знаходиться між алгоритмізацією, 
схематичністю технології і суб’єктивною, творчою природою педагогічного процесу. 

Радянський дослідник А. Пишкало у 1975 р. вперше ввів поняття методичної системи навчання в 
дослідженні з методики навчання геометрії в середній школі [3]. На його думку, методична система навчання – 
це сукупність п’яти ієрархічно підлеглих компонентів: цілей навчання, його змісту, методів, засобів, 
організаційних форм навчання [3: 7]. У низці досліджень поняття "методична система навчання" розглядається 
у вузькому й широкому значеннях: 

− у вузькому значенні – як оптимальне сполучення методів і форм навчання, які обумовлені специфікою 
навчального предмета й вікових можливостей учнів; 

− у широкому значенні – як педагогічна модель навчального процесу, що дозволяє аналізувати взаємозв’язки 
між найважливішими його компонентами (цілями, змістом, методами, формами й засобами навчання). 

Принципова відмінність технології від методичної системи полягає у неможливості зміни алгоритму, відступу 
від змістових і процесуальних складових у межах технології. На виробництві відступ від технології (операційної 
карти технологічного процесу, маршрутної карти тощо) призводить до випуску бракованої продукції, що не 
відповідає нормам стандартів. Отже, основні критерії для розмежування змісту методичної системи і педагогічної 
технології – алгоритмізованість та сувора послідовність елементів. 

Очевидно, що розуміння змісту педагогічної технології залежить від філософсько-освітніх підходів до 
навчання. Технологізація педагогічного процесу має витоки з американської освіти, в якій була відсутня 
педагогіка як наука і яка ґрунтувалася на психологічному біхевіоризмі. Західний технологізований підхід в 
епоху масової індустріальної школи спрямовувався на надання педагогові своєрідної операційної технологічної 
карти для роботи на освітянському "конвеєрі". Але ж технологізація як відповідна індустріальному суспільству 
модернізація освіти вступає у протиріччя з особистісно-орієнтованою освітою, зміст якої потрібно пророщувати 
в особі кожного учня. Алгоритмізація педагогічних дій конфліктує з необхідністю пошуку і творчості. Це ясно 
продемонструвала невдача із запровадженням у 70-х рр. в СРСР програмованого навчання, яке вважалося 
ефективною педагогічною відповіддю на виклики індустріального часу. У сфері підручникотворення це 
підтверджує практична недієздатність запропонованого у 80-х рр. відомим ученим В. Беспальком 
технологічного підходу в написанні підручників. Дослідник уважав, що навчальна книга створюється як будь-
яка машина і тому проголошував про "можливість творення підручників спеціальними промисловими 
підприємствами, де навчальна книга буде створюватися у різних "цехах" вузькими професіоналами" [4: 10]. Але 
процес написання навчальної книги, крім дотримання певних нормативних параметрів, є творчим актом, який 
переважно стимулюється талантом і натхненням, – тобто "немеханічними" чинниками, хоча і здійснюється в 
полі нормативних, дидактичних і поліграфічних вимог. 

Методична ж система як поєднання мети, завдань, форм, методів, засобів навчання тощо, на відміну від 
технології, допускає необхідні відступи від стандартизованої процедури, оскільки робота з дітьми, на відміну 
від технічних засобів і пристроїв, варіюється як у частині послідовності відповідних дій, так і в змістовному 
доборі форм, методів і засобів навчання відповідно до ситуації. 

На думку Г. Селевка [5: 16], відмінність між педагогічною технологією і методикою навчання полягає у 
тому, що педагогічна технологія більш орієнтована на процесуальну сторону та на кількісні показники, які 
можна обрахувати. Методика – на цільову, змістовну сторону. Технологія, на думку дослідника, відрізняється 
від методик своєю відтворюваністю, стійкістю результатів, відсутністю багатьох "якщо" (якщо талановитий 
учитель, здібні діти, хороші батьки тощо). Дозволимо собі не погодитися з таким висновком, оскільки методики 
навчання, а точніше методичні системи, тим і характеризуються, що можуть відтворюватися, спрямовуються і 
на змістовну і на процесуальну сторону навчання, а головне – варіабельно враховують стан суб’єкта навчання – 
дітей (те, що Г. Селевко визначив як слабку сторону методики – "якщо"). 

Можна зустріти твердження, що у сценічному мистецтві "технологія виконання вистав, п'єс, зйомки 
кінофільмів, описується сценарієм" [6]. Але один і той самий сценарій може бути по-різному інтерпретований і 
поставлений різними режисерами. Із позицій етимології поняття "технологія" (під час роботи з інструкцією до 
технічного засобу чи в процесі виробництва продукції) це недопустимо. А от з позицій аналогії методичної 
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системи, сценарій – це конспект уроку, написаний відповідно до вимог Державного стандарту і навчальної 
програми, але який по-різному реалізується в різних класах, з урахуванням їх особливостей. 

Одна з основних ознак педагогічної технології – відтворюваність. Але досвід роботи відомих талановитих 
учителів (Ш. Амонашвілі, Т. Гончарова та ін.) доводить, що в педагогічній діяльності вагоме місце відіграє 
неповторна особистість педагога, яку неможливо наперед запрограмувати. Виключення цього суб’єктивного 
чинника з процесу навчання або заміна його машиною робить процес навчання неефективним, що доведено 
невдалим досвідом запровадження програмованого навчання в радянській школі. Протиріччя між 
алгоритмізованістю та творчою невизначеністю педагогічного процесу є основним і не може бути вирішеним. 
Крім того, сучасний системний підхід до освітньої діяльності переважно будується на соціосинергетичній 
основі, котра передбачає саморозвиток складних динамічних систем, їх непередбачуваність, хаотичність, – а це 
суперечить жорсткій технологізації навчального процесу. 

На нашу думку, використання поняття "педагогічна технологія" в методичній царині допустиме, коли мова 
йде про використання в навчанні ТЗН, або про системну сукупність прийомів і правил навчальної роботи у 
певній послідовності, наприклад, технологія критичного мислення, технологія ділової гри, дебатна технологія 
тощо. У всіх інших випадках не варто забувати традиційне для предметних методик навчання поняття 
"методична система". Поняття "педагогічна технологія" повинно обмежити поле свого функціонування на рівні 
суб’єкт-об’єкт, а на суб’єкт-суб’єктному рівні залишити місце для методичної системи навчання. 
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Смагин И. И. Педагогическая технология и методическая система в школьном обучении. 
В статье проанализировано содержание понятий "педагогическая технология" и "методическая система". 

Указано, что принципиальное отличие технологии от методической системы заключается в невозможности 
изменения алгоритма, отступления от содержательных и процессуальных составляющих в рамках 

технологии. Сделан вывод, что понятие ''педагогическая технология'' целесообразно использовать на субъект-
объектном уровне, а для описания педагогической деятельности на субъект-субъектном уровне обучения 

использовать понятие "методическая система". 

Smagin I. I. The Educational Technology and Methodical System of Schooling. 
The article analyzes the contents of the concepts "educational technology" and "methodical system". It is indicated that the 
principal difference between the technology and the methodical system is the inability to change the algorithm, the retreat 
from substantive and procedural components in the technology. It is concluded that the notion "educational technology" 

should be used on the subject-object level, and for the description of educational activities at the level of the subject-subject 
learning the concept of "methodical system" should be used. 
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АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ В УГОРЩИНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

У статті проаналізовано стан міжнародної академічної мобільності в Угорщині на початку нового тисячоліття. 
Проаналізовано, що близько 5 % усіх студентів у 2009-2010-му навчальному році в Угорщині були іноземці і 

абсолютна кількість іноземних студентів в країні продовжує збільшуватися. Виявлено, що на основі аналізу 
розвитку вищої освіти та довгострокових трендів у формуванні кількості студентів, угорські фахівці прогнозують 

продовження експансії вищої освіти в Угорщині та бачать реальну можливість збільшення кількості іноземних 
студентів у країні до 2020-го року в чотири рази. 

Постановка проблеми. Міжнародна академічна мобільність явище не нове. Упродовж тривалого часу вона 
була природнім атрибутом вищої освіти в середньовічній Європі. Принципи організації середньовічних 
європейських університетів вже тоді створювали сприятливі умови для академічного паломництва, можливості 
для проходження найкращої підготовки здібними студентами. По суті цілі академічної мобільності й у наші дні 
не сильно змінилися. Вражаючи змінилася сама вища освіта, яка відтоді пройшла низкою метаморфоз. У 
минулому столітті наука та освіта зазнала особливо значних змін, які торкнулися країн з дуже відмінним 
ступенем економічного розвитку. Європейські країни втратили провідні позиції, які займали в першій половині 
століття, на користь Північної Америки, а наприкінці століття за кількістю студентів і наукових розробок 
вперед стали вириватися динамічно прогресуючі країни Східної та Південно-Східної Азії. У цій ситуації 
європейські країни, разом та поодинці, робили спроби загальмувати втрату позицій, але без особливих успіхів. 
За таких умов процес інтернаціоналізації вищої освіти почав осмислюватися по-новому [1]. Наука за 
визначенням є інтернаціональною і не має національних кордонів, а національну належність мають тільки 
вчені. Завданням університетів є створення наукових та інноваційних цінностей [2], які можуть мати тільки 
міжнародне тлумачення. 

Європейська потреба мобільності зіграла серйозну роль в започаткуванні болонського процесу, і саме тому 
створення і розвиток академічної мобільності займає в ньому центральне місце. За минуле десятиліття 
досягнені важливі результати у здоланні перешкод академічної мобільності: проведена реформа структури 
підготовки, набула загального розповсюдження кредитно-модульна система ECTS, впроваджується система 
забезпечення якості, заснована на єдиних принципах, та рамка кваліфікацій, робляться кроки для забезпечення 
трансферу стипендій та кредитів тощо. Однак, хоча вже сам факт існування болонського процесу значною 
мірою сприяє інтернаціоналізації вищих навчальних закладів, мобільність зросла, але ще все не досягає 
бажаних масштабів, і навіть сьогодні, зокрема і в Україні, скоріше вважається винятком, ніж правилом [3]. 

У 2009-му році в Левені міністри європейських країн, відповідальні за вищу освіту, закликали "всі країни до 
розвитку мобільності, забезпечення її високої якості, урізноманітнення її типів та розширення її сфери впливу." Була 
сформульована конкретна мета: "До 2020-го року щонайменше 20 відсотків випускників Європейського простору 
вищої освіти мають мати закордонний досвід навчання або підготовки" [4]. 

Нині всім відомі соціально-економічні аспекти академічної мобільності та очевидна її необхідність, в цьому 
вже нікого не треба переконувати. Але і надалі залишається актуальним питання що і як треба робити в 
інтересах розширення академічної мобільності, перетворення її на буденну реальність [3]. Які стратегічні цілі 
мають поставити перед собою українські заклади щодо розвитку мобільності та як їх досягнути? Яку роль у їх 
визначенні мають відіграти аналіз існуючого досвіду міжнародної академічної мобільності, результати науково-
педагогічних досліджень, думка представників вищих навчальних закладів та роботодавців, рішення державних 
органів управління освіти, питання взаємовизнання навчальних досягнень та подальше розкриття можливостей 
кредитно-модульної системи? Як на основі врахування інтересів усіх зацікавлених сторін та максимального 
використання наявних можливостей створити національну стратегію розвитку мобільності? Які чинники 
впливають на вибір цільової країни мобільними студентами? Отримати відповідь на ці та інші питання може 
допомогти узагальнення досвіду угорської вищої освіти, яка, за часткою іноземних студентів входить до 
десятки лідерів серед європейських країн.  

Мета дослідження. Невпинне збільшення кількості іноземних студентів в українських університетах 
актуалізує вивчення досвіду країн, які стикаються з аналогічними проблемами. Угорщина є однією із таких 
країн. Метою даної роботи є узагальнення характерних особливостей академічної мобільності іноземних 
студентів в Угорщині та її вплив на розвиток вищої освіти країни. 

Останні дослідження та публікації. Дослідженням міжнародної мобільності студентів в Угорщині займалися 
Й. Берач [1; 5], Й.Чірік  [3], Т. Лайош  [6], Г. Нараі-Сабо  [2], М. Л. Рийдеі [7], Т. Козма [8] та інші. Ними 
узагальнені результати низки національних та міжнародних досліджень у сфері студентської мобільності, звіти 
вищих навчальних закладів, досліджень проведених за сприяння фонду TEMPUS, дані Eurostat, UNESCO тощо. 
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Методи дослідження. Для вирішення поставлених дослідницьких завдань автором був проведений аналіз 
нормативно-правових та регламентуючих документів, баз даних, документації та електронних ресурсів вищих 
навчальних закладів та Міністерства людських ресурсів Угорщини, фахової літератури щодо міжнародної 
академічної мобільності угорських студентів.  

Результати дослідження та їх обговорення. Академічна мобільність дозволяє студентам готуватися до 
майбутньої професії в закладах освіти, які найбільше підходять до їх рівня підготовки та індивідуальних вимог. 
Сучасні транспортні системи, засоби логістики у XXI столітті надали нового імпульсу та змісту міграції загалом, в 
тому числі й навчальній [7]. І нині, на початку нового тисячоліття мобільність функціонує як мірило якості освіти 
та як економічний стимул, а отже, загострює конкуренцію між закладами освіти [6]. З економічної точки зору, 
маркетингу чи ринку будь-яку галузь невеликої країни, її конкурентоспроможність найкраще можна оцінити на 
основі її експортних показників. Деякі угорські фахівці вважають, що такий підхід застосовний і до вищої освіти 
[9]. При такому підході підготовка іноземних студентів, надані при цьому освітні послуги виступають як 
експортований продукт, а кількість іноземних студентів – як мірило орієнтації на експорт вищої освіти країни.  

За оцінками експертів загальне число угорських студентів, які здобували диплом за кордоном у 2010-му році 
становило приблизно 10 000. У 2009-2010-му навчальному році в Угорщині навчалося 18154 іноземних 
студентів. Це складає 4,9 % усіх студентів і 6,2 % студентів на денній формі навчання. За цим показником 
Угорщина випереджає Італію, Іспанію та Польщу. Однак провідні європейські країни (Англія, Франція, 
Німеччина) мають показники удвічі вищі за угорські. Обнадійливі тренди минулого десятиліття завдячують 
частково й тому факту, що кількість студентів, які навчаються у вищій освіті країни досягла максимуму у 2005-
му році, за яким наступив повільний спад. Однак й абсолютна кількість іноземних студентів продовжувала 
невпинно збільшуватися. Студенти прибувають до Угорщини більш як з 120 країн світу, серед них були 27 
таких країн, з яких прибуло понад 100 студентів з кожної. Зі стратегічної точки зору варто розглянути три 
групи іноземних студентів [1]. 

До першої належать студенти, які приїжджають із сусідніх країн. Вони складають майже половину (47,6 %) 
усіх іноземних студентів. В останні три роки їх частка серед іноземних студентів зменшується, але продовжує 
збільшуватися їх абсолютна кількість. За винятком студентів з Австрії, переважна більшість групи це етнічні 
угорці, які навчалися і навчаються в угорськомовних програмах [1]. З точки зору вищого навчального закладу, 
викладачів, однокурсників вони не вирізняються із загалу як іноземні студенти [5]. Якщо студенти цієї категорії 
скористаються можливостями наданими їм новим законодавством і отримають угорське громадянство, то з 
статистики одразу зникне 50 % іноземних студентів, тоді як реально не зміниться нічого [1]. 

До другої групи належать студенти з інших європейських країн. Їх частка серед іноземних студентів була 
28,7 %. Більшість студентів цієї групи приїздить з десятка країн, серед яких є і такі, що є цільовими країнами 
студентської мобільності в Європі. У 2009-2010-му навчальному році кожну з них представляло понад півтори 
сотні студентів. Найбільше в групі було студентів з Німеччини (1972 особи). За ними слідували студенти зі 
скандинавських країн Норвегії (738 осіб) та Швеції (436). Більшість цих студентів здобувають диплом лікаря на 
медичних факультетах країни, навчаючись на англійській або німецькій мовах. Торік на медичних факультетах 
угорських університетів навчався 13051 студент, з них 4594 (35,2 %) іноземців. Отримані від них за контрактом 
кошти, за оцінками експертів, складають 80 % плати за навчання всіх іноземних студентів [5]. 

Успіх лікарської підготовки угорських університетів пояснюється двома чинниками. З одного боку, в більшості 
країн дуже важко поступити на медичний факультет, бо цьому перешкоджають малі ліцензовані обсяги, тому значна 
кількість абітурієнтів вимушена виїжджати за кордон. Угорські університети вчасно помітили переваги такого 
становища. Починаючи з 1983-го року майже в половині угорських університетів проходила повна професійна 
підготовка майбутніх лікарів на іноземній (передусім, англійській) мові, що, окрім, отриманої у формі твердої 
валюти прибутків, значною мірою сприяло підготовці зазначених університетів до міжнародного співробітництва 
[6]. З іншого боку, рівень лікарської підготовки в Угорщині виявився достатнім для навчання іноземних студентів. В 
цьому відіграє роль багато чинників, однак, напевно, найважливіший – всесвітнє визнання наукових досліджень 
викладачів угорських університетів. Приклад американських університетів теж вказує, що ті з них, які займають 
перші місця у рейтингах за результатами наукових досліджень є першими і за кількістю іноземних студентів та 
дослідників. Що стосується студентів, то і в Угорщині спостерігається кореляція між кількістю публікацій, що 
з’являються на Web of Science та кількістю іноземних студентів. Найбільше фахових публікацій у співробітників 
медичного Університету Семмелвейса, і саме він традиційно приймає найбільше іноземних студентів. В 
Університеті Лоранда Етвеша (м. Будапешт) працює найбільше викладачів з науковими ступенями і там найбільша 
кількість іноземних докторантів. (Найбільше розходження між кількістю публікацій та іноземних студентів 
спостерігається в Університеті Корвінуса (м. Будапешт) та Паннонському Університеті. В той час, як на одного 
іноземного студента в Паннонському університеті припадало 6 публікацій, в Університеті Корвінуса – всього 0,33. 
Загалом кількість іноземних студентів на медичних факультетах угорських університетів коливалася від 27 % до 40 
%. Це можна інтерпретувати як свідоцтво на користь того, що угорська медична освіта загалом цілісно сприймається 
іноземцями. Чого зовсім не можна стверджувати про інші галузі підготовки [5]. На інших спеціальностях кількість 
іноземних студентів різко коливається, що є ознакою значних відмінностей у рівні підготовки в окремих закладах.  
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До третьої групи належать студенти з інших континентів. Їх частка серед іноземних студентів досягла 23,7 
% і продовжує динамічно збільшуватися. Найшвидше зростала кількість студентів з Ірану (848 осіб), які 
витіснили з першої позиції в групі студентів з Ізраїлю (808 осіб). За два роки з п’ятого на третє місце вийшли 
студенти з Нігерії (339 осіб), які випередили студентів з Турції (323 осіб) та США (300 осіб). Майже половина 
цих студентів навчається в Дебреценському університеті [1]. 

Найбільше іноземних студентів навчається в столиці країни Будапешті у великих спеціалізованих університетах 
та в трьох великих провінційних університетських центрах: Сегеді, Дебрецені, Пейчі. Раніше найбільше іноземних 
студентів навчалося в Університеті імені Семмелвейса (2481 особа, включаючи і докторантів), але наприкінці 
десятиліття його випередив Дебреценський університет (2883 особи, включаючи і докторантів), подаючи іншим 
гарний приклад того, як можна створити міжнародний освітній центр за межами столиці [1]. 

Висновки. В результаті глобалізаційних процесів, розповсюдження ринкових механізмів, набуття масовості 
вища освіта все більше стає схожою на особливу галузь економіки. Одним із наслідків цього є те, що й доля її все 
більше стає схожою до інших галузей економіки, які поступово переміщуються до інших країн. Мобільність 
студентів може суттєво вплинути на функціонування закладів освіти, та навіть поставити питання про доцільність 
підтримки певних галузей підготовки на базі закладів окремо взятої країни. Водночас студентська мобільність 
створює такі можливості для використання наявного освітнього та наукового потенціалу країни, вміле 
використання яких сприяє зростанню конкурентоспроможності всієї країни. На основі аналізу розвитку вищої 
освіти та довгострокових трендів у формуванні кількості студентів, угорські фахівці прогнозують продовження 
експансії вищої освіти в Угорщині. Водночас зазначають, що внаслідок ієрархізації континентальної мережі 
вищих навчальних закладів певні заклади, регіони зазнають піднесення, а інші будуть витіснені на периферію [8]. 

На думку деяких фахівців позитивна самооцінка міжнародної слави угорської вищої освіти оманлива, так само як 
хизування великою кількістю нобелівських лауреатів. Водночас система вищої освіти Угорщини ще володіє такими 
базовими здібностями та можливостями, свідома підтримка яких дозволить отримати перевагу в конкурентних 
змаганнях. Але це можливо тільки за умови мобілізації усіх наявних ресурсів. Існує реальна можливість збільшення 
кількості іноземних студентів в Угорщині в чотири рази до 2020-го року, тобто до шістдесяти тисяч, але тільки за 
умови розробки правильної стратегії та реалокації прибутків від міжнародної діяльності у закладах та на урядовому 
рівні. Однак не варто очікувати від розвитку міжнародної мобільності вирішення недофінансування вищої освіти, 
виживання неефективно діючої системи. Ефект має проявитися, передусім, у кращому володінні іноземною мовою 
викладачами, дослідниками, студентами, більш інтенсивній інтеграції в міжнародне наукове життя, забезпеченні 
економіки країни більш конкурентоспроможними фахівцями [5]. 
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Боркач Е. И. Академическая мобильность в Венгрии в начале ХХІ века. 

В статье анализируется состояние академической мобильности в Венгрии в начале нового столетия. 
Проанализировано, что около 5 % всех студентов в 2009-2010-ом учебном году в Венгрии были 

иностранцы и абсолютное число иностранных студентов в стране продолжает возрастать. Выяснено, 
что на основе анализа развития высшего образования и долгосрочных трендов в формировании количества 
студентов, венгерские специалисты прогнозируют продолжение экспансии высшего образования в Венгрии 
и видят реальную возможность увеличения количества иностранных студентов в стране до 2020-го года 

в четыре раза. 

Borkach E. I. Academic Mobility in Hungary at the Beginning of the XXI Century. 

The article examines the state of the academic mobility in Hungary at the beginning of the new century. It is analyzed 
that about 5 % of all students in 2009-2010-th school year in Hungary have been foreigners and the absolute number of 

foreign students in the country is growing constantly. It is concluded that based on the analysis of the development of 
higher education and long-term trends in the formation of foreign students amount, Hungarian experts predict the 
continuing expansion of higher education in Hungary and see a real opportunity to increase the number of foreign 

students in Hungary in four times until 2020. 
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ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ ЕТИКИ 

У статті на основі аналізу психолого-педагогічної літератури та педагогічної практики 
охарактеризовано принципи та особливості навчання шляхом впровадження технології розвитку 

критичного мислення. Обґрунтовано методичні умови формування критичного мислення учнів на уроках 
етики, розкрито методи та прийоми, які сприяють активізації пізнавальної діяльності школярів. 

Визначено такі методичні умови, направлені на формування критичного мислення на уроках етики: 
урахування вчителем вікових та психолого-педагогічних особливостей молодших підлітків, чітка 

організація пізнавальної діяльності учнів на кожному етапі уроку (виклик, осмислення, рефлексія); 
обов'язкове поєднання індивідуальної, групової й колективної форм організації навчання; створення на 

уроці атмосфери взаєморозуміння, взаємоповаги, творчого співробітництва. 

Постановка проблеми. Актуальним завданням сучасної школи є виховання духовно багатої, соціально 
активної особистості, яка володіє культурою мислення, культурою мовлення, культурою поведінки. Сучасний 
підхід до навчання та виховання учнів вимагає оновлення науково-методичних підходів, застосування 
перспективних педагогічних технологій. Однією із таких технологій є технологія розвитку критичного 
мислення. Методи і прийоми цієї технології спонукають учнів до дослідницької творчої активності, створюють 
умови для усвідомлення ними матеріалу, узагальнення одержаних знань. 

Активне впровадження технології розвитку критичного мислення відбувається у багатьох країнах світу, зокрема 
– в Канаді, США (М. Вайнстейн, А. Кроуфорд, М. Ліпман, С. Метьюз, Д. Макінстер, В. Саул, Ч. Темпл та інші). 

Відомий учений М. Ліпман, засновник Інституту критичного мислення США, підкреслює, що формування 
критичного мислення сприяє процесу вдосконалення початкової, середньої та вищої освіти. Відбувається залучення 
учнів до активного навчання, коли вони не просто запам’ятовують навчальний матеріал, а й запитують, 
досліджують, творять, вирішують, інтерпретують та дебатують за його змістом [1: 22]. 

Дослідник М. Вайнстейн, аналізуючи досвід впровадження технології розвитку критичного мислення у 
навчальний процес американських шкіл та університетів, наголошує на необхідності введення критичного 
мислення у програми різних шкільних дисциплін та рекомендує здійснювати відповідну підготовку вчителів з 
цього питання [2: 24]. 

В Україні питання організації навчання з метою розвитку критичного мислення досліджують вчені 
К. Баханов, Т. Воропай, С. Мирошник, О. Пометун, Л. Терлецька, О. Тягло та інші. Окремі питання методики 
формування критичного мислення на уроках історії розглядаються в дослідженнях І. Бондарук, Д. Десятова, 
С. Терно. Проте питання формування критичного мислення учнів на уроках етики ще не досліджувалось. 

Мета статті – обґрунтувати методичні умови формування критичного мислення учнів на уроках етики, 
розкрити методи та прийоми, які сприяють активізації пізнавальної діяльності школярів. 

Почнемо з визначення поняття ''критичне мислення''. Це особливий тип мислення людини, зазначає 
І. Бондарук, спрямований на самостійне розв’язання нею конкретної пізнавальної чи життєвої проблеми через її 
всебічний розгляд на основі різних джерел інформації, визначення шляхів розв’язання цієї проблеми, їх 
оцінювання й обґрунтований вибір одного з них з постійною рефлексією та корекцією власної мисленнєвої 
діяльності [3: 89]. 

На думку С. Терно, критичне мислення – це здатність використовувати певні прийоми обробки інформації, що 
дозволяють отримати бажаний результат. Це вміння робити логічні умовиводи, приймати обґрунтовані рішення, 
оцінювати позитивні й негативні риси як отриманої інформації, так і самого розумового процесу [4: 13].  

Д. Десятов визначає параметри критичного мислення, а саме: особистісне ставлення до об’єкта, 
аргументованість висновків, логічність викладу, здатність змінити позицію на основі контраргументів [5: 5]. 
Критичне мислення – явище багаторівневе та варіативне, бо в ньому відображаються морально-етичні 
настанови, соціально-політичні риси, оцінний досвід, ціннісні орієнтири, знання, способи розумових і 
практичних дій. 

Отже, критичне мислення – це здатність людини чітко виділяти проблему, яку необхідно розв’язати; 
аналізувати та давати оцінку певній інформації; логічно будувати свої думки, бути відкритим до сприйняття 
думок інших і одночасно бути принциповим у відстоюванні своєї точки зору. 

Аналізуючи навчальний процес, побудований на засадах критичного мислення, О. Пометун акцентує увагу на 
таких його особливостях: а) у навчання включаються завдання, розв’язання яких потребує мислення вищого рівня 
(аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, оцінювання); б) пізнавальна діяльність учнів організовується як 
дослідження учнями певної теми шляхом інтерактивної взаємодії між ними; в) результатом навчання є не 
засвоєння фактів чи чужих думок, а формування власних суджень на основі застосування до інформації певних 
прийомів мислення; г) викладання у цьому процесі є стратегією постійного оцінювання результатів із 
використанням зворотного зв’язку "учні – вчитель"; д) критичне мислення потребує від учнів достатніх навичок 
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оперування доказами та формулювання висновків; е) навчання передбачає особисту відповідальність – учні мають 
бути вмотивовані до обговорення і вирішення проблем, а не намагатися уникати їхнього розв’язання [6: 8]. 

Завданням курсу "Етика" для 5-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів є не стільки розширення 
обізнаності учнів з морально-етичних категорій, скільки формування у них моральних якостей, переконань та 
відповідних моделей діяльності й поведінки. На відміну від інших навчальних курсів основної школи, "Етика" 
передбачає формування вмінь поводитися у життєвих ситуаціях відповідно до загальнолюдських цінностей та 
етикетних норм, спілкуватися з іншими, отримувати досвід поведінки, стосунків, взаємодії з однолітками та 
дорослими. 

Цілком поділяємо думку О. Пометун, Л. Пилипчатіної про те, що досягти навчально-виховних цілей курсу 
можна тільки за умов активного залучення учня до процесу навчання, його "занурення" у відповідні навчальні 
ситуації на уроці й поза ним [7: 9]. 

Ефективність виконання висунутих завдань залежить від урахування вчителем вікових особливостей 
молодших підлітків, насамперед:  

 їхнього прагнення до самоствердження, самовираження та самовиховання, оцінки власних рис 
характеру й особистості;  

 намагання виховати в собі такі якості, які найбільше цінуються однолітками у цей період, – знання, 
кмітливість, уміння володіти собою, фізична сила тощо;  

 невміння визначати мотиви та цілі поведінки людини, відсутність досвіду аналізу ситуацій спілкування 
саме з цієї точки зору; 

 невміння зрозуміти внутрішній світ іншої людини, низький рівень емпатії; 
 недостатнє знання етикетних норм чи небажання їх застосовувати у повсякденному спілкуванні.  
Уявлення дитини про світ, у якому панують добро, милосердя, справедливість, чесність, складаються не 

стільки з наших розмов про нього, скільки з тих реальних виборів, які робить сама дитина. А навчити учнів 
робити правильний вибір можна шляхом формування критичного мислення. 

Технологія уроку із застосуванням методів розвитку критичного мислення передбачає три етапи: "Виклик – 
осмислення – рефлексія". 

1. Виклик, або вступна частина уроку. Вчитель актуалізує й узагальнює наявні знання учнів з теми, 
пробуджує інтерес до одержання нової інформації; спонукає учня до активної діяльності. Оскільки учні 
залучаються до процесу активного згадування того, що вони знають з опрацьованої теми, це змушує їх 
аналізувати власні знання та уявлення. Вчителю потрібно пробудити, викликати зацікавленість, схвилювати, 
спровокувати учнів думати про те, що вони знають. Відбувається активізація пізнавальної діяльності учнів, 
вони визначають рівень власних знань і уявлень, до яких можуть бути долучені нові. Отримані раніше знання 
переходять на рівень усвідомлення. Таке звернення до вже засвоєного матеріалу підвищує увагу учнів до теми, 
проблеми, тобто виконує мотиваційну функцію. Далі вчитель оголошує тему уроку і його очікувані результати. 

2. Осмислення, або основна частина уроку. На цьому етапі учні за допомогою вчителя порівнюють свої 
очікування з тим, що їм реально пропонують вивчити, осмислюють теоретичні ідеї, відстежують хід власних 
думок, пов’язують зміст уроку з особистим досвідом, відпрацьовують уміння і стратегії мислення. 
Відпрацювання і закріплення учнями нових знань і способів діяльності на цьому етапі уроку відбувається за 
допомогою різноманітних методів і прийомів організації їх активної самостійної роботи. "Обов’язковими є два 
елементи – індивідуальний пошук учнів і обмін ідеями в групах чи загальному колі, причому особистий пошук 
мусить неодмінно передувати обміну думками" – підкреслює О. Пометун [8: 4]. 

3. Рефлексія, або підсумкова частина уроку. На цьому етапі учні осмислюють, узагальнюють основні ідеї 
уроку, формулюють свої власні думки, висловлюють особисте ставлення до матеріалу, який вивчався, 
оцінюють отримання знання та вміння, ставлять перед собою нові завдання.  

Розглянемо детальніше кожен з етапів уроку та наведемо приклади з власної педагогічної практики. 
На першому етапі уроку доцільно використовувати такі методичні прийоми: "асоціювання", "мозковий 

штурм", "робота в парах", "знаємо – хочемо дізнатися – дізнались", "припущення на основі запропонованих слів".  
Прийом "асоціювання" дозволяє вчителю створити ситуацію емоційного комфорту для учнів на початку 

уроку, налаштувати їх на творчу роботу, визначити, як учні розуміють основні поняття уроку. Цей прийом 
спонукає учнів до вільного і відкритого мислення, навчає виражати свої думки точно й лаконічно. Наприклад, 
вивчаючи з п’ятикласниками тему "Яке значення має для людини сім’я", у вступній частині уроку запитуємо 
дітей про те, які асоціації викликає в них слово "сім’я". Записуємо на дошці всі запропоновані учнями слова 
навколо названого слова, запитуємо: "У чому цінність родинного кола для кожної людини?", далі повідомляємо 
тему та очікувані результати уроку.  

Наступний ефективний прийом організації пізнавальної діяльності учнів під час вступної частини уроку – 
"мозковий штурм". Він спонукає учнів проявляти уяву і творчість, дає можливість їм вільно висловлювати свої 
думки. Мета "мозкового штурму", або "мозкової атаки", полягає в тому, щоб зібрати якомога більше ідей усіх 
учнів щодо проблеми протягом обмеженого періоду часу (до 5 хв.). Учитель після формулювання проблемного 
питання "Чому кожна людина хоче мати друга?" пропонує всім учням висловити ідеї, коментарі, навести 
приклади, пов'язані з цією проблемою. Далі вчитель записує усі пропозиції на дошці або на великому аркуші 
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паперу в порядку їх виголошення без зауважень, коментарів або запитань. Потім відбувається обговорення й 
оцінювання запропонованих ідей. Підсумовуючи відповіді учнів, учитель наголошує, що з другом завжди 
цікаво, бо є спільні інтереси, йому можна довіряти свої думки, він допоможе у складну хвилину. Отже, сьогодні 
на уроці ми поведемо мову про дружбу та вміння дружити.  

Щоб навчити учнів розв’язувати ситуативні завдання, демонструючи дотримання етичних норм взаємної 
поваги, допомоги, довіри, чуйності, рекомендуємо такий прийом, як "робота в парах". Робота в парах дає 
учням час подумати, обмінятись ідеями з товаришем і лише потім висловити свої думки перед класом. Така 
робота сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватися, логічного мислення. Використання 
такого виду співпраці виключає можливість ухилитися від виконання завдання.  

Таблиця "Знаємо, хочемо дізнатися, дізналися" зазвичай поєднує вступну і основну частину уроку. На стадії 
виклику вчитель пропонує учням пригадати свої знання з теми уроку і заповнити першу колонку таблиці, 
накресленої на дошці. Після обговорення отриманих результатів учні самі формулюють цілі уроку, тобто про 
що хочемо дізнатися, та записують у другу колонку. Після вивчення теми заповнюється третя колонка таблиці. 
Доречним буде використання такої таблиці, наприклад, під час вивчення теми "Як пов’язані довкілля та 
здоров’я людини", оскільки матеріал цей певною мірою знайомий учням з курсу "Основи здоров’я". 

 

Знаємо Хочемо дізнатися Дізналися 
   
 

Великий мотиваційний потенціал має методичний прийом "припущення на основі запропонованих слів". Учні 
спробують припустити, що відбуватиметься в оповіданні, яке вони читатимуть, на підставі декількох 
запропонованих слів. Наведемо приклад, перш ніж читати оповідання "Не Білосніжка" у підручнику "Етика" 
О. Данилевської, О. Пометун для 5 класу пропонуємо учням скласти сюжет оповідання, використовуючи слова "день 
народження" "подарунки", "однокласниці". Вислухавши складені учнями оповідання, вчитель пропонує порівняти їх 
з оповіданням у підручнику. Учні аналізують, що виявилося спільного, а що відмінного у варіантах оповідань. 

В основній частині уроку відбувається ознайомлення учнів з новим матеріалом, аналіз, запам’ятовування 
його, тому вчителю доречно застосовувати систему закритих і відкритих запитань, також такі прийоми роботи: 
"читання з позначками", "читаємо та запитуємо", "два – чотири – всі разом", "коло ідей" та інші.  

Активна пізнавальна діяльність учнів, в основі якої лежать навички критичного мислення, передбачають 
вміння відповідати на запитання. На уроках етики вчителю доцільно більше використовувати запитань на 
пошук можливостей використання, застосування інформації (У яких ситуаціях можна використовувати? Чим 
може бути корисна? Чому це дуже важливо знати? Як це може бути прикладом того, що…?); питань на 
аналіз (Що спільного і чим відрізняються об’єкти? Що ви пропонуєте? Які причини?); питань на синтез (Який 
висновок ви можете зробити? Чому ви так вважаєте? Як цю проблему можна розв’язати по-іншому?); 
питання на формування оцінних суджень (Чи правильно вчинила особа? Яке ваше ставлення до такого вчинку? 
Чи згодні ви з такою позицією?). Такі питання вчать учнів чітко формулювати свою думку, вміти її 
аргументувати, відстоювати. 

"Читання з маркуванням тексту" або "читання з позначками" – це один із найпоширеніших прийомів 
розвитку критичного читання. Учням пропонується уважно читати текст і одночасно ставити певні позначки 
олівцем на полях: знак "плюс" (+) – те, що мені було відомо; знак "мінус" (–) – це те, що для мене зовсім нове, 
неочікуване; знак оклику (!) – найбільш важливі думки; знак запитання (?) – фрагменти, що викликали в мене 
запитання, я хочу про це дізнатися більше. Цей прийом вимагає від учнів не просто читати, а вчитуватися в 
текст, відстежувати власне розуміння в процесі читання тексту, бути уважними, позначати незрозуміле. 

Прийом "читаємо та запитуємо" рекомендуємо для вивчення матеріалу, який учні мають добре зрозуміти 
та засвоїти. Перед виконанням вправи діти, що сидять за одною партою, розподіляють між собою ролі: один 
запитує, інший відповідає. Спочатку читають абзац або частину тексту, визначену вчителем. Далі кожен із 
учнів по черзі виконує свою роль. Опрацьований текст варто обговорити, визначивши найкращі запитання 
учнів під час виконання вправи.  

Навчити учнів аналізувати текст у підручнику допомагає прийом критичного читання "запитай у автора". 
Учитель пропонує учням прочитати текст та скласти до нього питання. Учень, який бажає бути "автором" йде 
до дошки, а решта дітей задають йому свої запитання. Таким чином, змінюючи авторів, обговорення 
продовжують доти, доки в учнів є запитання. 

Учні не мислитимуть критично, якщо вчитель не створить творчої атмосфери, що сприятиме активному 
залученню школярів до процесу навчання, а для цього треба дозволити учням вільно розмірковувати. Роботу в 
малих групах варто використовувати для вирішення складних проблем, що потребують колективного 
обговорення. Наприклад, моделювання ситуацій морально-етичного змісту та визначення шляхів їх 
розв’язання. Організовуючи роботу в класі, відомі методисти О. Пометун, Л. Пилипчатіна рекомендують 
переконатися, що учні володіють знаннями й уміннями, необхідними для виконання завдання. Якщо робота 
виявиться надто складною для більшості учнів, вони не докладатимуть зусиль. Важливими елементами 
групової роботи є опрацювання змісту й демонстрація групами результатів колективної діяльності [7: 139]. 
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Для розвитку навичок спілкування, вмінь переконувати, на нашу думку, ефективним є прийом "два – 
чотири – всі разом". Наприклад, вчитель ставить учням запитання для обговорення: "Обґрунтувати необхідні 
умови дружніх стосунків". Учні обговорюють питання спочатку в парах, потім об’єднуються в четвірки й 
обговорюють попередні рішення щодо проблеми та приймають спільне рішення, далі переходять до 
колективного обговорення проблеми. 

На третьому етапі уроку, тобто на етапі рефлексії, учні згадують, виявляють, усвідомлюють основні 
компоненти своєї діяльності на уроці – її зміст, способи, проблеми, шляхи їх вирішення, отримані результати 
тощо. Розвиток здатності до рефлексії набуває важливого значення в молодшому підлітковому віці, коли 
виникає потреба в самопізнанні й самовизначенні. Рефлексія може бути проведена як вправа "незакінчене 
речення" (може бути усною чи письмовою). Учні продовжують записані на дошці речення: "На сьогоднішньому 
уроці я навчився…", "Мені було цікаво дізнатися…", "Сьогодні я замислився над проблемою…" тощо.  

Однією із форм письмової рефлексії може бути написання есе (твору-роздуму) з чітким викладенням 
власної позиції, у якому варто дати відповідь на основні питання уроку. Наприклад, пропонуємо учням 
письмово поміркувати над висловлюваннями відомих учених: "Сутність будь-якої людини, як у дзеркалі, 
відображається в її вчинках" (Авіценна), "Найщасливіша людина та, яка дарує щастя найбільшій кількості 
людей" (Д. Дідро), "Совість – найкраща з повчальних книг, якими ми володіємо; в неї варто заглядати якомога 
частіше" (Б. Паскаль). 

На цьому етапі уроку з метою створення умов для формування в учнів здатності оцінювати власну 
поведінку та поведінку інших з позиції моральних норм та етикетних правил, вимог міжкультурного 
спілкування та толерантності доцільним є системне запровадження самооцінювання учнів і взаємооцінювання 
учнями один одного. 

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

Отже, можна зробити висновок про те, що формування критичного мислення на уроках етики можливе за 
таких методичних умов: урахування вчителем вікових та психолого-педагогічних особливостей молодших 
підлітків, чітка організація пізнавальної діяльності учнів на кожному етапі уроку (виклик, осмислення, 
рефлексія); обов’язкове поєднання індивідуальної, групової й колективної форм організації навчання; 
створення на уроці атмосфери взаєморозуміння, взаємоповаги, творчого співробітництва. 
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Журба О. В. Формирование критического мышления учащихся на уроках этики. 

В статье на основе анализа психолого-педагогической литературы и педагогической практики 
характеризуются принципы и особенности обучения путём внедрения технологии развития критического 
мышления. Обоснованы методические условия формирования критического мышления учащихся на уроках 
этики, раскрыты методы и приёмы, которые способствуют активизации познавательной деятельности 

школьников. Определены такие методические условия, направленные на формирование критического 
мышления на уроках этики: учет учителем возрастных и психолого-педагогических особенностей младших 

подростков, четкая организация познавательной деятельности на каждом этапе урока (вызов, осмысление, 
рефлексия); обязательное объединение индивидуальной, групповой и коллективной форм организации обучения; 

создание на уроке атмосферы взаимопонимания, взаимоуважения, творческого сотрудничества). 

Zhurba O. V. Students' Critical Thinking Formation at the Lessons of Ethics. 

Based on the analysis of the psychological and pedagogical literature and pedagogical practices, the article features 
principles and specifics of teaching through the development of the critical thinking. The paper outlines methodological 

conditions for the formation of critical thinking at the lessons of ethics and provides methods and techniques that 
enhance students' cognitive activity. Such methodical conditions, directed on the critical thinking formation on the 

lessons of ethics are determined: the teacher's consideration of the young teenagers' age-related and psychological-
pedagogical peculiarities, the accurate organization of the cognitive activity of the each stage of the lesson (challenge, 

consideration, reflection); the necessary combination of individual, group and collective forms of the learning 
organization; the atmosphere creation of the mutual understanding, respect, creative collaboration) at the lesson. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Статтю присвячено проблемі розвитку художньо-творчого потенціалу молодших школярів у процесі 
образотворчої діяльності. Представлено експериментально перевірену організаційно-педагогічну модель 

розвитку художньо-творчого потенціалу молодших школярів як системи в єдності біоенергетичної, 
психоенергетичної, інтелектуально-інформаційної та мотиваційно-діяльнісної складових художньо-творчого 

потенціалу молодших школярів у структурі навчально-виховного процесу початкової школи. 

Постановка проблеми та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Як одне з 
актуальних завдань, визначених Національною доктриною розвитку освіти в Україні ХХІ ст., творчість 
розглядається у широкому розумінні як важлива умова формування багатогранної особистості. У світлі нових 
концепцій виховання людини перевага надається формуванню молодого покоління, здатного творчо 
включатися в життєдіяльність, самостійно розв’язувати доступні проблеми. В той же час початкова школа 
гостро відчуває потребу в оновленні наукової бази, яка дозволила б учителям розвивати творчий потенціал і 
забезпечувати цей складний процес на належному науковому і професійному рівні. У цьому віці образотворча 
діяльність стає природною і необхідною для подальшого формування і розвитку людини, формою пізнання 
матеріально-предметного світу. Творчість дає змогу виокремити резерви особистості. Завдяки художньо-
творчій діяльності дитина має можливість пізнати нові шляхи власного вдосконалення. Актуальність 
дослідження проблеми розвитку художньо-творчого потенціалу молодших школярів зумовлена, насамперед, 
наявністю практичної потреби у використанні потенційних ресурсів дитини як основної сили у вирішенні 
завдань розвитку її творчих здібностей і активності.  

Обґрунтування і подальше дослідження комплексу проблем, пов’язаних із розумінням специфіки самої 
творчості, природи, сутності й структури творчого потенціалу людини, дає можливість більш глибоко розкрити 
механізм становлення і реалізації творчих здібностей учнів початкової школи засобами образотворчої діяльності.  

Аналіз останніх досліджень. Творчість є предметом аналізу багатьох учених, котрі досліджують природу 
цього феномена. Вивченню проблем художньо-творчого розвитку саме молодших школярів присвячено праці 
В. Барко, О. Борисової, В. Вільчинського, Н. Вітковської, І. Гадалової, Н. Гурець, Д. Джоли, Т. Сущенко, 
В. Сухомлинського, В. Томашевського. Роль психологічних і фізіологічних факторів творчості та уяви 
визначали В. Зінченко, В. Кірієнко, В. Кузін, Л. Леонтьєв, Н. Наумова. Роль мистецтва як потужного засобу 
розвитку творчих здібностей, образного мислення, естетичної свідомості людини розкрито у працях В. Кудіна, 
Б. Ліхачова, Г. Шевченко. Дослідження творчого потенціалу людини отримало інтерпретацію з позицій 
філософської науки в роботах П. Крамара, В. Ніколко, О. Клєпікова, Т. Кучерявого, Б. Новикова, І. Пригожина, 
О. Чаплигіна та інших. Формуванню у дітей та молоді естетичних ідеалів, потреб, оцінок, ціннісних орієнтацій 
присвятили праці П. Автомонов, В. Бутенко, Є. Квятковський, В. Кудін, Г. Локарєва, С. Мельничук, 
М. Миропольська, О. Рудницька, Г. Тарасенко, А. Щербо та інші. 

Мета даної статті полягає в розкритті сутності творчого потенціалу, художньо-творчого потенціалу 
молодших школярів, в теоретичному обґрунтуванні педагогічних умов ефективного розвитку художньо-
творчого потенціалу молодших школярів в процесі образотворчої діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз досліджень, що стосуються творчого потенціалу, дозволив виділити 
декілька важливих положень, які суттєво впливають на розкриття сутності й змісту художньо-творчого потенціалу 
молодших школярів. З’ясовано, що вихідними джерелами творчого потенціалу людини є вчення класичної 
філософії про парні діалектичні категорії потенційного і актуального (Аристотель). Зазначено, що потенціал – це 
сукупність наявних можливостей, засобів у певній сфері життя, людські ресурси та суб’єктивні сили і здібності 
людини, рівень її свідомості, підготовленості до того чи іншого виду діяльності. Творчий потенціал визначається 
як сукупність творчих здібностей, необхідних для творчої діяльності. Зовнішні фактори відіграють значну роль у 
розвитку творчого потенціалу, проте рушійною силою і його ядром є внутрішні фактори. Саме вони є важливими 
чинниками саморозвитку людини, самореалізації, самодіяльності, самобудівництва, вільних дій і вчинків. 

Джерелом творчої активності людини є інформаційно-енергетичний обмін, що здійснюється за рахунок 
біоенергетичного, психоенергетичного, інтелектуально-інформаційного й мотиваційно-діяльнісного потенціалів 
людини. Творчість розглядається як пульсація енергії різних рівнів, завдяки чому відбувається перехід від небуття до 
буття, здійснюється приріст змістовності в бутті й у самому суб’єкті творчості. Системно-енергетичний підхід до 
творчості дозволяє розглядати її як природне явище, як найвищий ступінь самоактивності буття в його людському 
вияві. Підкреслено, що художньо-творчий потенціал представляє собою універсальну, цілісну якість людини, 
змістовна визначеність якої виявляється в художньо-творчій діяльності шляхом прирощення матеріально-духовних 
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цінностей та саморозвитку і самореалізації особистості, концентруючи для цього фізичні, психологічні й духовні 
ресурси. Це діяльність в галузі мистецтва, особливістю якого є відображення реальності в художньо-образній формі. 

Змістова характеристика художньо-творчого потенціалу є невід’ємною частиною цілісного гармонійного 
розвитку особистості. Будучи органічно пов’язаним з основними параметрами розвитку особистості (фізична 
енергія, задатки, здібності, мораль та ін.), художньо-творчий потенціал особистості водночас має свою 
структуру, яка охоплює такі складові, як біоенергетична, психоенергетична, інтелектуально-інформаційна та 
мотиваційно-діяльнісна. 

Художньо-творчий потенціал молодших школярів є багаторівневою функціональною системою, котра 
виявляється у творчій активності особистості в галузі образотворчої діяльності, зумовлена рівнем розвитку 
природних задатків і творчих здібностей учнів, особливостями чуттєвого сприймання, інтелектуальною 
активністю, інтересами і внутрішніми потребами та творчою ініціативою у їх взаємодії. На основі 
багаторівневості художньо-творчого потенціалу молодших школярів убачається доцільність організації 
відповідного педагогічного забезпечення, яке стимулювало б розвиток творчих здібностей учнів. 

Ефективність і практичне значення запропонованої методики розвитку художньо-творчого потенціалу 
молодших школярів забезпечується сукупним продуктом соціокультурного середовища, педагогічних умов в 
комплексі запропонованої нами організаційно-педагогічної моделі розвитку художньо-творчого потенціалу 
молодших школярів у процесі образотворчої діяльності та при ведучій ролі творчої роботи вчителя. 

Першою педагогічною умовою є урахування вчителем особливостей мети та завдань розвитку художньо-
творчого потенціалу молодших школярів, а саме: виховання соціально-активної, естетично-розвинутої і творчої 
особистості, здатної до самореалізації художньо-творчого потенціалу. Це потребує від учителя знання механізмів 
творчої діяльності, структури і моделі означеного феномена. Відповідно до цього розвиток творчого потенціалу 
дітей вимагає від учителя перегляду традиційних методик викладання предмета ''Образотворче мистецтво''. 

Метод розвитку художньо-творчого потенціалу успішно реалізується за умов: зміст занять повинен бути 
сюжетно вмонтований у структурну модель розвитку художньо-творчого потенціалу з опорою на сенсибельність 
учнів; заняття потрібно переорієнтувати з вербально-понятійного на художньо образне мислення та сприймання; 
розвиток емоційно-почуттєвої сфери має здійснюватися з використанням на уроці інтегрованої схеми 
міжпредметних зв’язків, насамперед, музики, літератури, поезії і елементів гри; розвитку пошуково-орієнтовних 
потреб пізнання естетичних і художніх цінностей на основі запропонованих еталонів та методів; запровадження 
нетрадиційних художньо-виражальних засобів і технік. 

Другою педагогічною умовою є здійснення поетапного розвитку художньо-творчого потенціалу молодших 
школярів у процесі образотворчої діяльності. Зазначено, що послідовність забезпечення розвитку художньо-
творчого потенціалу в навчально-виховному процесі уроків образотворчого мистецтва у початковій школі може 
бути позначена термінами ''відчуваю'' – ''знаю'' – ''вмію''. Перша ланка цієї структури представлена 
біоенергетичною і психоенергетичною складовими художньо-творчого потенціалу, куди входять фізична 
енергія, емоційна чутливість, естетичні відчуття та переживання, задатки та художньо-творчі здібності. Друга 
розгортається у взаємодії психоенергетичної й інтелектуально-інформаційної складових, коли здатність 
мислення у співвіднесенні з візуальними враженнями дає можливість вибудовувати візуальні моделі, 
створювати художні образи. Компонентами інтелектуально-інформаційної складової є знання основ 
образотворчої грамоти (кольорознавства, композиції, елементів перспективи, естетичних ознак предметного 
світу, особливостей художніх матеріалів тощо). Третя ланка взаємодіє з двома попередніми і розгортається як 
мотиваційно-діяльнісна. Атрибутами її є потреба у творчості, вміння, навички діяльності, самостійність, 
ініціативність, які складають основу первинного досвіду навчання. У процесі художньо-творчої діяльності 
складові художньо-творчого потенціалу знаходяться у гармонійній взаємодії цілісної системи як координація 
ока, мислення, руки. Але, щоб стати основою для постійної дієздатності людини, зазначені вище складові 
повинні набути певної цілеспрямованості, напруженості й системності. Це забезпечує мотиваційно-діяльнісна 
складова, яка репрезентує потреби, мотиви, ціннісні орієнтації, настанови та інші складові (Рис. 1). На рівні 
молодших школярів цей структурний елемент, будучи в стадії формування, відіграє найважливішу роль 
для ідентифікації особистості у соціальному середовищі в майбутньому. 

Третьою умовою є стимулювання у навчально-виховному процесі художньо-творчої активності учнів 
шляхом використання спеціально дібраних педагогічних засобів та врахування відповідних чинників 
соціокультурного середовища. Практика показує, що досить часто дітям неможливо самореалізувати свій 
художньо-творчий потенціал засобами образотворчої діяльності. Зумовлено це тим, що внутрішній світ для 
дитини має несформований характер. Він знаходиться у стані розвитку, а зовнішня інформація не завжди 
зрозуміла, повна протиріч і не завжди сприятлива для розвитку творчих здібностей учнів. Водночас 
використання вчителем у навчально-виховному процесі спеціально дібраних засобів може стимулювати 
художньо-творчу активність, спонукати до творчості. Цими засобами були: завдання для спостереження натури 
і творів мистецтва; навчально-виховні завдання для розвитку художньо-творчого потенціалу учнів; конкурси 
малюнків, композицій із нескульптурних матеріалів; динамічні і статичні посібники, педагогічний малюнок, 
навчальні таблиці; завдання для вправ з використанням нетрадиційних художніх технік та матеріалів; завдання 
для самостійної творчої роботи учнів та інші.  
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Рис. 1. Організаційно-педагогічне забезпечення розвитку художньо-творчого потенціалу молодших школярів  
у процесі образотворчої діяльності. 

 
Четвертою умовою є комплексне методичне забезпечення навчально-виховного процесу з розвитку 

художньо-творчого потенціалу молодших школярів. Підвищення художньо-творчої активності можливе за 
умови організації занять на основі комплексного використання біоенергетичної, психоенергетичної, 
інтелектуально-інформаційної та мотиваційно-діяльнісної складових художньо-творчого потенціалу. 
Ефективність педагогічних умов розвитку художньо-творчого потенціалу молодших школярів у процесі 
образотворчої діяльності залежить як від взаємодії педагогічного та художнього аспектів діяльності і 
соціокультурних факторів, так і від внутрішніх можливостей особистості у структурі творчої діяльності.  

Розвиток емоційної 
чутливості до навколишньої 
дійсності й творів мистецтва, 
тактильних і кінестатичних 
відчуттів, здатності 
входження в образ 
(віртуалізація і 
трансцендування). 

Розвиток візуальної пам’яті, 
суджень, понять, оцінок, 
предметно і понятійно-
образного та асоціативного 
мислення, фантазії, уяви, 
варіативності композиційного 
мислення. 

Розвиток вмінь визначати 
зовнішні естетичні ознаки 
предметів, 
візуально-моторної 
координації (око – мислення 
– рука), 
творчих вмінь і навичок 
роботи у різних видах 
зображення 

Педагогічні умови розвитку художньо-творчого потенціалу молодших школярів 
у процесі образотворчої діяльності 

Урахування 
вчителями 
особливостей мети 
та завдань розвитку 
художньо-творчого 
потенціалу 
молодших школярів. 

Здійснення 
поетапного 
розвитку художньо-
творчого потенціалу 
молодших школярів 
у процесі 
образотворчої 
діяльності. 

Стимулювання у навчально-
виховному процесі художньо-
творчої активності учнів 
шляхом використання 
спеціально дібраних 
педагогічних засобів та 
врахування відповідних 
чинників соціокультурного 
середовища. 

Комплексне 
методичне 
забезпечення 
навчально-
виховного процесу 
розвитку художньо-
творчого потенціалу 
молодших школярів. 

Спрямування розвитку художньо-творчого потенціалу молодших школярів  
у процесі образотворчої діяльності 

Біоенергетична: 
фізична енергія, 
самопочуття, 
працездатність, 
художні задатки, 
творчі здібності. 

Психоенергетична:  
естетичні відчуття та 
переживання, 
художнє сприйняття, 
тактильні й 
кінестатичні відчуття. 
 

Інтелектуально-
інформаційна: 
художньо-образне і 
візуальне мислення, 
знання основ 
образотворчої грамоти, 
знання про естетичні 
ознаки предметного 
світу. 

Мотиваційно-
діяльнісна: 
потреба у художній 
творчості, вміння і 
навички в галузі 
образотворчої діяльності, 
творча робота над 
художнім образом, 
інтерес, стимул, мотив, 
самостійність. 

Основні етапи розвитку художньо-творчого потенціалу молодших школярів  
у процесі образотворчої діяльності 

Мета: виховання соціально активної, 
естетично розвиненої і творчої особистості, 
здатної до самореалізації художньо-творчого 
потенціалу. 

Завдання: збагачення художньо-естетичного 
досвіду молодших школярів та стимулювання 
потреби у творчій самореалізації. 

Організаційно-педагогічна модель розвитку художньо-творчого потенціалу молодших 
школярів у процесі образотворчої діяльності 
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Ми вважаємо, що для успішного осягнення художньої картини світу, розвитку світогляду необхідно 
отримані знання ''пропустити'' через почуттєвий рівень особистості, який розширює межі пізнання 
навколишнього світу, допомагає усвідомити його іманентне багатство, спонукає до ціннісного переживання 
явищ довкілля. 

Висновки. Таким чином програма та організація навчання, система педагогічних умов, які забезпечують 
ефективний розвиток творчого потенціалу у процесі зображувальної діяльності може вдосконалюватися у разі 
дотримання таких умов, а саме: 

– художня творчість учнів повинна розглядатись як засіб урівноваження сутності дитини з оточуючим 
світом у взаємодії з сім’єю, школою і впливом сучасних соціокультурних факторів; 

– спрямованості навчально-виховної роботи на активізацію творчого уявлення дітей, їхнього самостійного 
творчого пошуку; 

– процес навчання образотворчій діяльності стане більш продуктивним, коли він буде спиратись на 
комплексну триєдину структуру творчої діяльності – відчуваю → знаю → вмію, з використанням 
нетрадиційних художніх технік, з опорою на диференційований підхід.  

Оптимальний варіант системи творчої діяльності і розвитку творчого потенціалу може бути можливим:  
– у формі розширення ''творчих годин'' у межах занять в позаурочний час, куди включаються різні форми 

образотворчої діяльності (зображення на площині, зображення в об’ємі, декоративно-прикладна діяльність); 
– використання на уроках споріднених за тематикою творів мистецтва й ігрових ситуацій; 
– комплексне використання на заняттях емоційно-чуттєвого, інтелектуального і діяльнісного компонентів 

художньо-творчого потенціалу; 
– врахування відповідних чинників соціокультурного середовища (макрофактори, мезофактори, 

мегафактори). 
Організація роботи вчителя відповідно до розглянутих вище положень створює оптимальні умови для 

використання резервів творчого потенціалу дитини в ході естетико-виховного процесу, а також для подальшого 
його розвитку як одного із найважливіших засобів у формуванні особистості. 
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Лихвар В. Д. Обоснование педагогических условий развития художественно-творческого потенциала 
младших школьников в процессе изобразительной деятельности. 

Статья посвящена проблеме развития художественно-творческого потенциала младших школьников в 
процессе изобразительной деятельности. Представлена экспериментально проверенная организационно-

педагогическая модель развития художественно-творческого потенциала младших школьников как системы в 
единстве биоэнергетической, психоэнергетической, интеллектуально-информационной и мотивационно-

деятельносной составных художественно-творческого потенциала младших школьников в структуре учебно-
воспитательного процесса начальной школы. 

Lykhvar V. D. The Substantiation of Pedagogical Terms of Junior Schoolchildren's Artistic and Creative Potential 
Development in the Process of Graphic Activity. 

The article is devoted to the problem of junior schoolchildren's artistic and creative potential development in the 
process of graphic activity. The experimentally tested organizational-pedagogical model of junior schoolchildren's 
artistic and creative potential development as a system is presented in the unity of bioenergetic, psychoenergetic, 

intellectual-informative and motivational-pragmatist components of junior schoolchildren's potential in the structure of 
the educational process of the primary school. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЦІННІСНОЇ ПІДТРИМКИ 
СТУДЕНТІВ З НИЗЬКИМ РІВНЕМ АКАДЕМІЧНОЇ УСПІШНОСТІ 

У статті проаналізовано систему надання ціннісної підтримки студентам із низьким рівнем академічної 
успішності. У структурі ціннісної підтримки виділено такі компоненти, як організаційно-педагогічні 
заходи (створення мотивуючого ціннісно-інформаційного простору за допомогою СУНП ''Універсум'', 
інтернет-ресурсів і соціальних мереж, використання переваг кредитно-модульної системи навчання, 

впровадження практикумів за вибором студентів, вдосконалення методів виховної роботи кураторів) і 
психологічні впливи (адаптаційні тренінги, професійно-орієнтовані завдання і поцінування досягнень). 

Постановка проблеми. Останніми роками стала особливо помітною суперечність між динамічними 
процесами в суспільному й економічному житті країни й ціннісною інертністю свідомості значної частини 
суспільства в питанні здобуття вищої освіти. Незважаючи на те, що за навчання у ВНЗ доводиться платити, 
значна частина студентів навіть не намагається отримати такий рівень фахової підготовки, який відповідав би 
затратам. Більше того, чимало студентів не налаштовані на майбутню професійну діяльність і, керуючись ще 
шкільними, вибудуваними під батьківським і вчительським тиском, зовнішніми ціннісно-мотиваційними 
стратегіями, чинять неусвідомлюваний внутрішній спротив викладачам вищої школи. Така позиція 
підтримується й батьками, чимало з яких, переважно тих, які самі не мають вищої освіти, ще переконані, що 
диплом вишу – гарантія ''легкої роботи'', як це було, на їх думку, у радянські часи. 

Можна виокремити три основних шляхи подолання цих негативних тенденцій. Перший – оснований на 
покращенні профорієнтаційної роботи. І хоча про це найчастіше згадують освітянські високопосадовці, 
відсутність справді серйозних, результативних, проведених на широкій емпіричній базі, досліджень, спонукає нас 
сприймати цю тезу лише як надміру оптимістичну гіпотезу. Другий шлях, на нашу думку, найдієвіший, 
пов’язаний із самостійною оплатою студентами (не батьками) свого навчання. Практика багатьох країн доводить 
його ефективність. Зрозуміло, що необхідними є зміни в освітньому законодавстві, які б спонукали студентів 
''боротися'' за місця бюджетного навчання не лише при вступі, а щосеместру. Кардинальні зрушення, які б 
дозволили молоді самостійно заробляти на свою освіту, потрібні і в економіці. А на разі оптимальним, на наш 
погляд, є третій шлях – це ефективна робота з розвитку здібностей з не найкращими, з не найздібнішими, з не 
професійно спрямованими, а з тими, хто є. 

Звісно, що фахівцям, окрім, можливо, освітніх ідеалістів, чи навпаки, освітніх прагматиків, для яких головне 
отримати зиск з надання ''освітніх послуг'', зрозуміло, що вища школа виконує ще й селективну функцію, 
відбираючи із загальної маси людей тих, які здатні до самоорганізації, саморегуляції, спроможних бачити 
проблеми і їх самостійно вирішувати, здатних повести за собою інших. Решта повинні шукати себе у тих сферах 
суспільного розподілу праці, що не потребують вищої освіти. Але, на наше переконання, у вищому навчальному 
закладі мають бути створені умови для розвитку учбових і професійних здібностей навіть тих студентів, які з 
різних причин спочатку не демонструють прагнення до цього, що проявляється в їх низькій академічній 
успішності. Тут важливі такі організаційно-педагогічні заходи, як створення мотивуючого ціннісно-
інформаційного простору та робота кураторів. Важливе значення має й система психологічних впливів, яка 
реалізується через адаптаційні тренінги та введені нами професійно орієнтовані завдання (ПОЗ) і запроваджені 
заходи з поцінування досягнень. Все це разом й становить систему ціннісної підтримки студентів в умовах 
кредитно-модульної системи навчання [1]. 

Останнім часом в Україні спостерігаються негативні тенденції, пов’язані з поширенням академічного 
інфантилізму студентів, втратою цінностей зрілості, відповідальності й самоорганізації. Одним із типових 
проявів цього явища є низький рівень академічної успішності студентів під час навчання. Більшість наукових 
джерел, присвячених проблемі успішності, стосуються пошуку ефективних шляхів подолання низької 
успішності учнів загальноосвітніх шкіл, натомість про вирішення цієї проблеми у вишах написано мало. 
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Метою статті є аналіз системи надання ціннісної підтримки студентам з низьким рівнем академічної успішності. 
Академічну успішність можна означити як міру продуктивності навчальної діяльності. При цьому високий 

рівень академічної успішності демонструють студенти, які навчаються на ''відмінно'' та ''добре''; середній рівень 
– ті, що навчаються на ''добре'' та ''задовільно''. Студенти з низьким рівнем академічної успішності отримують 
оцінки ''задовільно'' та ''незадовільно''. 

Перш ніж здійснювати будь-який вплив на неуспішних у навчанні студентів, потрібно визначитися з 
причинами цієї неуспішності. Традиційно виділяють дві групи причин неуспішності в навчанні: зовнішні 
причини (зниження цінності освіти в суспільстві, недосконалість організації навчального процесу, негативний 
вплив сім’ї); внутрішні причини (проблеми зі здоров’ям, низький рівень розвитку інтелекту, відсутність стійкої 
позитивної мотивації до навчання, слабко розвинена вольова сфера) [2: 104]. 

А. М. Гельмонт так групує причини академічної неуспішності: 
– глибоке й загальне відставання: низький рівень довузівської підготовки студента, несприятливі зовнішні 

умови (погані побутові умови, віддаленість місця проживання, відсутність турботи батьків), несприятливі фізичні 
аспекти (дефекти, хвороба), недоліки виховання (лінощі, недисциплінованість), слабкий розумовий розвиток; 

– часткова, але відносно стійка неуспішність: відсутність необхідної наступності між старшими й 
молодшими курсами, недостатній інтерес до предмету, слабка воля до подолання труднощів; 

– епізодична неуспішність: недоліки викладання, слабкість засвоєних знань, слабкий поточний контроль, 
періодичне невідвідування занять, відсутність уваги на заняттях [3]. 

Значна кількість наукових досліджень спрямована на визначення особливостей взаємозв’язку академічної 
неуспішності студентів із складнощами адаптації до навчання у ВНЗ [4-7]. 

На нашу думку, одним із найважливіших чинників, що впливає на рівень академічної успішності, є здатність 
(або нездатність) студента до саморегуляції навчальної діяльності. Студенти, в яких така здатність сформована, 
відрізняються від своїх одногрупників відповідальнішим ставленням до навчання (регулярно відвідують 
заняття, готуються до всіх практичних та лабораторних занять, усвідомлюють зв’язок між поточним навчанням 
та його майбутніми результатами, в т. ч. і щодо майбутньої професійної діяльності), а також проявляють 
надситуативну активність (готують реферати, опрацьовують додаткову літературу, – навіть якщо це і не є 
вимогою викладача щодо всієї групи). Результатом такого підходу до навчання стає не лише високий рівень 
академічної успішності, але й усвідомлена звичка відповідального ставлення до своєї роботи. 

Результати проведених досліджень із застосуванням розробленої нами методики вивчення динаміки 
здібностей (МВДЗ) показали, що студенти з низьким рівнем успішності вирізняються з-поміж інших за чотирма 
показниками. По-перше, неуспішні студенти відрефлексовують (і, відповідно, використовують) значно менше 
умінь, необхідних для успішного навчання (у середньому: успішні в навчанні студенти – 6, а ті, що мають 
низький рівень академічної успішності – 3). По-друге, виокремлені учбові уміння для неуспішних студентів є 
недостатньо диференційованими: в кожному із них вони спроможні виділити у середньому 2-3 дії чи операції, 
тоді як студенти з високим рівнем академічної успішності – 3-5 [8]. Варто зазначити, що учбові вміння не є для 
неуспішних студентів пріоритетними, важливими для підтримки самоповаги й особистісної ідентичності. Якщо 
їм ставиться питання не у контексті учбових умінь, а просто життєво важливих, (''Якими важливими для життя 
вміннями ви володієте?''), то учбові і професійні вміння взагалі не називаються. По-третє, серед референтних 
для студентів з низьким рівнем академічної успішності осіб, як правило, немає носіїв професійних цінностей – 
викладачів чи відповідних фахівців: психологів, соціальних педагогів, менеджерів, маркетологів. Щоправда, ця 
тенденція притаманна усім першокурсникам, але до референтного поля більшості з них входять, принаймні, 
шкільні вчителі, яких згодом змінюють викладачі вишу. Референтними ж особами для неуспішних студентів 
стають представники із зовсім інших сфер, які ніяк не зв’язані з обраною студентом професією. По-четверте, 
рефлексія і розвиток професійно важливих особистісних властивостей у студентів із низькою успішністю теж 
практично наближуються до нуля [8-10]. Загалом, все це свідчить про те, що самими лише зовнішніми 
контролюючими впливами тут навряд чи вдасться досягти хоч якогось результату. Тож без змін у системі 
особистісних цінностей не обійтися. А це, як відомо, складний і тривалий процес, успіх в якому не може 
забезпечити один чи декілька тренінгів. Потрібна цілісна система організаційно-педагогічних і психологічних 
впливів, спрямована на формування своєрідного ціннісного поля, в якому виникали б і підтримувалися б 
щонайменші позитивні тенденції, пов’язані з професійними цінностями і учбовими вміннями. Таку систему ми 
назвали ціннісною підтримкою. 

Отже, ціннісна підтримка – це різновид спеціально організованої психологічної допомоги, система 
впливів, спрямованих на виникнення й розвиток тих моральнісно-смислових та діяльнісно-операційних 
компонентів ціннісного досвіду особистості, які утворюють внутрішній суб’єктно-ціннісний ресурс розвитку 
здібностей, необхідних для вирішення життєвих завдань [1: 415]. При цьому, як правило, йдеться не про прямі 
впливи на ціннісну свідомість, а про суттєві зміни у ціннісному оточенні і в регуляції діяльності, пов’язаній із 
розвитком особистості.  

Для того, щоб ціннісні конструкти, що актуалізуються або ж привносяться, не були відторгнутими 
ціннісною свідомістю особистості, потрібно дотримуватися низки правил:  

– ресурси для ціннісної підтримки мають шукатися у ціннісній свідомості тієї людини, якій вона надається; 
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– привнесені, або актуалізовані, відрефлексовані цінності мають складати меншу частину від усіх, що беруть 
участь у ціннісній регуляції (у наших емпіричних дослідженнях ця частина не перевищує третини), і бути 
усвідомленими та прийнятими людиною; 

– цінності, які актуалізуються у процесі ціннісної підтримки, повинні бути діяльнісно ствердженими. 
Іншими словами, щоб упевнитися в тому, що позитивні бажані зміни відбулися, людина має робити і 
рефлексувати реальні дії та вчинки, які поціновуються референтними особами;  

– критеріями ефективності ціннісної підтримки є гармонізація і визначеність, ціннісна безконфліктність 
особистісного розвитку, які контролюються розробленою нами методикою моделювання ціннісної свідомості 
(ММЦС).  

Організаційно-педагогічні заходи. Серед організаційно-педагогічних заходів, які створюють 
інтелектуально-ціннісне поле для мотивації студентів із низькою академічною успішністю, на перше місце 
можна поставити розроблену нами комп’ютерну систему управління навчальним процесом ''Універсум'' 
[11]. Із першого погляду вона приваблює студентів зовнішньою подібністю до звичних їм соціальних мереж: 
доступ за індивідуальним кодом, можливість самостійного завантаження фото, надсилання повідомлень 
куратору, перегляд вітань студентів та викладачів з Днем народження тощо. Згодом, спілкуючись із студентами 
інших факультетів, вони усвідомлюють усі переваги електронного помічника. Не лише з комп’ютера, але й з 
мобільного телефону за допомогою Інтернету можна оперативно переглянути розклад занять та номери 
аудиторій, в яких ці заняття відбудуться. Не потрібно шукати лаборантів десятків кафедр – всі необхідні 
інструктивно-методичні матеріали з дисциплін, що викладаються на факультеті, можна не тільки переглянути в 
''Універсумі'', але й роздрукувати. Ця функція особливо цінується студентами-заочниками, які можуть 
готуватися до іспитів дистанційно. У будь-який момент студент може скористатися можливістю пройти 
тренувально-навчальне тестування і отримати оцінку. Спадає на думку аналогія з комп’ютерними іграми, але 
користувачі чудово усвідомлюють корисність таких ''ігор''. У системі ''Універсум'' студенти самостійно 
обирають теми і керівників курсових, бакалаврських та магістерських робіт, отримують від них плани робіт, 
письмові консультації, іншу інформацію. Про оцінки за модульні роботи, заліки, екзамени, а також про власний 
навчальний рейтинг студенти теж дізнаються з ''Універсуму''. Кожен першокурсник може переглядати на 
особистій сторінці свій індивідуальний навчальний план на всі чотири роки навчання: з назвами усіх дисциплін 
та модулів, з яких вони складаються. Понад тисячу відвідувань щоденно – цей показник є найкрасномовнішим 
аргументом корисності системи ''Універсум''. 

Крім того, система ''Універсум'' містить вкладки, за якими користувачі можуть миттєво переходити на сайт 
факультету і його офіційні сторінки у соціальних мережах. Це дозволяє студентам відчувати себе частиною 
великого колективу, самостійно долучатися до тих проектів, які їх цікавлять. 

Друге місце серед організаційно-педагогічних заходів, які підвищують рівень учбової мотивації неуспішних 
студентів, відводимо кредитно-модульній системі організації навчання. Навіть у дещо ''урізаному'' вигляді 
вона стимулює суб’єктну активність студентів з низьким рівнем академічної успішності. Цьому сприяє 
можливість вибору власної стратегії діяльності. Кредитно-модульна система забезпечує студентам можливість 
самостійно обирати форми контролю знань та способи отримання підсумкової оцінки: працювати на заняттях, 
виконувати всі ПМР – і автоматично отримати оцінку чи складати іспит. Результати проведеного опитування 
показали, що сьогодні близько 60 % студентів намагаються систематично працювати на заняттях, щоб 
одержати підсумкову оцінку автоматично. Впровадження реального вибору дисциплін студентами задовольняє 
їхню зацікавленість у тому чи іншому напрямку професіоналізації, а іноді просто вирішує проблему 
психологічної сумісності з окремими викладачами. Зрештою, при кредитно-модульному навчанні збільшується 
кількість проміжних і підсумкових зрізів знань (хоча б у вигляді підсумкових модульних робіт), що сприяє 
систематизації знань студентів. 

У роботі з підвищення самоповаги студентів з низьким рівнем академічної успішності важливу роль відіграють 
практикуми за вибором. Їх винятковість у тому, що це не теоретичні, а суто практичні заняття. Проводять їх 
відомі, успішні люди, які швидше входять до студентського кола референтних осіб, ніж викладачі теоретичних 
дисциплін. Всі практикуми прямо чи опосередковано пов’язані як із культурним життям факультету, так і з 
майбутньою професійною діяльністю студентів. Студенти, які пережили перші навчальні невдачі, мають змогу 
підняти самооцінку на ''мистецьких студіях'', в ''організації масових заходів'', на ''медіа-підтримці освітніх 
проектів'', на заняттях факультетського академічного хору на практикумах з фото-кіномистецтва, супроводу сімей 
з групи ризику, на заняттях з реабілітації наркозалежних чи у роботі волонтерських загонів. Результатом занять на 
практикумах є підвищення самооцінки студентів і соціальних очікувань викладачів щодо них. Проаналізувавши 
досягнення студентів під час цих занять, вони потроху спрямовують їх домагання у сферу навчальних досягнень. 
Саме завдяки практикумам десятки студентів з низькою успішністю переглянули своє ставлення до навчання, а 
окремі навіть стали відмінниками на старших курсах.  

Надзвичайно важливу роль у подоланні академічної неуспішності відіграє робота куратора академічної 
групи. Зауважимо, що кілька років поспіль, відповідно до чинних норм, навчальна робота куратора на СПФ 
включалася до навчального навантаження із розрахунку чотири години на одного студента і відповідним чином 
оплачувалася. На п’яти напрямках підготовки соціально-психологічного факультету здобувають вищу освіту 
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1352 студенти, що робить його найбільшим структурним підрозділом університету. Лише на стаціонарі 
сформовано 32 академічні групи. Структура роботи куратора до 2012-2013 н. р. задавалася журналом роботи 
куратора, який генерувався й автоматично роздруковувався СУНП ''Універсум'' у вигляді брошури формату А5. 
Це було особливо зручно для кураторів першого курсу, оскільки журнал з самого початку вже містив список і 
кольорові фото студентів групи, дані про батьків, адресу проживання, дні народження, контактні телефони 
тощо. Журнал куратора мав таку структуру:  

І. Загальна частина (відомості про групу; навчальний план студентів на поточний навчальний рік; 
календарний план навчальної та виховної роботи куратора на І та ІІ семестр (із врахуванням специфіки 
професійної спрямованості навчання студентів різних курсів та різних спеціальностей). 

ІІ. Індивідуальні сторінки студентів: прізвище, ім’я, по батькові; відомості про батьків; відомості про участь 
студента у науковій, громадській діяльності та проектах факультету; відомості про вивчення дисциплін за вибором; 
реєстрація виконання студентом ІНП (аналіз відвідування занять та складання ПМР здійснюється щомісяця); 
відомості про індивідуальну роботу куратора зі студентом, батьками (із зазначенням дати, змісту та форми роботи). 

ІІІ. Аналітична частина (зведена відомість успішності студентів за семестр; звіт з навчальної роботи; звіт з 
організаційно-виховної роботи. 

ІV. Додатки (зразки листів; витяг з Положення про кредитно-модульну систему організації навчального 
процесу на факультеті; витяг з Положення про діяльність наставника академічної групи ЖДУ).  

У плани роботи кураторів обов’язково включалися такі пункти: ознайомлення студентів і батьків з 
нормативними матеріалами, які регламентують організацію навчального процесу за кредитно-модульною 
системою; заходи із сприяння адаптації першокурсників до умов навчання; допомога у формуванні 
індивідуального навчального плану на рік та контроль за його виконанням (консультування студентів з приводу 
змісту дисциплін та бюджету часу, необхідного для їх вивчення); інформування батьків або осіб (фізичних чи 
юридичних), які оплачують навчання, про успішність студентів за результатами ПМР, заліків та іспитів; 
контроль за проходженням практики, написанням курсових та дипломних робіт; з’ясування причин пропусків 
занять; контроль за дотриманням правил проживання у гуртожитку; проведення індивідуальних бесід зі 
студентами з метою покращення соціально-психологічного клімату груп. 

Робота кураторів з попередження неуспішності координується деканатом yпродовж усього навчального року. 
У досесійний період виявляються студенти, які мають труднощі у навчанні. Для цього куратори аналізують 
показники, які надає їм СУНП ''Універсум'': кількість пропусків занять з поважних і неповажних причин, кількість 
підсумкових модульних робіт (ПМР), за які студент отримав від 0 до 60 балів. Саме з такими студентами куратори 
проводять роз’яснювальні бесіди, за допомогою листів чи по телефону інформують батьків, попереджають про 
можливі труднощі при допуску до сесій і під час самих сесій.  

У ході заліково-екзаменаційної сесії посилена увага звертається на тих студентів, які отримують першу 
незадовільну оцінку. Куратор з’ясовує причини і допомагає студенту переглянути методику його підготовки до 
екзамену чи заліку задля уникнення критичної кількості незадовільних оцінок. Якщо це все ж трапляється, то у 
заяві про допуск до подальшого складання сесії куратор вказує всі об’єктивні дані: про пропуски занять, 
кількість планових підсумкових модульних робіт, кількість пропущених ПМР і тих, що оцінені незадовільно. 
Наявність цієї інформації, яку надає СУНП ''Універсум'', дозволяє робити обґрунтовані висновки та планувати 
подальші дії стосовно неуспішних студентів. Першим такі заяви розглядає та підписує куратор групи, потім – 
декан факультету, а офіційний дозвіл на подальше складання екзаменів дає проректор з навчальної роботи. Під 
час перескладань за допомогою СУНП ''Універсум'' і вкладки ''гаряча інформація'' можна оперативно 
контролювати кількість повторних перескладань і вчасно подавати студентів на відрахування. Після 
завершення заліково-екзаменаційних сесій деканат та студентське братство надсилають вітальні листівки 
батькам студентів-відмінників. 

Результати контент-аналізу кураторських звітів висвітлюють обсяг навчальної та виховної роботи кураторів 
(в тому числі і зі студентами з низьким рівнем академічної успішності), проведений впродовж минулого 
навчального року. Це 380 індивідуальних бесід із студентами, 57 бесід з батьками студентів з низькою 
академічною успішністю, 130 індивідуальних консультацій, 68 бесід із викладачами (про відвідування 
студентами занять, про їхню успішність, про консультації щодо написання дипломних робіт), 62 відвідування 
занять та екзаменів, куратори регулярно відвідують гуртожитки (переважно з метою перевірки умов 
проживання студентів). Крім того, було відправлено 119 листів батькам студентів з низькою академічною 
успішністю. Щосеместру куратори два-три рази роблять аналіз результатів складання ПМР, чотири-п’ять разів 
аналізують стан відвідування студентами навчальних занять.  

Важливою ділянкою роботи куратора є написання характеристик-резюме для студентів-випускників. У них 
обов’язково вказується середній бал успішності і навчальний рейтинг студента, теми курсових, бакалаврських та 
магістерських робіт і їх наукові керівники (вся потрібна інформація міститься в СУНП ''Універсум'' і є доступною 
для всіх кураторів). До резюме додається список публікацій. Основою резюме є перелік проектів, у яких брав 
участь студент yпродовж yсіх років навчання із зазначенням дат і функцій. Планується також, за прикладом 
польських університетів, включити до резюме місця проходжень практик та їх керівників. Про ефективність 
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роботи кураторів випускних курсів свідчать результати державного розподілу – 100 %. При цьому, всі студенти 
з’явилися на місце роботи і надали у відділ працевлаштування університету всі необхідні документи. 

Система психологічних впливів як складова ціннісної підтримки. Усі психологічні впливи, якщо вони 
не надто специфічні і вузько орієнтовані, органічно вплітаються у навчальний та виховний процес. Однак, ми 
пропонуємо виокремити адаптаційні тренінги, професійно орієнтовані завдання (ПОЗ) в окремий блок. Перші – 
тому, що вони відображають специфіку факультету, а другі – тому, що вони є нашою науково-методичною 
розробкою і про них ще мало знає науково-педагогічна громадськість. Окреме місце у системі психологічних 
впливів відводимо заходам із поцінування досягнень студентів. 

Адаптаційні тренінги вже багато років проводяться службою соціально-психологічної адаптації для 
студентів-першокурсників усього університету. Він складається з кількох блоків: 1) школяр і студент: спільне і 
відмінне; 2) альма-матер – Житомирський державний університет імені Івана Франка; 3) як зробити щасливим 
життя в гуртожитку; 3) я і моя група (примітивна група, групова динаміка, студентське братство); 4) як уникати 
конфліктів і зберігати добрі стосунки; 5) навчання і правила саморегуляції особистісного розвитку. До 
адаптаційного тренінгу часто залучають студентів-старшокурсників із числа студентських кураторів і 
представників студентського братства, які виконують роль консультантів-помічників і фасилітаторів групових 
процесів. Перевага надається тим студентам, які вже проходять навчання в інтервізійних групах або працюють 
волонтерами на ''Телефоні довіри'' студентської соціальної служби і мають практичні консультаційні навички. 
Ведуть тренінги молоді викладачі, але вже є всі передумови для того, щоб цю роботу взяло на себе студентське 
братство. У профілактиці академічної неуспішності вправи адаптаційного тренінгу вирішують два важливі 
завдання. Перше – це надання можливості студентам, які під час навчання у школі мали низьку успішність, 
змінити ставлення до навчання. Друге – це запобігання зниженню успішності студентів через припинення 
впливу зовнішніх мотивуючих чинників і брак внутрішньої мотивації. 

Професійно-орієнтовані завдання (ПОЗ) – це психолого-дидактичне втілення вимог сьогодення. У 
ціннісному досвіді студентів бракує суб’єктних цінностей, основаних на самоорганізації, самоконтролі, 
розумінні, а не на запам’ятовуванні; на вмінні вчитися з огляду на майбутній професійний і особистісний 
розвиток, а не на систему ситуаційних заохочень чи покарань. ПОЗ – це комплексна сукупність навчальних 
завдань, трансформованих таким чином, що їх вирішення моделює ті проблеми, які доведеться вирішувати 
студентам у майбутній професійній діяльності і які будуть звичайними робочими ситуаціями. У кожен ПОЗ 
закладено повний цикл вирішення задачі – від постановки проблеми, актуалізації знань, здобутих під час 
навчання, до самостійного пошуку необхідної літератури, вироблення плану вирішення цього завдання і 
самоаналізу та розробки програми самовдосконалення. Акценти зміщуються із запам’ятовування навчального 
матеріалу на його самостійний пошук, аналіз, підбір і застосування при вирішенні практичних завдань. При 
цьому не забороняється, а, навпаки, заохочується користування всіма додатковими матеріалами як на заняттях, 
так і на іспитах. 

Алгоритм виконання професійно-орієнтованого завдання складається з двох частин. Перша – орієнтована на 
діяльність (ефективність, якість), друга – на суб’єкт цієї діяльності – студента, який хоче розвинути свої 
професійні здібності. Рефлексія, самоаналіз, які здійснюються за спеціально розробленим алгоритмом, мають бути 
максимально конкретними. Надзавданням кожного студента, який виконує ПОЗ, є усвідомлення того, що саме (які 
теми, теорії, закономірності тощо) він знає, що конкретно вміє (тренінгові вправи, діагностичні методи, 
статистичні процедури, складання бібліографії, використання Інтернет-джерел тощо), і яких окремих знань чи 
вмінь потрібно ще набути ним самим у поставлені строки. 

Професійно-орієнтовані завдання реалізують технологічно-розвивальний підхід в освіті. Викладачі працюють 
над тим, щоб кожна дисципліна містила 2-3 базові методики, які б студенти вивчили не поверхнево, а глибоко, 
знали про такі важливі деталі, як можливості, і (що не менш важливо) про обмеження в їх використанні. Ці знання 
мають базуватися на дослідженнях і ґрунтовних фахових публікаціях, серед яких перевага надається працям 
авторів методик, або ж аргументованим, із статистично підтвердженими викладками, критичним публікаціям. 
Мета такого підходу полягає у тому, щоб кожен випускник соціально-психологічного факультету знав не менше 
п’ятдесяти базових методик і вмів користуватися ними. Цього мінімуму має вистачити для того, щоб достойно, на 
високому рівні, гідно розпочати свою професійну діяльність.  

Ціннісна підтримка при виконанні ПОЗ спрямована, передусім, на розвиток рефлексії і підвищення рівня 
ціннісності учбової діяльності, і лише потім – на розвиток учбових умінь та операцій. При цьому важливо 
перебудувати коло особистісної референтності так, щоб до нього увійшли люди з хорошими навчально-
професійними здібностями, які б через ціннісний обмін могли допомогти з розвитком, діяли б і як моральні 
авторитети, і як досяжні зразки для наслідування, і як безкорисливі, умілі вчителі. За таких умов ціннісна 
підтримка сприятиме усвідомленню студентами цінності навчальної діяльності для особистісного та 
професійного зростання. 

Поцінування досягнень. Важливим етапом ціннісної підтримки є поцінування навчальних і громадських 
досягнень студентів. Традиційно, після закінчення сесій, фотографії відмінників з’являються на стенді 
факультету, а їх батьки отримують листи-подяки. На стендах і на сайті факультету, а також у соціальних 
мережах, висвітлюються досягнення переможців олімпіад, конкурсів, стипендіальних програм, громадських 
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проектів тощо. Це мало б бути своєрідним орієнтиром для студенів із низьким рівнем академічної успішності, 
але, насправді, часто призводить до демотивації і виникнення комплексу неповноцінності. Тому, на соціально-
психологічному факультеті, поряд з навчальними й науковими, поціновуються й інші досягнення студентів: у 
спорті, у художній самодіяльності, у різноманітних громадських ініціативах й навіть таких, на перших погляд, 
далеких від навчання діяльностях, як робота у групах порядку і ландшафтного дизайну, у ремонтних бригадах і 
приймальній комісії тощо. Як зазначалося вище, це дозволяє зберегти самоповагу студентів і на цій основі 
переорієнтовувати їх на досягнення в навчальній діяльності. Саме тому, на одному з головних традиційних свят 
факультету – ''Людина року'' – щорічно нагороджуються дипломами близько сотні осіб за конкретні, хоча й 
різнорідні досягнення. Відзнаки отримують як відмінники, так і студенти, які ще не мають значних успіхів у 
навчанні, але відзначилися в інших галузях. 

Досвід роботи соціально-психологічного факультету зі студентами з низьким рівнем академічної успішності 
і низка проведених емпіричних досліджень, дозволяють зробити такі висновки: 

1) подоланню академічної неуспішності сприяє поєднання контролюючих заходів та ціннісної підтримки 
– системи впливів, спрямованих на зміни у ціннісній свідомості студентів; 

2) необхідною умовою ціннісної підтримки є створення мотивуючого ціннісно-інформаційного простору, 
який на соціально-психологічному факультеті реалізується за рахунок власної інноваційної розробки – СУНП 
''Універсум'', активної роботи інтернет-сайту факультету, використання соціальних мереж, популяризації 
досягнень студентів у ЗМІ; 

3) правильне використання ресурсів кредитно-модульної системи навчання мобілізує суб’єктну активність 
студентів за рахунок створення ситуації вільного вибору навчальних дисциплін і стратегій навчання та збільшення 
частоти проміжного контролю знань шляхом введення підсумкових модульних робіт; 

4) включення до робочих навчальних планів практикумів за вибором студента дозволяє зберегти 
самоповагу студентів з низькою академічною успішністю і швидко включити їх у референтне поле викладачів 
та старшокурсників – носіїв академічних цінностей; 

5) використання адаптаційних тренінгів в роботі з першокурсниками сприяє виявленню і мінімізації на 
ранніх етапах негативних тенденцій, які стосуються можливості зниження рівня успішності; 

6) введення до навчального процесу професійно орієнтованих завдань стимулює розвиток системи 
особистісних цінностей студентів завдяки спеціально організованій рефлексії знань і умінь, складанню планів 
саморозвитку та постійному співвіднесенню учбових завдань з тими, які передбачені майбутньою професією;  

7) поцінування досягнень студентів із застосуванням широкого діапазону методів і форм сприяє 
перетворенню окремих ціннісних уявлень студентів у стійку систему суб’єктних цінностей, які стають 
підґрунтям для вироблення стійкої мотивації учбової діяльності. 
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Музыка А. Л., Гавриловская К. П., Тычина И. М., Майстренко Т. М., Весельская А. Л., Оснадчук Ю. О. 
Организационно-педагогические и психологические принципы ценностной поддержки студентов с низким 

уровнем академической успеваемости. 

В статье анализируется система предоставления ценностной поддержки студентам с низким уровнем 
академической успеваемости. В структуре ценностной поддержки выделены такие компоненты, как 
организационно педагогические мероприятия (создание мотивирующего ценностно-информационного 
пространства с помощью СУНП ''Универсум'', интернет-ресурсов и социальных сетей, использование 
преимуществ кредитно-модульной системы обучения, внедрение практикумов по выбору студентов, 

совершенствование методов воспитательной работы кураторов) и психологическое влияние (адаптационные 
тренинги, профессионально-ориентированные задания и оценивание достижений). 

Muzyka O. L., Gavrylovs'ka K. P., Tychyna I. M, Maistrenko T. M., Vesel's'ka A. L., Osnadchuk Yu. O. 
Organizationally Pedagogical and Psychological Principles of the Students' Valued Support with the Low Level of 

Academic Progress. 

The article deals with the analysis of the valued support of students with the low level of academic progress. Such 
components are selected in the structure of the valued support, as organizationally pedagogical measures (the creation 

of the motivated valued-informative space by SUNP ''Universum'', Internet resources and social networks, using the 
advantage of the credit-module system of studies, introduction of practical works at the election of students, perfection 
of methods of curator's teaching work) and psychological influences (adaptational trainings, professionally oriented 

tasks and appreciating achievements). 
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-КЛАСОВОДІВ 

У статті здійснено аналіз психологічних процесів, які сприяють формуванню мовнокомунікативної 
компетентності майбутніх учителів початкових класів. З’ясовано, що мовнокомунікативна компетентність 
забезпечена такими психологічними процесами, як: розвинене мислення, мотивація навчання, інтелект, мовна 

діяльність та ін. Розглянуто процес спілкування як діяльність. Визначено, що саме спілкування займає провідну 
позицію у педагогічній діяльності, оскільки зумовлене діалогічною взаємодією у навчально-виховному процесі. 

Проаналізовано умови, за яких педагогічне спілкування буде найоптимальнішим. 

Постановка проблеми. Формування мовнокомунікативної компетентності майбутнього вчителя 
початкових класів базується на врахуванні екстралінгвістичних, психологічних і психолінгвістичних чинників у 
їх єдності, шліфується у ситуаціях професійного спілкування, комунікативних інтенціях і текстах, які 
виконують роль стимулятора висловлювання студентів.  

Аналіз останніх досліджень. Дослідження психологів (Л. Виготський, М. Жинкін, І. Зимня, К. Костюк, 
Е. Леннеберг, О. Леонтьєв, О. Лурія, Є. Пасов та ін.) засвідчили, що мовнокомунікативна компетентність 
забезпечується такими психологічними чинниками, як: розвинене мислення, мотивація навчання, інтелект, 
зовнішнє та внутрішнє мовлення та ін. 

Метою статті є аналіз окремих психологічних положень та аспектів, що сприяють формуванню 
мовнокомунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів. 

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи психологічні основи проблеми формування професійної 
мовнокомунікативної компетентності студентів, доцільно провести загальний огляд праць із загальної 
психології, лінгвістики й психолінгвістики, у яких з’ясовано питання про розмежування понять "мова" і 
"мовлення", визначено сутність мовлення як діяльності, висвітлено аспекти процесу спілкування. 

У фахових лінгвістичних дослідженнях підкреслюється нерозривний зв’язок мови й мовлення. Саме засобом 
мовлення реалізується первинна для мови функція спілкування, без якої неможливе саме існування мови. Під 
мовленням розуміють психофізіологічну діяльність людини, спрямовану на вираження думок й обмін 
інформацією, практичне користування мовними засобами у конкретній мовленнєвій ситуації. "Мова, – пише 
А. Білецький, – це сукупність правил, за якими будується мовлення, будується мовне повідомлення, за 
допомогою яких спілкуються люди" 1: 16. 

У сучасній психології остаточному розмежуванню понять "мова" і "мовлення" сприяла праця 
Л. Виготського "Мислення та мовлення" (1934, 1956). Це призвело до зміни й самого предмета вивчення в 
системі таких наук, як психологія та лінгвістика. О. Леонтьєв зазначав, що "психологія вивчає відтак процеси 
говоріння, тобто мовлення, лінгвістика ж вивчає мову як систему" [2: 11]. 

За визначенням психологів, мова – об’єктивно існуюча історично усталена система звуків, лексики, правил 
словотворення і словозміни, побудови речень і тексту, якими користуються її носії для висловлення думок, 
передачі почуттів. Мовлення – це складна свідома діяльність, спрямована на досягнення певних цілей 
спілкування людини з іншими людьми. Мовлення здійснюється засобами певної мови з усіма особливостями її 
словникового складу і граматичної будови, підкоряється її законам і правилам. Отже, мовлення слугує основою 
створення мови і є формою актуального її існування.  

Процес використання людиною мови для спілкування названо мовленнєвою діяльністю. Розуміння мовлення 
як певного виду діяльності, тобто мовленнєвої діяльності, уперше було викладено Л. Виготським і розроблено у 
працях М. Жинкіна, О. Леонтьєва та ін. С. Єрмоленко і Л. Мацько вважають, що "мовна діяльність має бути 
покладена в основу викладання мови. Вона передбачає психолінгвістичну орієнтацію на сприймання, розуміння, 
засвоєння, відтворення та активне продукування мовних текстів" [3: 28]. Саме мовленнєва діяльність є основою 
навчальної діяльності учнів і професійної діяльності вчителя. Мовленнєва діяльність ґрунтується на психічній 
діяльності людини, залежить від її інтелектуального та емоційного розвитку і спирається на мовні знання.  

Окрім того, розрізняють зовнішнє і внутрішнє мовлення, яке розглядається у психології як різновид мовної 
діяльності, що виступає в ролі механізму мовного мислення. Психологію внутрішнього мовлення особистості й 
базові положення процесу корекції внутрішнього мовлення людини детально описав Б. Баєв у праці 
"Психологія внутрішнього мовлення" [4]. Задум висловлювання виникає саме у внутрішньому мовленні, де 
набуває певної граматичної й стилістичної структури і відзначається помітною згорнутістю, еліптичністю. 
Внутрішнє мовлення виконує функції обдумування, планування, регулювання діяльності, підготовки до акту 
спілкування і є одним із важливих засобів і механізмів психічної діяльності, "пусковим механізмом" довільних дій 
людини, механізмом свідомої регуляції її поведінки, і зовнішньої, і внутрішньої [4: 182]. Роль внутрішнього 
мовлення полягає в тому, що воно матеріально закріплює думку. Слухач використовує внутрішнє мовлення для 
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узагальнення й запам’ятовування зовнішнього, звучного мовлення. Внутрішнє мовлення, таким чином, є 
проміжною ланкою між мисленням і зовнішнім мовленням. 

Зовнішнє мовлення реалізується на практиці в усній та писемній формах. Проблему співвідносності усного і 
писемного мовлення, їх специфіку досліджували І. Бодуен де Куртене, Б. Ананьєв, Л. Виготський, М. Жинкін, 
С. Рубінштейн, які довели, що писемне мовлення як діяльність складніше від усного.  

На нашу думку, дослідження проблеми формування мовнокомунікативної компетентності майбутнього 
вчителя у процесі педагогічного спілкування потребує з'ясування понять "усне мовлення" і "писемне мовлення". 

Найпростішою структурою є усне афективне мовлення, яке й мовленням може називатися лише умовно, оскільки 
в ньому немає чіткого мотиву, а його місце посідає афективне напруження, яке дістає вихід у формі вигуку. 

Діалог є найдавнішим видом усного мовлення – це безпосереднє спілкування двох і більше людей (полілог) 
у формі розмови чи обміну репліками. Діалогічне мовлення завжди мотивоване, оскільки містить у собі 
прохання чи наказ, передачу повідомлення чи висловлення почуттів. Характерним для діалогічного мовлення є 
й те, що воно здебільшого відбувається в умовах конкретної ситуації і супроводжується невербальними 
засобами спілкування – жестами, мімікою, пантомімікою тощо. Це мовлення ситуативне, неповне, скорочене, 
фрагментарне, але зрозуміле, оскільки кожне висловлювання зумовлене попереднім. 

Усне монологічне мовлення – це складний різновид мовлення, який може виступати у формі розповіді, 
доповіді, лекції. Монолог характеризується розгорнутістю, активністю, організованістю, зв’язністю, 
конкретністю, послідовністю, доказовістю, граматичною правильністю [5: 406].  

Найскладнішим різновидом висловлювання є писемне монологічне мовлення. Воно з'явилося пізніше за усне. 
Особливістю писемного мовлення є, насамперед те, що це мовлення без співрозмовника чи з уявним 
співрозмовником. На відміну від усного, писемне мовлення значною мірою регламентується граматичними і 
стилістичними нормами, що обмежує спектр виявів емоційних станів суб’єктів мовлення. Однак завдяки 
письму долаються просторово-часові обмеження, підсилюється змістовність спілкування. Писемне мовлення 
характеризується також високою довільністю. Будуючи кожне речення, ми порівнюємо його з попередніми і за 
необхідності вносимо корективи, тим часом як у монологічному мовленні це не завжди можливо. У процесі 
вправляння можна досягти високого рівня культури писемного мовлення, який дає змогу висловлювати думки 
так, щоб вони були зрозумілі читачеві. При цьому розвивається усне монологічне мовлення й особистість 
загалом [5: 408]. Писемне мовлення засвоюється у процесі навчання і шляхом виправлення довільно 
сформованих навичок. Такий спосіб первинного засвоєння писемного мовлення – одна з істотних відмінностей 
між усним і писемним мовленням як предметами навчання.  

Однак рівень сформованості мовнокомунікативної компетентності майбутнього вчителя залежить не тільки 
від навичок зовнішнього мовлення, а й від навички мислення, оскільки мова, передусім, постає в мисленні 
людини. Іван Огієнко підкреслював тісний зв'язок мови і мислення: "Мова – то ж вияв людського Духа, що поза 
зв’язком із мисленням не існує, а це відразу наказує нам глибше заглянути до джерел повстання її й 
скооперуватися з психологією. І тільки ставши на ґрунт психології, мовознавство вернуло мову знов до 
людини. Таке ставлення справи – це великий здобуток мовознавства другої половини ХІХ віку, і з того часу 
психологічна метода в мовознавстві шириться все більше та глибше" [6]. 

Зв’язок мови й мислення досліджували В. Гумбольдт, Ф. де Соссюр, Г. Гербарт, Д. Штейнталь, О. Леонтьєв, 
В. Петровський, Е. Юдін, С. Смирнов та ін. Мова й мислення нерозривно пов’язані та одне без одного не 
існують. Проте, являючи собою єдність, мова й мислення – не тотожні явища. Мова є явищем матеріальним, 
оскільки вона виявляється у звуках, мислення ж – ідеальне: воно є властивістю особливо організованої матерії – 
мозку. Будучи відмінними, мова і мислення перебувають у нерозривному діалектичному зв’язку. Аналізуючи 
мовні явища, треба враховувати, що численні їх зміни пов’язані з розвитком мислення, як і розвиток мислення у 
багатьох моментах залежить від мови. 

Відомо, що мислення й мовлення формуються у процесі практичної діяльності. Будь-яка діяльність 
починається із мотивом та планом і завершується результатом, досягненням накресленої мети. "Поняття 
діяльності, – зазначає О. Леонтьєв, – необхідно пов’язати з поняттям мотиву. Діяльності без мотиву не буває" 
2: 12. Мотиваційний компонент – це основний чинник і передумова засвоєння нових знань індивідом. 
Постійні пізнавальні інтереси викликають прагнення переборювати труднощі інтелектуального характеру, 
тобто саме, мотивація уможливлює достатньо високий рівень оволодіння комунікативною компетентністю й 
навичками різних рівнів. 

Найпродуктивнішими у навчальній діяльності студентів є внутрішні, пізнавальні мотиви, оскільки вони 
ґрунтуються на зацікавленості. Серед внутрішніх мотивів у студентів варто розвивати професійно-ціннісний 
мотив, який спонукає їх до засвоєння професійних знань і вдосконалення фахової комунікативної майстерності. 
Отже, у процесі формування мовнокомунікативної компетентності вдосконалення культури усної й писемної 
комунікації, важливо враховувати мотиваційний компонент психологічного потенціалу особистості студентів 
педагогічних факультетів ВНЗ. 

Важливим психологічним аспектом формування професійної мовнокомунікативної компетентності 
майбутнього вчителя початкових класів є інтелектуальний потенціал. Готуючи студентів до майбутньої 
професійної діяльності, потрібно пам’ятати про те, що відомості, які вони отримують у процесі навчання, можуть 
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втратити свою актуальність на момент початку їхньої роботи. Отже, важливого значення набувають уміння 
студента самостійно здобувати й опрацьовувати інформацію, здобувати знання, по-новому, нестандартно 
вирішувати проблеми, що виникатимуть у процесі роботи. Таку можливість можуть дати інтелектуальні вміння. 
За визначенням А. Усової й А. Боброва [7], інтелектуальні вміння – це складне утворення, яке поєднує у собі різні 
пізнавальні вміння, тобто уміння самостійно здобувати знання (наприклад, самостійно опрацьовувати літературу, 
вести спостереження, проводити досліди та ін.). Проте інтелектуальні уміння не вичерпуються пізнавальними, 
оскільки інтелектуальна діяльність охоплює і професійну, і наукову діяльність. В основі інтелектуальних умінь 
лежить система інтелектуальних дій, що складається з логічних мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, 
узагальнення, абстрагування, порівняння, конкретизація, встановлення зв’язків). Основними рисами 
інтелектуальних умінь є плановість, прогресивність, злиття розумової та практичної діяльності, варіативність 
способів досягнення мети. Сформовані інтелектуальні вміння сприяють досягненню максимальних результатів за 
мінімальної витрати часу, дають можливість оперативно і чітко керувати процесом навчання. Численні наукові 
дослідження доводять, що інтелектуальні вміння частково містяться в мові та засвоюються разом з нею.  

Отже, інтелектуальні вміння будуть сформовані у студента за умови, що у процесі навчання не лише 
засвоюються вже здобуті знання, але й формуються, розвиваються мисленнєві дії, людина вчиться міркувати, 
самостійно знаходити рішення, використовувати ці знання у нових незвичайних умовах. 

Думка про мовлення як один із видів людської діяльності знайшла продовження у дослідженнях І. Зимньої – 
"мовна діяльність являє собою процес активної цілеспрямованої взаємодії людей, опосередкований мовою і 
зумовлений ситуацією спілкування" [8: 40]. Мова як знакова система знаходить практичне втілення у мовленні – 
процесі використання засобів мови. Необхідність застосування мови у комунікативних цілях – з метою 
повідомлення інформації іншому – виникає внаслідок потреби передання думок, уявлень, ідей, знань, вражень, 
тобто суб’єктивного досвіду ініціатора мовлення. На цій основі формується мовленнєва діяльність – 
використання мовлення у процесі спілкування, здійснюється мовленнєва комунікація – передавання інформації. 
Отже, інформація становить зміст спілкування.  

Спілкування може розглядатися як аспект, умова або як окремий вид діяльності. А взаємозв'язок спілкування й 
діяльності полягає саме в тому, що завдяки спілкуванню діяльність організовується. Специфіка спілкування у 
процесі діяльності полягає у створенні можливості для організації та координації діяльності комунікантів. У 
спілкуванні відбувається збагачення діяльності, розвиваються й утворюються нові зв’язки й стосунки між людьми. 
Діяльність і спілкування психологами характеризуються як дві площини соціального існування людини. Для того, 
щоб існувати, кожна особа відчуває потребу у спілкуванні. Спілкування – це багатоплановий процес, в якому 
виокремлюють такі головні функції, як: регулювання спільної діяльності, пізнання, формування свідомості людини й 
самовизначення індивіда. У єдиному процесі спілкування виділяють три взаємопов’язані аспекти – комунікативний, 
інтерактивний, перцептивний. 

Комунікативний аспект – це різні форми й засоби обміну і передавання інформації, завдяки яким стає 
можливим збагачення досвіду, нагромадження знань, опанування діяльності, узгодження дій та 
взаєморозуміння людей. Комунікативна функція спілкування, що здійснюється за допомогою мови, є 
необхідною умовою наступності розвитку поколінь, соціального та наукового прогресу людства, 
індивідуального розвитку особистості [5: 208]. 

Інтерактивний аспект передбачає контакти між людьми, які не обмежені лише потребами передавання 
інформації. Завдяки спілкуванню людина здійснює вплив на інших людей, виконує регуляцію не тільки власної 
поведінки, а й поведінки інших людей і реагує на їхні дії. Тут виявляються феномени, властиві спільній діяльності, 
зокрема сумісність людей, їхня спрацьованість, здійснюється взаємна стимуляція і корекція поведінки. Інтерактивна 
функція спілкування характеризується такими діями людей, які створюють реальну ситуацію взаємодії. 

Перцептивний аспект – розуміння людини людиною. Інформація, яку отримують співрозмовники під час 
контактів по різних каналах, дає можливість створити більш або менш об’єктивну думку про те, що являє собою 
партнер по спілкуванню, зазирнути в його внутрішній світ, зрозуміти мотиви його поведінки, звички, ставлення до 
фактів дійсності. У процесі розуміння співрозмовника виокремлюють два рівні. На першому відбувається 
усвідомлення цілей, мотивів, настанов іншої людини. Другий рівень взаєморозуміння характеризується здатністю 
прийняти цілі, мотиви, настанови іншої людини як свої власні. Однією з особливостей перцептивного аспекту є 
формування міжособистісних стосунків.  

Уміння спілкуватися передбачає певний рівень психологічної культури, яка охоплює вміння розуміти інших 
людей; адекватно реагувати на їхню поведінку й вибирати такі форми звертання, які відповідають індивідуальним 
особливостям партнера у спілкуванні. Джерелами формування психологічної толерантності спілкування є, 
насамперед, власний стихійний досвід спілкування, теоретичні знання, а також здатність до співпереживання й 
вправляння в такій поведінці, яка б не принижувала гідності інших людей. Здійснення спілкування вимагає наявності 
умінь. "Щоб повноцінно спілкуватися, людина повинна мати цілу низку умінь. Вона повинна, по-перше, вміти 
швидко і правильно орієнтуватися в умовах спілкування, по-друге, вміти правильно спланувати своє мовлення, по-
третє, знайти адекватні засоби для передачі цього змісту, по-четверте, вміти забезпечити зворотній зв'язок. Якщо 
будь-яка з ланок буде порушена, мовцеві не вдасться досягти бажаних результатів спілкування – воно буде 
неефективним" [9: 33]. 
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Спілкування в деяких видах діяльності займає провідну, професійно значущу позицію і переходить у категорію 
функціональну. Це, насамперед, педагогічне спілкування, яке формує у студентів уміння й навички професійного 
спілкування вчителя з учнем, виконує педагогічні функції і спрямоване на їхнє взаємне інтелектуально-
особистісне зростання. Педагогічне спілкування зумовлене діалогічною взаємодією у навчально-виховному 
процесі загальноосвітньої школи. Саме спілкуванню надається статус провідного типу діяльності, оскільки 
воно загалом виконує інтеграційну функцію – через нього реалізуються інші види діяльності, а головне – цілі 
навчання та виховання. 

Оптимальним педагогічним спілкуванням є таке, за якого: 
1. створюються найкращі умови для розвитку мотивації учнів і творчого характеру навчальної діяльності; 
2. відбувається сприяння формуванню гармонійної особистості; 
3. забезпечується сприятливий емоційний клімат навчання; 
4. відбувається запобігання виникненню психологічних бар’єрів; 
5. забезпечується управління соціально-психологічними процесами в дитячому колективі; 
6. максимально використовуються особистісні якості вчителя [5: 403]. 
Спілкування посідає особливе місце в роботі вчителя, оскільки передбачає інтенсивний обмін інформацією 

між ним і учнями. Від того, як повно він використовує різноманітні комунікативні засоби, враховує рівень 
поінформованості учнів, значною мірою залежить ефективність педагогічної діяльності. Під час педагогічного 
спілкування вчитель має реалізовувати головні професійні функції навчання, виховання, розвитку особистості. 
Тому метою педагогічного спілкування є не тільки досягнення взаєморозуміння між співрозмовниками, а й 
ініціювання всебічного гармонійного розвитку іншої людини. В. Кан-Калик у праці "Вчителю про педагогічне 
спілкування" зауважує, що інколи мовлення вчителя (особливо початківця) займає у навчальному процесі 
невиправдано багато часу. Тому варто використовувати можливості немовних (невербальних) засобів 
спілкування. Невербальна комунікація передбачає обмін не тільки оформленими у слово повідомленнями між 
людьми, а також їх інтерпретацію. Засоби невербальної комунікації є носіями професійно й особистісно 
значущої інформації. Використання і розуміння вчителем невербальних засобів допомагає істотно підвищити 
ефективність педагогічної взаємодії, обміну інформацією. Саме тому в багатьох літературних і наукових 
джерелах досліджено питання вербального спілкування педагога. Володіння учителем засобами вербальної 
комунікації передбачає майстерне володіння усним, писемним та внутрішнім мовленням. Важливим є уміння 
вчителя за допомогою власно створеного тексту здійснювати передачу інформації, організовувати учнів на 
сприймання, запам’ятовування й відтворення навчального матеріалу; використовувати багатство мови у 
професійно-педагогічній комунікативній діяльності. 

Отже, студіювання досліджуваної проблеми дало можливість з’ясувати, що формування мовнокомунікативної 
професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів неможливе без урахування психологічних 
засад, адже універсальний комплекс дій людини формується на психологічній основі. 

Спираючись на дослідження психології спілкування, маємо за мету створити методичну систему 
формування професійної мовнокомунікативної компетентності у майбутніх учителів-класоводів, що і окреслює 
перспективу наших подальших досліджень. 
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Подгурская В. Ю. Психологические аспекты формирования языковой коммуникативной компетентности 
будущих учителей-классоводов. 

В статье осуществлён анализ психологических процессов, которые способствуют формированию языковой 
коммуникативной компетентности будущих учителей начальных классов. Выяснено, что языковая 

коммуникативная компетентность обеспечивается такими психологическими процессами, как: развитое 
мышление, мотивация к обучению, интеллект, языковая деятельность и т. д. Рассмотрен процесс общения 

как деятельность. Определено, что именно общение занимает основную, значимую позицию в педагогической 
деятельности, так как обусловлено диалогическим взаимодействием в учебно-воспитательном процессе. 

Проанализированы условия, при которых педагогическое общение будет самым оптимальным. 

Podgurskaia V. Yu. Psychological Aspects of Future Class Teachers' Language Communicative  
Competence Formation. 

The article analyzes psychological processes, promoting to the future primary teachers' language communicative 
competence formation. It is clarified that the language communicative competence is provided by such psychological 

processes as developed thinking, motivation to learning, intellect, language activity etc. The communication process as 
the activity is considered. It is determined that the communication takes the leading, considerable meaning in the 

pedagogical activity, because it is stipulated by the dialogue interaction in the educational process. The conditions 
under which the pedagogical communication will be the most appropriate are analyzed. 
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО 
МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ЖИВОПИСОМ 

У даній статті розглянуто проблему професійної підготовки вчителя образотворчого мистецтва. Розкрито 
засоби формування творчої активності майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі занять 

живописом. Обґрунтовано основні компоненти змісту навчання з даної дисципліни. Окреслено напрями 
керівництва творчою діяльністю й умови формування творчої активності, відображено поетапне здійснення 
творчого процесу з живопису. Розглянуто значення індивідуального підходу в формуванні творчої активності 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку суспільства, проблема формування творчої активності 
майбутніх учителів образотворчого мистецтва набуває значущості та актуальності. Перед вищою школою 
постає завдання підготовки такого спеціаліста, який повинен не тільки володіти вміннями і навичками 
реалістичного зображення дійсності, але й глибоко розуміти, відчувати сутність мистецтва, а головне бути 
творчо активним у всіх життєвих ситуаціях. 

Актуальність наукових досліджень. Варто зазначити що, дослідженню проблеми професійної підготовки 
майбутніх вчителів образотворчого мистецтва завжди приділялась належна увага. Так, 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. 

Розвиток творчих здібностей та творчого мислення майбутніх учителів образотворчого мистецтва 
висвітлено – М. Стась, О. Кайдановською. 

У дослідженнях В. Михайлюк проаналізовано забезпечення фахового спрямування змісту живопису як 
навчальної дисципліни. 

Незважаючи на значну кількість досліджень, психолого-педагогічні аспекти формування творчої активності 
майбутніх вчителів образотворчого мистецтва в процесі занять живописом визначені недостатньо, зазначена 
проблема не отримала достатнього висвітлення, теоретичного обґрунтування та практичного дослідження. 

Мета статті полягає в розкритті засобів, які були б ефективними у процесі формування творчої активності 
майбутніх учителів образотворчого мистецтва при викладанні мистецької дисципліни живопис. 

Виклад основного матеріалу. Вирішення зазначеної проблеми пов’язано із розумінням специфіки природи 
творчості, сутності та природи творчого потенціалу особистості. Такий підхід дає можливість глибоко розкрити 
механізм становлення та реалізації творчої активності майбутніх учителів образотворчого мистецтва. За 
твердженням Л. Виготського, Є. Ігнатьєвої, О. Леонтьєва, Б. Теплова, Е. Фльоріної та ін. формування творчої 
активності, розвиток творчих здібностей залежить від практичного досвіду і участі студентів у різних видах 
діяльності. 

Педагогікою доведено залежність розвитку особистості від впливу навчально-виховного процесу. Саме тому 
навчання живопису має базуватися на співвідношенні творчих та навчальних завдань залежно від ступеня 
засвоєння студентами змісту матеріалу.  

Необхідною умовою формування творчої активності є мотивація – пізнавальні мотиви, мотиви досягнення 
успіху, професійні інтереси, самореалізація, розвиток різноманітних творчих здібностей. У деяких психолого-
педагогічних дослідженнях (С. Алексеєва, В. Кузіна, М. Ростовцева, М. Ткаченко, Є. Шорохова та ін.) частково 
розглядаються дані питання, однак, всі дослідження відзначають необхідність подальшого спеціального вивчення у 
теорії та практиці формування творчо-активної особистості. 

Мотивація виконання завдання з живопису повинна бути такою, щоб студенти зрозуміли значущість її 
виконання. Навчальна дисципліна "Живопис" розкриває перед студентами принципи побудови реалістичного 
зображення кольором на площині, формує мислення. Тому метою усіх постановок з живопису (натюрморт, 
пейзаж, інтер’єр, голова людини, фігура) є не вивчення засобів зображення, а оволодіння системою побудови 
художньої форми. Варто зазначити, що процес навчання живопису проходить згідно з основними завданнями 
курсу, а саме: розвинути у студентів культуру зорового сприйняття предметів і явищ навколишньої дійсності; 
навчити зображувати предмети у взаємозв’язку із простором, навколишнім середовищем, освітленням; 
розвинути зорову пам'ять, навчити студентів працювати з пам’яті, за уявленням і уявою; ознайомити з 
основами живопису, основами кольорознавства, перспективи, теорії тіней, композиції, з технологією і технікою 
живопису [1: 3-4]. 

Існують інші погляди на дане питання. Уявлення про те, що творча особистість або геніальність особистості 
– доля лише вибраних, лишилася нам у спадщину, яка перетворила працю з творчості на роботу. Між тим, 
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потенційна геніальність живе у кожній людині – як здатність створити та побачити нове. А оскільки кожний 
індивід новий і неповторний, ця його індивідуальна своєрідність є його геніальністю, якій важко проявитися, 
адже люди привчаються з дитинства не вірити в себе. Тому вона гальмується у більшості людей, і люди не 
відчувають у собі присутності цієї сили [2]. 

Щоб допомогти кожному студенту набути внутрішніх сил, творчої активності і віру в себе, необхідно рішуче 
відмовитися від існуючої роз'єднаності між більшістю навчальних предметів, між видами діяльності. Тоді 
індивідуальний комплекс здібностей кожного студента зможе повніше виявитися, особливо якщо педагог буде 
накопичувати і фіксувати спостереження за розвитком навчально-виховного процесу студента, його нахилами, 
інтересами тощо. 

Основний мотив формування творчо-активної діяльності на початковій стадії полягає для людини в самому 
процесі прояву відчуттів. Дуже важливо, щоб у цей час кваліфікований викладач допоміг студенту оволодіти 
новими засобами творчого відображення оточуючої дійсності [3; 4]. Творчість – це оволодіння новими 
можливостями. У творчості вже закладений рух. Творчість – це вираження основних законів всесвіту. У 
потаємних куточках серця, за які відповідальна сама людина, закладено правильне судження про те, що є 
істиною переконливістю, що є творчістю, що є красою [3; 4]. 

В сучасній психолого-педагогічній літературі з найбільшою точністю описані два напрямки в керівництві 
творчою діяльністю студентів: створення умов, які сприяють їх творчості, і побудова логічної поетапності у 
досягненні творчого результату. Основу умов у навчальній діяльності становить створення тих психологічних 
передумов, які забезпечують успіх творчого процесу, іншими словами, визначають психологічну готовність до 
творчості [5]. 

Спостереження за самостійною діяльністю творчо обдарованих студентів виявляє характерну для них 
захопленість зображенням. Часто, не пам'ятаючи про оточуючих, захоплений своєю справою студент розмовляє 
сам з собою, щось наспівує, його настрій і темп роботи змінюється залежно від змісту, який передається під час 
виконання роботи. Ці зовнішні вияви складають враження про багатство, високий рівень розвитку творчої 
активності. Як засвідчує досвід, задум в малюнку складається не попередньо, а головним чином у процесі 
малювання. Але саме готовність уявити свій майбутній твір, відтворити його задум у малюнку – найбільш 
яскравий показник розвитку творчої активності. 

Якісні зміни у розвитку творчості безпосередньо пов'язані з відомою у психолого-педагогічній літературі 
тенденцією у керівництві творчістю, яка полягає в розробці логічної поетапності творчого процесу. Якщо 
уявити в загальних рисах творчий пошук майстра з живопису, то в ньому можна виділити наступні етапи: перші 
творчі накопичення задуму, реалізація змісту композиції, остаточна розробка. Наведені напрямки керівництва 
творчою діяльністю – створення умов, які забезпечують успішну діяльність та поетапне здійснення творчого 
процесу реалізуються в процесі творчої активності майбутніх учителів образотворчого мистецтва при 
опануванні технікою живопису. Отже, під час занять педагог повинен попередньо вибрати джерело інформації 
для ознайомлення студентів з тим колом предметів і явищ, яке передбачене обсягом теми (навколишня 
дійсність, твори живопису, художня література, діафільми), визначити форми організації процесу навчання 
(відвідування музею, виставки, спостереження за художньою діяльністю майстра, проведення майстер-класів), 
підібрати методи (спостереження, бесіда, розповідь). У підготовчий період необхідно закріплювати засоби 
зображення, які засвоюються студентами на тому або іншому етапі навчання. Оволодіння засобами зображення 
– найважливіша умова готовності студента не тільки до наступної діяльності, але й до виконання в подальшому 
більш складних творчих завдань. Як відзначає Е. О. Фльоріна, "ускладнення творчих завдань прямо 
пропорційне закріпленню й росту навчальних досягнень особистості" [6: 55]. 

Накопичення перших уявлень та оволодіння художніми засобами зображення відбуваються у контексті 
формування естетичного ставлення до об'єкта, який сприймається та відображається. Важливе та відповідальне 
завдання викладача – навчити студентів побачити красу світу, захоплюватися ажурними чудернацькими 
рослинами, квітами, блакитним небом, палітрою творчості живописця. Поетичне слово, органічно включене в 
процес безпосереднього сприйняття, посилює хвилювання людини, сприяє образному баченню навколишньої 
дійсності, формує творчу активність. 

Для успішного керівництва творчістю важливе значення мають постійний аналіз та оцінка якісних і 
кількісних показників їхньої діяльності. Під якісною характеристикою цих показників розуміють оцінку 
розвитку психічних процесів та уявлень, передусім, тих, які забезпечують успіх оволодіння творчим процесом – 
загальних та спеціальних здібностей, загальних та спеціальних знань, умінь та навичок, тобто шляху від 
простих форм їх виявлення до більш складних. Наочним показником цих змін є творча діяльність при 
виконанні живописних робіт різних рівнів складності [7]. 

Підготовка студентів до творчої роботи з живопису, спрямована на формування творчої активності, передбачає 
низку педагогічних умов: взаємозв'язок малюнку, композиції з іншою образотворчою діяльністю як живопис; 
створення належного емоційного фону на всіх етапах навчання живопису; знайомство студентів з послідовністю і 
правилами виконання завдань з живопису; визначення тематики завдань для творчої самостійної діяльності; 
урахування індивідуальних та вікових особливостей студентів; оцінка композиційної роботи викладачем і 
студентами з метою найповнішого відтворення задуму. 
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Великий вплив на розвиток творчої активності і формування особистості має результативність творчої 
праці. Якщо студенти виконують роботу, яка їм не під силу або занадто проста, яка не потребує розумової 
діяльності, то вони не виявляють до неї особливої зацікавленості, працюють пасивно. Тому дуже важливо так 
спланувати роботу студентів, так щоб кожен одержував завдання відповідно до його можливостей та 
здібностей. 

Отже, під час навчального процесу необхідно враховувати індивідуальні можливості студентів, тобто 
здійснювати індивідуальний підхід у навчанні. Відповідно теоретичну й практичну підготовку доцільно 
проводити таким чином: 

 Якщо студент має (низький) рівень теоретичної підготовки, він навчається за традиційною схемою, 
тобто слухає на заняттях пояснення викладачем програмного матеріалу і закріплює його самостійною 
роботою з навчальною літературою. 

 Якщо студент має (середній) рівень теоретичної підготовки, він, крім прослуховування на заняттях 
пояснень викладачем програмного матеріалу, з кожної теми самостійно виконує декілька практичних 
вправ творчого характеру і звітує перед викладачем. Цілком зрозуміло, що йому для цього доведеться 
додатково витратити певний час на пошук відповідей на запитання, які поставлено у порівняно 
складних практичних вправах. 

 Якщо студент має (високий) рівень теоретичної підготовки, він, крім виконання програмного 
матеріалу, виконує самостійно творчу роботу з живопису. Варто зазначити, що виконання творчої 
роботи з живопису студент виконує у позанавчальний час. Під час занять викладач проводить з цими 
студентами індивідуальні консультації і приймає у них завдання [8, 9]. 

Вплив набутих студентами знань та вмінь в процесі втілення індивідуального підходу у навчанні на 
підвищення якості є необхідною умовою в підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. Набутий 
студентами досвід самостійної роботи з науковою літературою з виконання практичних творчих завдань 
дозволяє їм значно підвищити успішність та виконувати курсові та дипломні роботи на досить високому рівні. 

Висновки. Отже організація індивідуального підходу до навчання, мотивація діяльності, тобто створення 
належних умов, поетапне здійснення творчого задуму, що значною мірою впливає на формування якостей 
особистості, є важливою складовою формування творчої активності майбутніх вчителів образотворчого 
мистецтва в процесі занять з живопису. У студентів виявляється допитливість, захопленість, прагнення до 
творчих досягнень, вони набувають навичок аналізувати, висувати гіпотези, бачити протиріччя. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 
1. Яшухин А. П. Живопись : [учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. № 2003 ''Преподование черчения и 

изобразит. искусства''] / А. П. Яшухин. – М. : Просвещение, 1985. – 288 с. 
2. Сисоєва С. О. Педагогічна творчість учителя : Визначення, теоретична модель, функції підготовки / С. О. Сисоєва // 

Педагогіка і психологія. – К. : Педагогічна думка, 1998. – 255 с. 
3. Кучерявий І. Т. Творчість-основа розвитку потенційних джерел особистості : [навч. посібник] / І. Т. Кучерявий, 

О. І. Клепіков. – К. : Вища школа, 2000. – 286 с. 
4. Луговий В. І. Культурологічна підготовка студентів у контексті професійної освіти / В. І. Луговий // Педагогіка і 

психологія професійної освіти. – 1999. – С. 43–49. 
5. Отич О. Мистецька освіта як складова система неперервної професійної освіти / О. Отич ; [за ред. І. Зязюна, 

Н. Ничкало, Т. Левицького, Ю. Вільш] // Професійна освіта : педагогіка і психологія. – Ченстохова – Київ, 2003. – 
170 с. 

6. Флерина Е. А. Эстетическое воспитание дошкольников / Е. А. Флерина. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1961. – 55 с. 
7. Шорохов Е. В. Композиция : [учеб. для студентов худож.-граф. фак. пед. ин.-тов] / Е. В. Шорохов. – [2-е изд., 

перераб. и доп.]. – М. : Просвещение,1986. – 207 с. 
8. Сорока Г. І. Сучасні виховні системи та технології : [навчально-методичний посібник для керівників шкіл, вчителів, 

класних керівників, вихователів, слухачів ІПО] / Г. І. Сорока. – Харків : Веста : Вид-во ''Ранок'', 2002. – 128 с. 
9. Яшухин А. П. Живопись : Этюд с натуры : [учеб. пособие для худож.-граф. фак. пед. ин-тов по спец. № 2109 

"Черчение, изобразит. искусство и труд"] / А. П. Яшухин . – Рост. Н / Д гос. пед. ин-т. Ростов н / Д РГПИ, 1988. – 
79 с. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 
1. Yashukhin Ya. P. Zhivopis' [Pictorial Art] : [ucheb. posobie dlia uchashchikhsia ped. uch-shch po spets. № 2003 

''Prepodavanie chercheniia i izobrazit. iskusstva''] / Ya. P. Yashukhin. – М. : Prosveshchenie, 1985. – 288 s. 
2. Sysoeva S. O. Pedagogichna tvorchist' uchytelia : Vyznachennia, teoretychna model', funktsii pidgotovky [The Teacher's 

Pedagogical Creativity : the Determination, Theoretical Model, Functions of Preparation] / S. O. Sysoeva // Pedagogika i 
psykhologiia [Pedagogy and Psychology]. – K. : Pedagogichna dumka, 1998. – 225 s. 

3. Kucheriavyi I. T. Tvorchist'-osnova rozvytku potentsiinykh dzherel osobystosti [Creativity as the Basis of the Personality's 
Potential Sources Development] / I. T. Kucheriavyi, O. I. Klepikov. – K. : Vyshcha shkola, 2000. – 286 s. 

4. Lugovyi V. I. Kul'turologichna kul'tura studentiv u konteksti profesiinoi osvity [Students' Culturological Culture in the 
Context of the Professional Education] / V. I. Lugovyi // Pedagogika i psykhologiia profesiinoi osvity [Pedagogy and 
Psychology of the Professional Education]. – 1999. – S. 43–49. 



О. М. Піддубна. Формування творчої активності майбутніх вчителів образотворчого мистецтва  
у процесі занять живописом 

73 

5. Otych O. Mystets'ka osvita yak skladova systema neperervnoi profesiinoi osvity [Pictorial Art as the Component of the Life-
Long Professional Education System] / O. Otych ; [za red. I. Ziaziuna, N. Nychkalo, T. Levyts'kogo, Yu. Vil'sh] // 
Profesiina osvita : pedagogika i psykhologiia [Professional Education : Pedagogy and Psychology]. – Chenstokhova – Кyiv, 
2003. – 170 s. 

6. Fliorina E. A. Esteticheskoe vospitanie doshkol'nikov [Aesthetic Education of the Preschool Children] / E. A. Fliorina. – M. 
: Izd-vо APN RSFSR, 1961. – 55 s. 

7. Shorokhov E. V. Kompozitsiia [Composition] : [ucheb. dlia studentov khudozh.-graf. fak. ped. in.-tov] / E. V. Shorokhov. – 
[2 izd., perarab. i dop.]. – M. : Prosveshchenie, 1986. – 207 s. 

8. Soroka G. I. Suchasni vykhovni systemy ta tekhnologii [Modern Educational Systems] : [nvchal'no-metodychnyi posibnyk 
dlia kerivnykiv shkil, vchyteliv, klasnykh kerivnykiv, vykhovateliv, slukhachiv IPO] / G. I. Soroka. – Kharkiv : Vesta : 
Vyd-vо ''Ranok'', 2002. – 128 s. 

9. Yashukhin A. P. Zhivopis' : Etiud s natury [Pictorial Art : Sketch from the Nature] : [ucheb. posobie dlia khudozh.-graf. fak. 
ped. in-tov po spets. № 2109 "Cherchenie, izobrazit. iskusstvo i trud"] / А. P. Yashukhin. – Rost. n / D gos. ped. in-t. Rostov 
n / D RGPI, 1988. – 79 s. 

 
Матеріал надійшов до редакції 22.01. 2013 р. 

Поддубная О. М. Формирование творческой активности будущих учителей изобразительного искусства в 
процессе занятий живописью. 

В данной статье рассмотрена проблема профессиональной подготовки учителя изобразительного искусства. 
Раскрыты средства формирования творческой активности будущих учителей изобразительного искусства в 
процессе занятий живописью. Обоснованы основные компоненты содержания учебы по данной дисциплине. 

Очерчены направления руководства творческой деятельностью и условия формирования творческой 
активности, отображено поэтапное осуществление творческого процесса из живописи. Рассмотрено 

значение индивидуального подхода в формировании творческой активности будущих учителей 
изобразительного искусства. 

Piddubna O. M. Forming the Creative Activity of Future Fine Art Teachers' in the Process of Painting Lessons. 

The article considers the problem of fine art teachers' professional preparation. The means of future fine art teachers' 
creative activity formation in the process of painting lessons are revealed. The main components of study contents on 
this discipline are justified. The ways of the creative activity management and conditions of the creative activity are 

outlined. The gradual fulfillment of the creative process from the pictorial art is reflected. The meaning of the 
individual approach in the future fine art teachers' creative activity formation is considered. 
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ГАЛУЗЕВА СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ В РОСІЇ 

У статті охарактеризовано основні складові системи професійної туристської освіти Росії: освітні 
програми середньої, вищої, післявузівської та додаткової професійної освіти в туризмі; навчальні заклади, які 
їх реалізують; органи, які здійснюють управління в сфері туристської освіти, та об’єднання юридичних осіб, 
громадських та державно-громадських об’єднань, які здійснюють діяльність в області туристської освіти. 

Також виділено її досягнення, існуючі недоліки та невирішені до цього часу проблеми. 

Постановка проблеми. Ефективність функціонування будь-якого підприємства, а тим більше підприємства 
сфери обслуговування, залежить від його кадрового потенціалу. Тому однією із головних умов успішного 
виходу України на світовий туристичний ринок зі своїм продуктом є вирішення питання підготовки 
висококваліфікованих кадрів для цієї сфери. 

Туристична освіта в Україні – відносно новий напрям у професійній освіті, який переживає період свого 
становлення і, відповідно, потребує, в тому числі, глибокого аналізу досвіду організації підготовки кадрів 
сфери туризму в інших країнах і визначення шляхів його використання на вітчизняному ґрунті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз досліджень українських туризмологів (В. Федорченка, 
Л. Кнодель, Л. Чорної, О. Паламарчук, І. Сандовенко) свідчить, що в колі їх уваги перебувають системи 
підготовки кадрів для індустрії туризму, які склалися в країнах Західної Європи, США, Канаді. Не викликає 
сумнівів цінність цього досвіду, є зрозумілим бажання України його впроваджувати, проте стан системи 
професійної освіти країни та розвиток її туристичної галузі не дозволяє це зробити миттєво. 

З нашої точки зору, країні, яка має не досить високий рівень розвитку власної туристичної індустрії і, поки 
що, виступає донором на світовому туристичному ринку, необхідно орієнтуватися на досвід держав, які мали 
подібні проблеми. Насамперед, це колишні республіки Радянського союзу: Російська Федерація, Республіка 
Білорусь, країни Прибалтики тощо, вивчення досвіду яких дасть можливість не лише скористатися наявними 
досягнення, але й уникнути зроблених ними помилок. 

Отже, враховуючи актуальність вирішення проблеми підготовки кадрів сфери туризму в Україні та 
відсутність відомих нам досліджень, присвячених питанням організації професійної туристичної освіти в 
країнах пострадянського простору, метою даною статті є аналіз системи професійної туристичної освіти Росії, 
виділення її досягнень, існуючих недоліків та невирішених до цього часу проблем. 

Виклад основного матеріалу. Основою законодавчого забезпечення професійної освіти в Російській 
Федерації є Конституція країни, закони ''Про освіту'' та ''Про вищу та післявузівську професійну освіту'' 
(початкова та середня професійна освіта в Росії окремими нормативно-правовими актами не регламентуються). 

Відповідно до ст. 8. Поняття системи освіти Закону ''Про освіту'', система освіти в Російській Федерації 
представляє собою сукупність взаємодіючих компонентів: 

 освітніх програм різного рівня та напрямку, федеральних державних освітніх стандартів та 
федеральних державних вимог; 

 мережі навчальних закладів та наукових організацій, які реалізують освітні програми; 
 органів, які здійснюють управління в сфері освіти, та підвідомчих їм установ та організацій; 
 об’єднань юридичних осіб, громадських та державно-громадських об’єднань, які здійснюють 

діяльність в області освіти [1]. 
До основних професійних програм у Росії відносяться програми початкової, середньої, вищої та 

післявузівської професійної освіти. Програми початкової, середньої та вищої професійної освіти забезпечують 
реалізацію федерального державного освітнього стандарту; структура освітньої програми післявузівської 
професійної освіти визначається федеральними державними вимогами. 

Початкова професійна освіта в державі надається на базі повної та неповної середньої освіти в навчальних 
закладах початкової професійної освіти (професійно-технічні ліцеї та коледжі), а також навчальних закладах 
середньої професійної та вищої професійної освіти за наявності відповідної ліцензії. Здебільшого навчальні 
заклади початкової та середньої професійної освіти в Росії називаються одним терміном – середні спеціальні 
навчальні заклади (ССНЗ). Матеріали російських часописів містять інформацію про досвід організації 
початкової професійної туристичної освіти, в межах якої здійснюється підготовка агентів з туризму. Проте в 
Переліку професій початкової професійної освіти така професія відсутня, на сайті абітурієнтів Федерального 
освітнього порталу Росії теж немає ніяких даних стосовно надання цих освітніх послуг. Отже, ця ланка 
професійної освіти в туризмі Росії потребує додаткових досліджень. 

Середня професійна освіта в туризмі реалізується за напрямом 2307 ''Туризм'' з 2001 р. [2]. Проте вже з 
2003 р., відповідно до Загальноросійського класифікатора спеціальностей з освіти ОК 009 – 2003, в Росії почали 
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готувати спеціалістів з туризму та спеціалістів з туризму з поглибленою підготовкою (код 51 і 52 відповідно) за 
напрямом 100104 ''Туризм'' [3]. 

У 2005 році базова середня професійна туристична освіта реалізовувалася вже в межах напряму 100200 
''Туризм'' (код 51), а поглиблена – 100201 ''Туризм'' (код 52) [4]. З 2009 року росіяни відмовилися від цієї 
практики, і новий напрям 100400 ''Туризм'' не передбачав поглибленої підготовки [5], з 2011 року середня 
професійна освіта в туризмі реалізується за напрямом 100401 ''Туризм''. Випускникам видається диплом про 
середню професійну освіту та присвоюється кваліфікація спеціаліста з туристських послуг. 

Проаналізувавши інформацію сайту Федерального освітнього порталу Росії для абітурієнтів 2011 року, ми 
підрахували, що з 93 навчальних закладів країни, які здійснюють середню професійну підготовку в туризмі 64 
(68,8 %) – це коледжі та їх філії, 17 (18,3 %) – технікуми, 5 (5,4 %) – училища, 5 (5,4 %) – академій, по 1 
інституту та університету. В основному це педагогічні, економічні, технологічні коледжі, дещо нелогічно 
виглядає підготовка фахівців сфери туризму в зооветеринарному технікумі чи технікумі молочної 
промисловості, хоча вони теж мають такі напрями підготовки. 

Причому 29 навчальних заклади (31,2 %) лише нещодавно почали готувати за цим напрямом і ще не зробили 
жодного випуску. Більше п’ятнадцяти навчальних закладів (серед яких обидва коледжі Саратовської області) у 2010 
році не змогли набрати студентів на перший курс. Дві третини навчальних закладів, які готують кадри з середньою 
професійною освітою в туризмі, розташовані в обох столицях, курортних, обласних та крайових центрах. Із загальної 
кількості лише 15 (16 %) – недержавної форми власності. 

Більшість навчальних закладів здійснюють підготовку студентів на денному відділенні: на базі 9 класів – 69 
та 10 класів – 60 установ. Середня наповнюваність студентів – 70 чоловік. 

Ми допускаємо, що інформація, вміщена на порталі може бути неповною, проте проведені підрахунки 
дозволяють визначити основні тенденції в розвитку середньої туристичної освіти: переважання державних 
навчальних закладів у структурі та незначна кількість бажаючих набути цю спеціальність, на наш погляд, 
свідчить про її непопулярність серед абітурієнтів. Це може бути як результатом орієнтації російських 
абітурієнтів на отримання вищої освіти, так і не затребуваністю спеціалістів з середньою професійною освітою 
національними туристичними підприємствами. 

Основні освітні програми вищої професійної освіти в туризмі реалізуються по ступеням: бакалавр, 
дипломований спеціаліст, магістр. Підготовка бакалаврів та спеціалістів здійснюється на базі загальної та 
середньої спеціальної освіти, магістрів – на базі бакалаврату. В результаті вузи Росії до цього часу мали 
можливість здійснювати набір студентів як за програмами 4-річного навчання (на бакалаврат), так і 5-річного 
(спеціалітет). 

Вища освіта в туризмі здобувається за спеціальностями: 
 ''Соціально-культурний сервіс та туризм'' (зі спеціалізаціями), затверджена в 1994 р. під кодом 230500 

[6], з 2003 року – код 100103 [3]; передбачає 5-річну програму навчання, випускники отримують диплом 
спеціаліста з сервісу та туризму; 

 ''Рекреація та спортивно-оздоровчий туризм'', затверджена в 2003 р. під кодом 32103 [3]; передбачає 5-
річну програму навчання, випускники отримують диплом спеціаліста по спортивно-оздоровчому туризму; 

 ''Туризм'', затверджена в 2005 р. [7]; передбачає 5-річну програму навчання по спеціальності 100201 
(випускники отримують диплом спеціаліста з туризму), та дворівневе навчання по спеціальності 100200 
(бакалаврат та магістратуру: випускники отримують дипломи бакалавра туризму та магістра туризму 
відповідно). В межах напрямку підготовки виділяють три профілі: ''Технологія та організація туроператорських 
та турагентських послуг'', ''Технологія та організація послуг у міжнародному туризмі'', ''Технологія та 
організація екскурсійних послуг''. 

З 2009 р. в Росії введені в дію нові державні стандарти з напряму підготовки 100400 ''Туризм'', які 
регулюють підготовку бакалаврів [8] та магістрів туризму [9], в 2011 р. вони замінюються на стандарти 
третього покоління.  

Крім того, підготовка спеціалістів з вищою освітою для сфери туризму здійснювалася як спеціалізація в 
рамках інших спеціальностей (їх нараховувалося більше десяти). Проте з 2011 року вищі навчальні заклади Росії, 
які готують кадри для індустрії туризму, набирають абітурієнтів не на конкретні спеціальності, а на напрям 
підготовки [10], отже в перспективі підготовку фахівців галузі на непрофільних спеціальностях буде припинено. 

До структури вищих навчальних закладів Росії, які надають вищу професійну освіту в туризмі, відносяться 
університети, академії, інститути. Цілком очевидно, що вищий рівень якості навчального процесу забезпечують 
профільні ВНЗ. Проте кількісно переважають вузи, профіль яких не дозволяв їм раніше займатися цією 
категорією слухачів: різноманітні технічні, гуманітарні, аграрні, педагогічні, медичні, лінгвістичні 
університети; інститути культури та мистецтв; управління, економіки та права, автомобільних технологій та 
управління; технологічні, соціально-гуманітарні, текстильні академії тощо. 

Підготовка фахівців сфери туризму здійснюється на історичних, географічних, економічних, гуманітарно-
педагогічних факультетах, факультетах управління; дизайну та технологій; соціальної медицини, адаптивної 
фізичної культури та спорту і т. д. Випускаючими кафедрами виступають кафедри соціально-культурного 
туризму; рекреаційної географії, туризму та регіонального маркетингу; сервісу та туризму, світової економіки; 
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освітнього та гуманітарного сервісу; міжнародних відносин; автомобільного туризму та сервісу; безпеки 
життєдіяльності; педагогіки та психології; міжнародного та внутрішнього туризму і т. д. 

Кількість вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку кадрів для індустрії туризму, в різних 
довідниках, а тим більше публікаціях, дається різна. За нашими підрахунками, зробленими на основі даних 
сайту Федерального освітнього порталу Росії, в 2011 році лише 72 вузи (27 % від загальної кількості ВНЗ 
туристичного спрямування) оголосили про набір абітурієнтів за напрямом ''Туризм'', при чому 26 з них, що 
складає 36 %, продовжують готувати за п’ятирічними програмами підготовки. На спеціальність ''Рекреація та 
спортивно-оздоровчий туризм'' набирали 18 вузів, 6,5 % від загальної кількості навчальних закладів, які 
надають вищу професійну освіту в туризмі. Директор Центру підготовки кадрів ''Туріндустрія'' К. Кружалін 
зауважує, що причина більшої популярності спеціальності ''Соціокультурний сервіс та туризм'' полягає не в 
попиті абітурієнтів та відгуках роботодавців, а в дешевизні її реалізації: вона не потребує залучення 
висококваліфікованих викладачів та практиків туризму, має недостатню наукову складову, порівняно з 
''Туризмом'', не зобов’язує вузи організовувати практику студентів на підприємствах тур індустрії [10]. 

Підготовка студентів здійснюється як за державним замовленням, так і на комерційній основі, причому 
кількість студентів, які самі відшкодовують вартість навчання більша за тих, хто навчається безкоштовно, що, 
на наш погляд, пов’язано з великим попитом на цю спеціальність серед абітурієнтів.  

Післявузівська професійна туристична освіта в Росії передбачає підготовку наукових кадрів вищої 
кваліфікації та здійснюється на базі вищої професійної освіти в аспірантурі та докторантурі з моменту 
відкриття в1998 р. у Російській міжнародній академії туризму дисертаційної ради по захисту дисертацій з теорії 
та методики професійної освіти в туризмі.  

Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів у туризмі здійснюється в рамках додаткової освіти 
навчальними закладами підвищення кваліфікації та підрозділами навчальних закладів вищої та середньої 
професійної освіти з урахуванням профілю отриманої освіти спеціалістів за додатковими професійними 
освітніми програмами двох типів, одна з яких забезпечує поліпшення знань спеціалістів для виконання нового 
виду професійної діяльності, друга – для отримання додаткової кваліфікації. 

Відповідно до законодавства, додаткові професійні освітні програми професійної перепідготовки 
спеціалістів розробляються, затверджуються та реалізуються навчальними закладами самостійно на основі 
встановлених нормативних документів (в даному випадку це кваліфікаційні вимоги до конкретних професій і 
посад) та з урахуванням потреб замовника.  

Перелік освітніх програм для отримання додаткової кваліфікації встановлюється Міністерством освіти Росії, 
а зміст формується відповідно з вимогами до мінімуму змісту та рівня вимог до спеціаліста. Проте програми 
додаткової професійної освіти не регулюються стандартами професійної освіти. 

Підвищення кваліфікації в Росії включає наступні види навчання: 
 короткотермінове (не менше 72 год.) тематичне навчання з конкретних виробничих питань за основним 

місцем роботи (отримують посвідчення про підвищення кваліфікації); 
 тематичні та проблемні семінари (від 72 до 100 год.) з науково-технічних, технологічних, соціально-

економічних та інших питань розвитку галузі, регіону, підприємства, організації тощо (отримують посвідчення 
про підвищення кваліфікації); 

 довгострокове (більше 100 годин) навчання спеціалістів в навчальних закладах підвищення кваліфікації 
для поглибленого вивчення актуальних проблем науки, техніки, технології і т. ін. за профілем професійної 
діяльності: отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації (навчальна програма більше 100 годин) або диплом 
про професійну перепідготовку (об’єм програми більше 500 годин).  

Проте злагодженої системи підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів у туризмі в Росії ще не створено. 
Існуюча система туристичної освіти потерпає через невизначеність переліку посад та професій сфери туризму, 
кваліфікаційних вимог до цих спеціалістів та кількісних потреб галузі у спеціалістах різного рівня підготовки.  

Треба відзначити, що значну роль у формуванні російської системи професійної освіти в туризмі відіграють 
органи, які здійснюють управління в сфері освіти та підвідомчі їм установи та організації. Створення 
регіональних багаторівневих систем підготовки кадрів для сфери туризму покладається на місцеві органи 
влади: Комітет з туризму та курортів відповідає за створення Координаційної ради з підготовки кадрів для 
туристично-готельного комплексу, а та, в свою чергу, – за створення єдиного навчально-методичного центру, 
узгодження навчальних програм, надання допомоги в організації практик, семінарів, конкурсів, олімпіад, 
конференцій та проведення аналізу ринку праці. В результаті, хоча регіональні системи професійної освіти в 
туризмі й створюються різними темпами, проте мають значну перевагу: вони орієнтовані на потреби регіону. 

Велику роль у забезпеченні якості підготовки фахівців сфери туризму відіграє Навчально-методичне 
об’єднання навчальних закладів РФ в освіті в області сервісу та туризму Міністерства освіти та науки РФ, яке 
вирішує питання навчально-методичного забезпечення, затверджує програми підвищення кваліфікації та 
підготовки кадрів, організовує процес переходу на нові стандарти тощо.  

Крім того, з метою об’єднання інтелектуальних зусиль навчальні заклади, які здійснюють підготовку кадрів 
для індустрії туризму, почали об’єднуватися, і зараз на території Росії функціонує декілька таких організацій: 

- Міжнародний союз громадських об’єднань ''Об’єднаний університет туризму держав-учасників СНД'' 
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(створений в травні 1997 р. на базі Російського міжнародного інституту туризму); 
- Міжнародна туристська академія (організована в 2005 р.); 
- Асоціація вузів туризму та сервісу (функціонує з 2008 р.) та ін. 

Висновки. Отже, проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що на даний час в Російській 
Федерації загалом сформована система професійної освіти в туризмі. Ця система представлена розгалуженою 
мережею навчальних закладів, які реалізують освітні програми середньої, вищої, післявузівської та додаткової 
освіти в туризмі. Значним досягненням є створення регіональних багаторівневих систем професійної освіти в 
туризмі; організація громадських та державно-громадських об’єднань, які здійснюють діяльність в області 
туристичної освіти; перехід до стандартів третього покоління. Подальшого доопрацювання вимагають питання, 
пов’язані з мережею навчальних закладів туристичного профілю; визначенням обсягів та параметрів потреб 
різних секторів туристичної індустрії в спеціалістах; значним розривом між потребами галузі та пропозицією з 
боку навчальних закладів. 

Система професійної освіти в туризмі має складну структуру та організацію, проведене дослідження не 
вичерпує всі аспекти її функціонування. Подальшого дослідження потребують проблеми змісту підготовки 
фахівців сфери туризму, наступності освітніх професійних програм різних рівнів, організації практичної 
підготовки тощо. 
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Щука Г. П. Отраслевая система подготовки специалистов для сферы туризма в России. 

В статье характеризуются основные составляющие системы профессионального туристского образования 
России: образовательные программы среднего, высшего, послевузовского и дополнительного 

профессионального образования в туризме; реализующие их образовательные учреждения; органы, 
осуществляющие управление в сфере туристского образования; объединения юридических лиц, общественных 

и государственно-общественных объединений, осуществляющих деятельность в области туристского 
образования. Также выделяются ее достижения, существующие недостатки и неразрешенные проблемы. 

Shchuka G. P. The System of the Tourist Professional Education in Russia. 

The article characterizes the main components of the Russian system of tourist professional education such as the 
curricula of secondary, higher, postgraduate and extra tourist professional education; educational institutions, which 

provide such education; administrative tourist departments; the legal entities consolidations, public and state 
organizations which realize activity in the field of tourist education. The achievements, drawbacks and unsolved 

problems of the Russian system of tourist professional education are defined. 
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АНАЛІЗ ВІДКРИТИХ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ ДЛЯ СТВОРЕННЯ  
НАУКОВОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ 

У статті визначено основні особливості наукової електронної бібліотеки. Окреслено основні вимоги до програмних 
систем для створення наукових електронних бібліотек. Надано характеристику актуальних програмних систем. 
Проаналізовано відкриті програмні системи для створення електронних бібліотек, що пропонуються у вільному 

доступі в мережі Інтернет та виокремлюються експертами ЮНЕСКО. Обґрунтовано вибір відкритої програмної 
системи Eprints для побудови НЕБ. Доведено, що програмна система Eprints є зручним засобом для забезпечення 

функцій НЕБ та підтримки ведення наукових досліджень щодо здійснення завдань аналізу психолого-педагогічної, 
методичної, спеціальної літератури відповідно до проблем цих досліджень. 

Постановка проблеми. Одним із найбільш затребуваних ресурсів Інтернету стали електронні бібліотеки (Digital 
library) [1]. Особливість такого роду бібліотек полягає в тому, що певна частина інформаційного фонду після 
цифрової обробки стає доступною для великої кількості користувачів через мережу.  

Актуальною проблемою при цьому постає вибір програмного забезпечення для створення електронних 
бібліотек (ЕБ), зокрема, наукових електронних бібліотек (НЕБ). 

Метою є визначення основних особливостей НЕБ та обґрунтування вибору програмного забезпечення 
Eprints для побудови НЕБ. 

Головна функція ЕБ – інтеграція інформаційних ресурсів до мережі, а також надання до них доступу 
користувачам [1]. Аналіз функціональних аспектів ЕБ та відкритих програмних систем (ВПС) для побудови ЕБ 
проводився у дослідженнях А. В. Новицького, В. А. Резніченка, Г. Ю. Проскудіної, О. М. Овдія [2], 
Н. В. Морзе, О. Г. Кузмінської [3] та ін. 

Аналізуючи спектр існуючих ЕБ, варто визнати, що електронна бібліотека – це система, що включає такі 
об'єкти: публікації, навчальні об'єкти, проекти, новини, відомості про організації, користувачів та події, 
нормативні документи, комунікаційні сервіси, сценарії, плани, звіти, завдання та ін.  

Можна виділити такі цілі створення НЕБ:  
 – досягнення якісно нового рівня, повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб науковців 

через використання ІКТ із метою підвищення якості наукових досліджень;  
– підвищення ефективності використання сучасних наукових інформаційних ресурсів через створення 

інформаційного середовища;  
– використання функціональних можливостей сучасних ІКТ; 
– оперативне інформування науковців про результати наукової діяльності в світі;  
– координація наукової діяльності;  
– забезпечення входження наукової громадськості країни до світової інформаційної громадськості і 

світового інформаційного ринку;  
– забезпечення і подальший розвиток наукових зв'язків з ученими світу;  
– забезпечення науковцям можливості швидкого доступу до необхідних інформаційних ресурсів;  
– вільне надання результатів фундаментальних наукових досліджень широкому дослідницькому 

співтовариству;  
– створення нових технологій наукових досліджень, ефективного інструментарію для їх проведення;  
– запобігання втрати цінних наукових колекцій для майбутніх поколінь учених;  
– забезпечення можливостей для наукової співпраці не тільки в регіональному, відомчому, національному, 

але і в міжнародному вимірі. 
У зв’язку з цими цілями, варто виокремити наступні джерела поповнення НЕБ (рис.1): 
– оцифровування наукових видань та статей;  
– інтеграція наукових електронних видань, що вільно зберігаються в мережі Інтернет;  
– інтеграція видань на носіях інформації (CD, DVD та інших);  
– придбання комерційних баз даних;  
– отримання електронних документів від авторів. 
Варто також зазначити, що формати бібліографічних записів НЕБ повинні відповідати таким нормативним 

документам: "Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях" [4], "Міжнародний 
комунікативний формат UNIMARC для авторитетних та нормативних записів" [5], "Формати для архівів і 
рукописів" [6]. 

Дотримання викладених нормативно-методичних матеріалів – необхідна умова забезпечення сумісності 
вітчизняних електронних бібліотек, зокрема НЕБ, та їх входження до світового інформаційного простору. Крім 
цього важливою є адаптація програмних засобів для НЕБ до нових ІКТ, наприклад "хмарних технологій". 
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Рис.1. Джерела поповнення НЕБ. 

ВПС, яке планується використовувати для створення та ведення НЕБ, повинне відповідати тим вимогам, що 
висуваються до НЕБ та програмним забезпеченням, які, під час підключення до Інтернету, використовують 
користувачі для роботи з відомостями на веб-сторінках. 

Щоб переконатися, що ВПС сумісне з функціями НЕБ, необхідно здійснити аналіз за такими напрямами: 
інтеграція цього забезпечення з різними браузерами та програмами; адаптація до нових ІКТ, відповідність 
вимогам, що висуваються до НЕБ. 

Ще одним аспектом для вибору ВПС є його вартість. На сучасному етапі впровадження та становлення НЕБ 
в Україні вона є одним із визначальних чинників створення наукових ресурсів у мережі Інтернет. У період 
світової економічної кризи та відповідно до недостатнього фінансування освітньої галузі пріоритет вибору 
охоплює безкоштовні ВПС (табл. 1). 

Таблиця 1.  
Безкоштовні ВПС для ЕБ 

№ ВПС Офіційний сайт 
1 Archimede www.bibl.ulaval.ca/archimede/index.en.html 
2 DSpace www.dspace.org 
3 Eprints  www.eprints.org 
4 FEDORA www.fedora.info 
5 Koha Open Source Library System www.koha.org 
6 GNUTECA www.gnuteca.org.br  
7 Greenstone www.greenstone.org 
8 Muselog www.unesco.kz/museolog 
9 Magento www.magentocommerce.com 

10 OPEN JOURNAL SYSTEMS (OJS) http://pkp.sfu.ca/ojs 

Розглянемо кожне з цих ВПС для визначення основних їх можливостей відповідно до вимог, що 
висуваються науковими електронними бібліотеками. 

1. Archimede.  
Історія. ВПС Archimede розроблене в бібліотеці Університету Лаваля у Квебеці (Laval University Library in 

Quebec City). Система підтримує ЕБ дисертацій та журнали і монографії. 
Характеристика. Archimede використовує кодування UTF-8, тому може настроюватись на різні мови. На 

сьогодні реалізовані інтерфейси на англійській, французькій та іспанській мовах. У даному ВПС використовується 
спеціальний механізм індексування та підтримується два типи документів: а) метадані Дублінського ядра у 
форматі XML; б) повні тексти документів, що описані відповідними метаданими. Документи можуть мати 
формати HTML, PDF, MS Word, MS Excel, TXT, RTF та інші. Archimede підтримує процедуру імпорту / експорту 
багатьох типів метаданих із застосуванням XSLT-перетворень. Це ВПС розроблено з використанням різних 
технологій Java Open Source technologies, працює під керуванням багатьох операційних систем, як, наприклад, 
Windows, Linux та інші, може використовувати декілька реляційних баз даних [7]. 

2. DSpace. 
Історія. ВПС DSpace було розроблено в Інституті Технологій у Массачусетс (Massachusetts Institute of 

Technology) у співробітництві з компанією Hewlett-Packard як система електронного репозиторію, що зберігає 
відомості та дані науково-дослідних організацій різного напрямку. Система була розроблена у 2000-2002 роках. 
Версія 1.2 в 2004 році. 

Характеристика. DSpace призначена для використання школами, дослідницькими центрами, 
дослідницькими інститутами та ін. ВПС дозволяє створювати колекції статей та препринтів, технічних звітів, 
збірників конференцій, електронних тез, даних (статистичних та інших), малюнків, аудіофайлів, відеофайлів, 
об'єктів вивчення, переформатованих електронних бібліотечних колекцій. DSpace написано на Java та JSP з 
використанням Java Servlet Framework. Воно використовує реляційну базу даних та підтримує використання 
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PostgreSQL та Oracle. У цьому ВПС підтримуються два основні веб-інтерфейси – класичний [JSPUI], що 
використовує JSP та Java Servlet API, а також новий інтерфейс [XMLUI] на основі Apache Cocoon з 
використанням XML та XSLT технологій. DSpace-записи доступні в основному через веб-інтерфейс, але також 
підтримується протокол OAI-PMH Веб. 2.0 і є можливість експорту пакунків стандарту кодування й передачі 
метаданих [8]. 

3. EPrints. 
Історія. ВПС EPrints було розроблено у 2000 в Школі електроніки та інформатики Університету 

Саутгемптона (Великобританія) та випущено під ліцензією GNU GPL. ВПС призначене для створення 
електронних колекцій з великою різноманітністю інформаційних ресурсів. Це пакет вільного / відкритого 
програмного забезпечення для побудови архівів відкритого доступу сумісних із протоколом ініціативи 
відкритих архівів для отримання метаданих (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting [OAI-
PMH]. ВПС містить багато можливостей, зазвичай реалізованих у системах управління документообігом, проте, 
передусім, використовується для створення колективних архівів та наукових журналів. EPrints став першим 
широко розповсюдженим ВПС для колективних архівів із вільним відкритим доступом [9]. 

Третя версія ВПС була офіційно випущена 24 січня 2007 року на конференції Open Repositories та 
представлена його розробниками як ''суттєвий стрибок функціональності, надання ще більше контролю та 
гнучкості для управителів архівів, вкладників, дослідників та технічних адміністраторів'' [9]. 

Характеристика. ВПС EPrints є веб-програмою з підтримкою командного рядка, побудовано на архітектурі 
LAMP (але написана на Perl замість PHP). Працює під Linux, Solaris та Mac OS X. У ВПС третьої версії введено 
архітектуру Perl-плагінів для імпорту та експорту даних, конвертування об'єктів (для індексації пошукача) та 
інтерфейс користувача. Налаштування архіву EPrints включає зміну конфігураційних файлів, написаних на Perl чи 
XML. Вигляд архіву задається HTML-шаблонами, таблицями стилів та вбудованими зображеннями. Eprints 
постачається з англійським перекладом, проте є переклади на інші мови через доступні XML-файли мовно-залежних 
фраз. Існуючі переклади включають болгарську, французьку, німецьку, угорську, італійську, японську, російську, 
іспанську та українську мови [3]. 

4. FEDORA (англ. Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture). 
Історія. У 1997 році С. Пейті (Sandy Payette) та К. Лагоз (Carl Lagoze) в Корнельському університеті 

створили оригінальну гнучку архітектуру репозиторію об’єктiв (Fedora) для зберігання, управління і доступу до 
цифрового контенту в вигляді цифрових об’єктiв. У 2009 році Fedora Commons був інтегрований з DSpace та 
отримав нову назву – DuraSpace [8]. 

Характеристика. ВПС засноване на сервісах системи з відкритим кодом для керування репозиторіями 
цифрових об’єктів. Воно є базовою архітектурою для електронних репозиторіїв та дозволяє створювати 
різноманітні системи для різних галузей. Система надає два види доступу: клієнт для внесення матеріалу, 
підтримки та експорту електронних об’єктів та веб-сервіси доступу через інтерфейси SOAP або REST 
(використовує стандартні HTTP методи для запиту та маніпулювання веб-ресурсами). Об’єкт у системі може мати 
декілька представлень (форматів), заснованих на RDF моделі зв’язків, пошук включає більше інформації про 
об’єкт та зв’язки між об’єктами. Центральний сервіс репозиторію, на якому заснована архітектура системи, надає 
чотири основних інтерфейси прикладного програмування (API) – керування, доступ, пошук, сервіс ініціативи 
відкритих архівів (OAI) (для збору метаданих).  

5. Koha Open Source Library System. 
Історія. ВПС створенo у 1999 році компанією Катіпо (Katipo Communication Ltd) для бібліотечної спілки 

Хороунуe (Horowhenua Library Trust) у Новій Зеландії. Перше встановлення відбулось у січні 2000 року. У 2001 
році П. Пулейн (Paul Poulain) почав додавати нові можливості до АБІС Коха, найбільш значимою була 
підтримка багатьох мов. Koha був перекладений з його оригінальної англійської мови на французьку, 
китайську, арабську та декілька інших мов. Підтримка міжнародних записів, MARC-стандарту каталогізації та 
Z39.50 була додана П. Пулейном у 2002 році. У 2005 році компанія Liblime, заснована в Огайо, взялася за 
підтримку цього ВПС і внесла нові особливості, зокрема інтегрували підтримку Zebra, високошвидкісної 
контекстуальної бази даних (БД), яка кардинально збільшила швидкість пошуків та поліпшила масштабованість 
системи (таким чином, на сьогодні підтримуються десятки мільйонів бібліографічних записів). Можливість 
інтеграції БД Zebra спонсорувала Федеральна бібліотечна система округу Кроуфорд [8]. 

Характеристика. ВПС створене з використанням бібліотечних стандартів і протоколів, що забезпечує 
можливість взаємодії з іншими системами і технологіями. Підтримується MARC21 і UNIMARC. Включає модулі 
для розповсюдження, каталогізації, нових надходжень, періодичних видань та інше. Koha використовує 
подвійне проектування бази даних, яке об'єднує потужність двох масових типів БД, орієнтованих на галузевий 
стандарт (текст-орієнтовані та реляційні). Таке проектування дозволяє Koha бути достатньою мірою 
розширюваною для того, щоб справитися з робочим навантаженням будь-якої бібліотеки, незалежно від її 
розміру [8]. 

Koha створена на основі бібліотечних стандартів та протоколів, що забезпечує можливість взаємодії між Koha та 
іншими системами і технологіями. Водночас, це ВПС підтримує існуючі технологічні процеси. 

6. GNUTECA. 
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Історія. ВПС було розроблено у 2002 році в Університетському центрі на півдні Бразилії (Centro Universitário) 
для академічних та спеціальних бібліотек. У 2008 році були розширені можливості цього ВПС, в ньому почали 
створювати великі колекції статей та препринтів, технічних звітів, збірників конференцій, електронних тез, 
малюнків, аудіофайлів, відеофайлів, об'єктів вивчення, переформатованих електронних бібліотечних колекцій. 
Бразильські шкільні бібліотеки використовують це ВПС з 2008 року [10]. 

Характеристика. GNUTECA створена на основі об’єктно-орієнтованого середовища MIOLO. 
Налаштування архіву GNUTECA включає зміну конфігураційних файлів, написаних на Perl та PHP. ВПС 
підтримує всі версії Microsoft Windows і Linux. Підтримується MARC21.  

7. Greenstone. 
Історія. Greenstone розроблялося у межах проекту електронної бібліотеки Нової Зеландії, на факультеті 

комп'ютерних наук університету Вайкато. Керівник проекту – Ян Віттен (Ian H. Witten). Розробка проводилася 
за сприяння ЮНЕСКО і неурядової організації Human info. Розповсюджується з листопада 2000 року. Програма 
розповсюджується під ліцензією GNU GPL [8]. 

Характеристика. На відміну від звичайних пошукових систем ця програма є саме електронною 
бібліотекою, оскільки не просто проводить пошук, але й зберігає усі проіндексовані документи. Унікальність її 
полягає в можливості зберігання та дуже швидкого пошуку у значних обсягах даних. 

Для створення пошукового індексу використовується алгоритм MG (Managing Gigabytes) MGPP (Managing 
Gigabytes ++). Будь-які дані у цьому ВПС розглядаються як бінарні, тому бібліотека, що побудована на базі 
Greenstone, може зберігати дані будь-якого формату. Створення метаінформації можливе і вручну, оператором 
бібліотеки. Метаінформація підтримується відповідно до поширених форматів бібліотечних покажчиків, 
зокрема Дублінським ядром. Поповнення бібліотеки можливе не тільки з локального комп'ютера: бібліотечний 
інтерфейс надає можливість завантажування файлів з мережі, а також підтримує поширені протоколи обміну 
даними між бібліотеками, наприклад Z39-50 [8]. 

8. Muselog. 
Історія. ВПС створювалося як БД музейних фондів країн Центральної Азії, що мали забезпечити 

можливість ученим-історикам та музейним працівникам ознайомитися через мережу Інтернет із найбільш 
цікавими експонатами музеїв різних країн. Muselog спочатку був розроблений EUROCLID у межах проекту 
HeritageNet під егідою ЮНЕСКО. Це ВПС було створене програмістами французьської фірми "Евроклід" і 
адаптоване до країн СНГ.  

Характеристика. ВПС написано із використанням Java / JSP, яка є ліцензованою GPL. Є сумісним із тими 
браузерами, що підтримують кодування UTF-8, JavaScript 1.2, HTML тег iframes, наприклад, Internet Explorer не 
нижче 4, Opera, Mozilla та ін. Для внесення своїх даних на сервер необхідно бути зареєстрованим користувачем-
учасником проекту "Музеолог". ВПС сумісне з будь-якою операційною системою Windows 95-98 або Linux. 

9. Magento. 
Історія. ВПС розроблене компанією Varien (на даний час Magento Inc) в межах відкритого вихідного коду, 

почало використовуватися з 31 березня 2008 року. Magento було побудовано з використанням Zend Framework. У 
ньому застосовується Entity-атрибут-значень (EAV) модель бази даних для зберігання відомостей. Генеральний 
директор Magento та співзасновник Р. Рубін написав у блозі Magento, що "Magento буде продовжувати працювати з 
провідними організаціями для підтримки е-бізнесу та е-архівів, зокрема ЕБ" [11]. На 2 лютого 2012 Magento пройшло 
4 мільйони завантажень програмної платформи. 

Характеристика. ВПС має Web 2.0 проектування (100 % таблиць на основі конструкцій), розроблених у 
XHTML / CSS відповідно до W3C принципів та Rich Internet Applications (RIA), є додатки, створені з 
використанням Adobe Flash Flex AIR Action Script, Adobe Flex, Adobe Flex (AIR), Microsoft Silverlight, Sun 
JavaFX і AJAX та Web 2.0 Application Development [12]. 

10. OPEN JOURNAL SYSTEMS (OJS). 
Історія. Ця система була розроблена у рамках проекту Public Knowledge Project (PKP), що підтримується 

Університетом Британської Колумбії (University of British Columbia) та Канадським Університетом 
Симона Фрастера (Simon Fraster University) [8]. 

Характеристика. Система OJS розроблена для створення електронних бібліотек та періодичних видань. 
Вона охоплює в автоматизованому варіанті весь технологічний процес створення електронних журналів, а саме: 
подання статті до редакції електронного журналу, рецензування, редагування, верстку, технічне коригування, 
формування випуску журналу, публікацію журналу в Інтернет, а також надає можливість користуватися 
журналами в мережі Інтернет.  

Необхідне ВПС:  
 PHP support (4.2.x or later) 
 MySQL (3.23 or later) or PostgreSQL (7.1 or later) 
 Apache (1.3.2x or later) or Apache 2 (2.0.4x or later) or Microsoft IIS 6 (PHP 5.x required) 
 Linux, BSD, Solaris, Mac OS X, Windows operating systems [8]. 

Журнали, що створюються, можуть бути на будь-яких мовах. Саме програмне забезпечення OJS 2.x 
підтримує наступні 8 мов: англійську, французьку, німецьку, італійську, португальську, російську, іспанську, 
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турецьку. Зараз створюються версії OJS 2.x ще на 10 мовах. У системі існує проста процедура, за допомогою 
якої користувачі можуть створювати свої власні мовні версії системи.  

OJS надає можливість індексувати статті, журнали за метаданими, організовувати пошук за ними та 
проводити повнотекстовий пошук.  

Варто зазначити, що за даними ЮНЕСКО [12] найбільш використовуваними для створення та підтримки 
НЕБ є такі програмні засоби: DSpace, Koha, Greenstone, EРrints, GNUTECA, Muselog. Щодо питання інтеграції 
програмного забезпечення з використанням хмарних технологій, за даними проекту GATE (General Architecture 
for Text Engineering – Загальна архітектура текстової інженерії), ініціаторами якого виступили Лондонський 
королівський коледж, Інститут соціальної психіатрії (Велика Британія) та Факультет пошуку інформації 
Оксфордського Інтернет інституту, єдине ВПС – EРrints на сучасному етапі інтегрується з хмарними 
технологіями, та ВПС Greenstone та DSpace планують інтегрування з хмарними сервісами [13]. 

Таблиця 2. 
Порівняльний аналіз програмного забезпечення НЕБ 

Критерії  
 

Про- 
грам- 
не 
забезпе- 
чення 

Безко-
штовні 

Автоматичне 
заповнення 

метаданих та 
їх пошук 

Повно-
текстовий 

пошук 

Інтеграція 
ВПС з 

хмарними 
технологіями 

Під-
тримка 
україн-
ської 
мови 

Працює 
сумісно з 

настільними 
додатками та 

послугами 
Web 2.0 

EРrints + + + + + + 

Greenstone + + + Планується – Не знайдено 
даних 

DSpace + + + Планується + Не знайдено 
даних 

Fedora + + + Не знайдено 
даних + Не знайдено 

даних 

GNUTECA + + + Не знайдено 
даних – + 

Muselog + + + Не знайдено 
даних – Не знайдено 

даних 

Більшість систем такого класу певною мірою містять необхідні засоби для створення НЕБ. При цьому серед них 
варто виокремити ВПС Eprints, оскільки воно, відповідно до таблиці 2, є найбільш адаптованим до нових ІКТ, що є 
суттєвим для ведення, розвитку НЕБ і підтримки проведення наукових досліджень. 

Висновки. Здійснений аналіз показує, що ВПС Eprints є зручним засобом для забезпечення функцій НЕБ та 
підтримки ведення наукових досліджень щодо здійснення завдань аналізу психолого-педагогічної, методичної, 
спеціальної літератури відповідно до проблем цих досліджень. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
1. Chowdhury Gobinda. The Role of Digital Libraries in a Time of Global Change : 12th International Conference on Asia-

Pacific Digital Libraries, ICADL 2010 Gold Coast, Australia, June 21-25, 2010 Proceedings. Lecture Notes in Computer 
Science (Vol. 6102). Information Systems and Applications, incl. Internet / Web, and HCI / Gobinda Chowdhury. – 
Springer, 2010. – 270 p. 

2. Проблеми програмування. Спеціальний випуск. – 2008 – № 2–3.– C. 525–532. 
3. Морзе Н. В. Створення електронної бібліотеки університету в середовищі Eprints / Н. В. Морзе, О. Г. Кузмінська // 

Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : [зб. наук. 
праць] / Ред. рада. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – № 8 (15). – С. 119–125. 

4. ДСТУ 3578-97. Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях. – К. : Держстандарт України, 
1997. – 20 с. 

5. Руководство по UNIMARC : Руководство по применению международного коммуникативного формата UNIMARC / 
[пер. с англ. авт. коллектива под руководством А. И. Земскова, Я. Л. Шрайберга]. – Москва, 1992. – 1320 с. 

6. MARC for Archives and Manuscripts. The AMC Format by M. Sahli / SAA. – Chicago, 1987. – 30 p. 
7. Lacroix Yvon-André. Reaching out : innovation in Canadian libraries / Yvon-André Lacroix. – Les Presses de l'Université 

Laval, 2008. – 125 р. 
8. Ian H. Witten. How to Build a Digital Library. The Morgan Kaufmann Series in Multimedia Information and Systems / 

[Witten Ian H., Bainbridge David, Nichols David M.]. – Morgan Kaufmann, 2009. – P. 543–545. 
9. Foulonneau Muriel. Investigative Study of Standards for Digital Repositories and Related Services / Muriel Foulonneau, 

Francis Andrе. – Surf / EU-Driver Series. Amsterdam University Press, 2008. – P. 42–47. 
10. Open-Source Solutions in Education : Theory and Practice. Informing Science, 2010. – 184 p. 
11. Warren C. eBay Acquires Open Source Ecommerce Company Magento / C. Warren. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://mashable.com/2011/06/06/ebay-acquires-
magento/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Mashable+(Mashable). 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 67. Педагогічні науки 

84 

12. Бейнбридж Д. Электронные библиотеки в образовании : [специализированный учебный курс. Практическое 
руководство] / [Бейнбридж Дэвид, Виттен Иен, Николс Дэвид ; авторизированный пер. с англ.]. – М. : Изд. дом 
"Обучение-Сервис", 2007. – 248 c. 

13. GATE (General Architecture for Text Engineering) Projects [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://gate.ac.uk/projects.html. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 
1. Chowdhury Gobinda. The Role of Digital Libraries in a Time of Global Change : 12th International Conference on Asia-

Pacific Digital Libraries, ICADL 2010 Gold Coast, Australia, June 21-25, 2010 Proceedings. Lecture Notes in Computer 
Science (Vol. 6102). Information Systems and Applications, incl. Internet / Web, and HCI / Gobinda Chowdhury. – 
Springer, 2010. – 270 p. 

2. Problemy programuvannia. Spetsial'nyi vypusk [Issues on Programming. Special Publication]. – 2008. – № 2–3. – S. 525–
532. 

3. Morze N. V. Stvorennia elektronnoi biblioteky universytetu v seredovyshchi Eprints [Creating the University Electronic 
Library in the Area of the Eprints] / N. V. Morze, O. G. Kuzmins'ka // Naukovyi chasopys NPU im. M. P. Dragomanova. 
Seriia 2. Komp'iuterno-orientovani systemy navchannia [The National Pedagogical University Scientific Journal Named 
after M. P. Dragomanov] : [zb. nauk. prats'] / Red. rada. – K. : NPU im. M. P. Dragomanova, 2010. – 8 (15). – S. 119–125. 

4. DSTU 3578-97. Format dlia obminu bibliografichnymy danymy na magnitnykh nosiiakh [The Form for the Exchange of the 
Bibliographical Data on the Magnetic Media]. – K. : Derzhstandart Ukrainy, 1997. – 20 s. 

5. Rukovodstvo po UNIMARC : Rukovodstvo po primeneniiu mezhdunarodnogo kommunikativnogo formata UNIMARC 
[Guidance on the UNIMARC : the Guidance on the Usage of the International Communicative Form UNIMARC] / [per. s angl. 
avt. kollektiva pod rukovodstvom A. I. Zemskova, Ya. L. Shraiberga]. – Moskva, 1992. – 1320 s. 

6. MARC for Archives and Manuscripts. The AMC Format by M. Sahli / SAA. – Chicago, 1987. – 30 p. 
7. Lacroix Yvon-André. Reaching out : innovation in Canadian libraries / Yvon-André Lacroix. – Les Presses de l'Université 

Laval, 2008. – 125 р. 
8. Ian H. Witten. How to Build a Digital Library. The Morgan Kaufmann Series in Multimedia Information and Systems / 

[Witten Ian H., Bainbridge David, Nichols David M.]. – Morgan Kaufmann, 2009. – P. 543–545. 
9. Foulonneau Muriel. Investigative Study of Standards for Digital Repositories and Related Services / Muriel Foulonneau, 

Francis Andrе. – Surf / EU-Driver Series. Amsterdam University Press, 2008. – P. 42–47. 
10. Open-Source Solutions in Education : Theory and Practice. Informing Science, 2010. – 184 p. 
11. Warren C. eBay Acquires Open Source Ecommerce Company Magento / C. Warren. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym 

dostupu : http://mashable.com/2011/06/06/ebay-acquires-
magento/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Mashable+(Mashable). 

12. David Beinbridzh. Elektronnye biblioteki v obrazovanii [Electronic Libraries in Education] : [spetsializirovannyi uchebnyi 
kurs. Prakticheskoe rukovodstvo] / [Beinbridzh David, Vitten Ien, Nikols David ; avtorizirovannyi per. s angl.]. – M. : Izd. 
dom "Obuchenie-Servis", 2007. – 248 s. 

13. GATE Projects [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://gate.ac.uk/projects.html. 
 
Матеріал надійшов до редакції 01.10. 2012 р. 

Иванова С. Н. Анализ открытых программных систем для создания научной электронной библиотеки. 

В статье определены основные особенности научной электронной библиотеки. Обозначены основные 
требования к программным системам для создания научных электронных библиотек. Дается характеристика 

актуальных программных систем. Проанализированы открытые программные системы для создания 
электронных библиотек, которые предлагаются в свободном доступе в сети Интернет и выделяются 

экспертами ЮНЕСКО. Обоснован выбор открытой программной системы Eprints для создания научной 
электронной библиотеки. Аргументировано, что программная система Eprints является удобным средством 

для обеспечения функций научной электронной библиотеки и поддержки ведения научных исследований по 
осуществлению задач анализа психолого-педагогической, методической, специальной литературы в 

соответствии с проблемами этих исследований. 

Ivanova S. M. The Аnalysis of Open Systems Software for Creating the Scientific Electronic Library. 

The article identifies the main features of scientific digital library. It also outlines the main requirements to the 
software system for the development of scientific digital libraries. The characteristics of actual software systems 

are given. The open software systems for the creation of digital libraries, which are offered freely available in the 
Internet and are distinguished by experts of UNESCO, are analyzed. The choice of the open software system 

Eprints for creating the scientific digital library is substantiated. It is argued that the Eprints software system is the 
convenient means in maintaining the functions of the scientific digital library and support of the scientific research 

on the analysis tasks implementation of the psychological and pedagogical, methodological, special literature 
according to the problems of these researches. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКОГО НАПРЯМКУ ЗАСОБАМИ 
АРТ-ПЕДАГОГІКИ ЯК НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА 

У статті проаналізовано можливості арт-педагогіки як технології професійної підготовки фахівців 
мистецького напряму в коледжах культури і мистецтв на підставі визначених теоретичних підходів – 

особистісно-орієнтованого, діяльнісного, компетентнісного. З’ясовано провідні ідеї арт-педагогіки як окремої 
галузі педагогічного знання та виявлено їх взаємозв’язок з підготовкою фахівців мистецького напряму. 

Актуальність досліджуваної проблеми. Професійна підготовка фахівців мистецького напрямку нині стала 
предметом дослідження в професійній педагогіці, а саме, в роботах Н. Миропольської [1], Л. Масол [2], 
О. Щолокової [3], О. Пономарьової [4], О. Рудницької [5] та ін. Дослідники справедливо звертають увагу на 
дегуманізований стан сучасного суспільства та незадовільний стан мистецької освіти, спрямований означену 
дегуманізацію зупинити. Як зазначає О. Пономарьова, найважливішими завданнями мистецької освіти є 
формування гуманістичного світогляду фахівців мистецького напрямку; розвитку у них системи мистецьких 
знань, умінь і навичок; інтеграція мистецьких завдань, формування системи професійних компетенцій; 
розвиток здатності до професійного саморозвитку і самовдосконалення [4: 178]. 

Мета статті полягає у з’ясуванні сутності провідних теоретичних підходів до проблеми професійної 
підготовки фахівців мистецького напрямку засобами арт-педагогіки. 

Виклад основного матеріалу. Фахівці мистецького напрямку в Україні сьогодні можуть отримати фахову 
підготовку в навчальних закладах ІІІ та IV рівнів акредитації, тобто училищах, коледжах, інститутах та 
університетах. Ми обмежили предмет нашого дослідження майбутніми бакалаврами, тобто студентами 
коледжів. У результаті чотирирічного (як правило) професійного навчання коледжі культури і мистецтв 
випускають фахівців різноманітних спеціальностей: "Музичне мистецтво", ''Хореографія'', ''Образотворче і 
декоративно-прикладне мистецтво'', ''Народна художня творчість'', ''Бібліотечна справа''. Виходячи із специфіки 
цих спеціальностей, місце і роль арт-педагогіки як технології професійної підготовки заслуговує на окрему 
увагу науковців. 

Арт-педагогіка являє собою, по суті, окрему галузь педагогічної науки, в якій інтегровано потенціал 
мистецтва, педагогіки і психології для гуманістичного вирішення завдань розвитку особистості, в тому числі і 
професійного. Мистецтво в арт-педагогіці виконує своєрідну роль посередника між особистістю та її 
професією; якщо ж ідеться про підготовку фахівців мистецького напрямку, то арт-педагогіка стає водночас 
особливою технологією професійної підготовки. Арт-педагогіка тісно пов’язана з арт-терапією, але в системі 
професійної підготовки майбутніх фахівців набуває нового значення, оскільки передбачає розробку й 
реалізацію спеціальних технологій професійної підготовки, які використовують потенціал арт-педагогіки, але 
не зводяться ані до арт-педагогіки як такої, ані до арт-терапії. 

Арт-педагогіка впливає, насамперед, на почуттєво-емоційну сферу майбутнього фахівця, тому найбільш 
тісно пов’язана з психологією професії як окремою галуззю науки. Засобами арт-педагогіки можна впливати на 
процеси емоційної децентрації, емоційно-вольову регуляцію, невербально-комунікативну культуру та ін. [6]. 
Н. Миськова зазначає у своєму дослідженні, що основним завданням арт-педагогіки є розвиток сенсорної 
культури особистості [6: 4]. Дослідниця пропонує ґрунтувати арт-педагогіку на кількох ідеях; використовуючи 
ці міркування, ми можемо прокоментувати їх відповідно до обраного нами предмета дослідження, як це 
представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1. 
Основні ідеї арт-педагогіки (за Н. Миськовою) та їх взаємозв’язок з підготовкою фахівців мистецького 

напряму 

Основні ідеї арт-
педагогіки Їх обґрунтування 

Взаємозв’язок з професійною 
підготовкою фахівців мистецького 

напряму 
Ідея гуманізації Визначається як принцип 

педагогічної діяльності, основою 
якого є трактування особистості як 
найвищої цінності навчально-
виховного процесу.  

В ідеї гуманізації закладено основи 
діяльності фахівця мистецького напрямку як 
майбутнього арт-спеціаліста. Зв'язок ідеї 
гуманізації та професійної підготовки цих 
фахівців виявляється у пріоритеті виховних 
цілей над навчальними, прагненні до 
взаєморозвитку всіх суб’єктів освітнього 
процесу у коледжі культури і мистецтв. 
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Ідея креативності Полягає у можливості використання 
всіх засобів креативної педагогіки 
(креативного середовища, 
креативної особистості, креативного 
продукту, креативного процесу) у 
навчально-виховному процесі. 

Усі названі аспекти креативної педагогіки 
мають значення для арт-педагогічної 
діяльності у коледжі культури і мистецтв, в 
якому має бути створене мистецьке 
креативне середовище з метою створення 
надійного креативного продукту – 
професійно підготовленого фахівця 
мистецького напряму. 

Ідея рефлексивності Полягає у необхідності розвивати 
рефлексію – як особистісну, так і 
професійну, чому сприяє арт-
педагогіка та її технологічні 
можливості. 

Рефлексія є однією із професійних 
характеристик випускника коледжу 
культури і мистецтв; арт-педагогіка сприяє 
розвитку рефлексивних умінь як здатності 
творчо переосмислювати професійні 
завдання і переборювати труднощі в 
професійній діяльності фахівця 
мистецького напряму. 

Ідея інтегративності Полягає в необхідності 
використовувати всі наявні 
можливості для досягнення мети 
навчання і виховання. 

Арт-педагогіка передбачає використання 
всіх видів мистецтва для ефективної 
підготовки фахівців мистецького напряму, 
що сприяє збагаченню їх естетичної і 
загальної професійної культури. 

 
Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців мистецького напрямку включають систему 

теоретичних підходів, які представлені в численних наукових дослідженнях з педагогіки і психології. До таких 
провідних теоретичних підходів відносяться компетентнісний, особистісно орієнтований, діяльнісний. На нашу 
думку, саме ці теоретичні підходи найповніше характеризують специфіку професійної підготовки майбутніх 
фахівців мистецького напрямку, з одного боку, та можливості застосування арт-педагогіки, з іншого. Арт-
педагогіка як молодий напрямок досліджень у педагогіці включає нині різноманітні відгалуження арт-
терапевтичного характеру – танцтерапія, словотерапія, рифмотерапія, музикотерапія, казкотерапія, мелотерапія 
і т. п. Означені напрямки досліджень можуть бути потрактовані як самостійні дослідження і як галузі арт-
терапії та арт-педагогіки. В умовах підготовки фахівців мистецького напрямку в коледжах культури і мистецтв 
вони набувають особливої ваги, оскільки є частиною змісту професійно-педагогічної діяльності. 

Враховуючи специфіку теми дослідження, ми виділяємо як один із найбільш значущих особистісно 
орієнтований підхід, який дає можливість розглядати арт-педагогіку як механізм впливу на особистість 
майбутнього фахівця мистецького напряму з урахуванням її індивідуальних характеристик. Теоретичні засади 
особистісно орієнтованої професійної підготовки фахівців знайшли своє відображення у дослідженнях І. Беха, 
С. Сисоєвої, І. Якиманської, С. Подмазіна, С. Яценко та ін. [7-11]. Так, у роботах І. Якиманської та С. Сисоєвої 
відображено сутність особистісно орієнтованої технології навчання, яка є близькою до теоретичних засад арт-
педагогіки, оскільки метою цієї технології є процес підтримки особистості в становленні її суб’єктивності, її 
культурної ідентифікації, життєвому й професійному самовизначенні [9-10]. 

Особистісно орієнтована освіта передбачає постановку в центр професійно-педагогічного процесу навчально-
пізнавальної діяльності, а не викладання; забезпечує такий стан справ відповідне освітнє середовище, яке має бути 
створене в професійному навчальному закладі. Актуальним вважаємо також те, що особистісно орієнтовані 
технології дають можливість максимально розвивати індивідуальну ініціативу, індивідуальний життєвий досвід і 
проектувати його на майбутню професійну діяльність, використовуючи рефлексивні механізми. Завдяки 
особистісно орієнтованому навчанню і вихованню студент перетворюється на повноправного суб’єкта 
професійної підготовки, перестає бути пасивним спостерігачем, активно комунікує з іншими суб’єктами 
освітнього процесу в коледжі культури і мистецтв. Зважаючи на високий рівень емоційно-почуттєвої складової 
навчального процесу в таких навчальних закладах, особистісна орієнтованість процесу професійної підготовки 
стає ще більш чітко окресленою.  

Особистісно орієнтовані засади арт-педагогіки ґрунтуються на її можливостях впливу на ''Я-концепцію'' 
майбутнього фахівця [12]. Особистісно орієнтованими вважаємо технології творчого розвитку особистості 
майбутнього фахівця, пов’язані з арт-педагогікою: навчання у співробітництві, метод проектів, метод 
розв’язання творчих ситуацій професійного спрямування та ін. [9]. М. Миськова виокремила комплекс арт-
педагогічних методик, які можуть бути застосовані в професійній підготовці фахівців мистецького напряму і 
вміщують комплекс компонентів, як-от: 

– Аксіологічний компонент, тобто введення майбутнього фахівця в простір естетичних мистецьких 
цінностей, що посприяють розвитку індивідуальної системи особистісних і професійних цінностей; 

– Діяльнісно-творчий – він передбачає розвиток творчо-комунікативної сфери майбутнього фахівця; 
– Особистісний, який найбільш відповідає особистісно орієнтованому підходу, – в межах якого 
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розвивається саморефлексія, саморегуляція, особистісне зростання; 
– Когнітивний – компонент, який відображає сукупність мистецьких знань, умінь і навичок, які 

розвиваються завдяки застосуванню арт-педагогіки [6].  
Арт-педагогіка як технологія професійної підготовки майбутніх фахівців мистецького напряму тісно 

пов’язана з діяльнісним підходом, який розробляється у вітчизняній педагогіці В. Давидова, В. Слободчикова, 
Б. Ельконіна, Г. Цукерман [13-15]. Діяльнісний підхід дає можливість розуміти процес професійної підготовки 
як особливий вид діяльності, спрямованої на формування особистості.  

Арт-педагогіка передбачає розробку і впровадження власних форм і методів професійної підготовки, які, в 
свою чергу, передбачають форми і методи навчально-пізнавальної діяльності студентів мистецьких 
спеціальностей коледжів культури і мистецтв. Арт-педагогічна діяльність у коледжі – це, по суті, креативно-
педагогічна діяльність, як її визначає у своїх роботах Д. Чернілевський [16]. О. Хаустова зазначає, що основою 
креативно-педагогічної технології професійної підготовки фахівців є "активна взаємодія суб’єктів освітнього 
процесу на основі партнерських відносин, організація різноманітних форм творчості, пошукової розумової 
діяльності" [17: 325]. Дослідниця виокремлює серед найбільш поширених форм арт-педагогічної діяльності 
бібліотерапевтичну, драмотерапевтичну, музикотерапевтичну, фототерапевтичну та ін. 

Результатом застосування комплексної професійно-педагогічної технології у процесі підготовки фахівців 
мистецького напряму є формування у них сукупності професійних компетенцій, теоретичне підґрунтя чого 
розроблено в межах компетентнісного підходу. Основи цього підходу яскраво виражені в роботах В. Байденка 
[18], В. Болотова, В. Сєрікова [19], І. Зимньої [20], Дж. Равена [21] та ін. Важливим вважаємо висновок 
науковців стосовно того, що поняття компетентності і компетенцій не зводиться до кваліфікації, до сукупності 
знань, умінь і навичок, а передбачає ще й наявність професійної мотивації, здатність виходити за межі своєї 
професії, мати певний рівень культури самовизначення, самореалізації, саморозвитку [22]. 

Науковці, які розробляють компетентнісні засади професійної освіти, виділяють у системі компетенцій різні 
рівні – ключові, базові та спеціальні; ключові та інструментальні; загально професійні та вузькопрофесійні 
тощо. Керуючись науковими дослідженнями В. Гришиної, О. Юрчук [23], ми пропонуємо аналізувати 
компетентнісні засади арт-педагогічної технології у підготовці фахівців мистецького напрямку у вигляді 
сукупності професійних компетенцій, формування яких може відбуватися під впливом арт-педагогіки, а саме: 

1. Соціально-особистісні компетенції – уявлення про сучасний світ та своє місце в ньому як професіонала; 
уміння активно комунікувати в професійному мистецькому середовищі; прагнення до творчої самореалізації. 

2. Загальнонаукові компетенції – розуміння ролі науки, в тому числі й арт-педагогіки, в процесі 
професійного зростання; знання й розуміння ролі спілкування як у професійному колі, так і поза ним. 

3. Спеціальні фахові компетенції – набуття ґрунтовних мистецьких знань; знання методик арт-педагогіки з 
метою їх подальшого впровадження в професійній діяльності; формування практичних професійних умінь і 
навичок у процесі застосування арт-педагогічної технології та ін.  

Висновок. Окреслені нами теоретичні підходи до арт-педагогічної технології у процесі професійної 
підготовки фахівців мистецького профілю дають можливість визначити особливе місце арт-педагогіки в 
комплексі технологій професійної педагогіки. 

Перспектива подальших досліджень полягає у розробці арт-педагогічної технології для коледжів 
культури і мистецтв з метою зростання ефективності системи їх професійної підготовки. 
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Матеріал надійшов до редакції 21.01. 2013 р. 

Руденька Т. Н. Профессиональная подготовка будущих специалистов художественного направления 
средствами арт-педагогики как научно-теоретическая проблема. 

В статье проанализированы возможности арт-педагогики как технологии профессиональной подготовки 
специалистов художественного направления в колледжах культуры и искусств на основании определенных 

теоретических подходов – личностно ориентированного, деятельностного, компетентностного. Определены 
ведущие идеи арт-педагогики как отдельной отрасли педагогического знания и выявлена их взаимосвязь с 

подготовкой специалистов художественного направления. 

Ruden'ka T. M. The Professional Preparation of the Future Specialists of the Artistic Movement by Means of the 
Art-Pedagogy as the Scientific and Theoretical Problem. 

The article analyzes the possibilities of the art-pedagogy as the technology concerning the professional preparation of 
future specialists of the artistic movement in the colleges of culture and art on the basis of the certain theoretical 

approaches – personally-oriented, pragmatist, competence-based. The leading ideas of the art-pedagogy as the certain 
field of the pedagogical knowledge are determined and their interrelation with the specialists' preparation of the 

artistic movement is determined. 
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ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ І ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА І. БОДНАРУКА ТА М. СТЕЛЬМАХОВИЧА: 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

У статті розглянуто проблему творчого об’єднання здобутків української освітньої справи із надбаннями 
діаспори на прикладі педагогів-учених І. Боднарука та М. Стельмаховича. Через порівняння освітньої 

діяльності та творчої спадщини простежено їхній особистий внесок у педагогічну науку. Визначено, що пік 
найбільшого підйому двох письменників пов'язаний із потребами українського шкільництва. 

Постановка проблеми. Національна доктрина розвитку освіти України ставить за мету відтворення й 
нарощування інтелектуального, духовного потенціалу народу, виховання патріота і громадянина, пошук дієвих 
чинників модернізації суспільства, зміцнення авторитету держави на міжнародній арені. Спрямовуючи зусилля 
на досягнення освітніх стандартів розвинених держав світу, українська педагогіка має віднайти, зміцнити та 
розвинути той потенціал, який базується на власних здобутках і традиціях. 

В умовах проживання значної частини українців за межами своєї держави (за даними Департаменту зв’язків із 
закордонним українством, українці представлені у 56 країнах світу) йдеться про дослідження, вивчення і збереження 
здобутків педагогічної науки діаспори. Необхідність наукового пошуку в напрямі ознайомлення з творчою 
спадщиною видатних педагогів і освітніх діячів минулого, зокрема тих, які збагачували українське шкільництво в 
еміграції, зумовлена спрямованістю на об’єднавчий фактор сучасного українського освітнього простору. 

Порівнюючи та співставляючи ідеї видатних педагогів та діячів освіти різних країн і регіонів нашої держави 
в пошуках єдиних національних українських вартостей, історико-педагогічні дослідження збагачують тим 
самим світову скарбницю справи навчання і виховання . 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджуючи наукові розвідки, присвячені життю і діяльності 
українських педагогів, маємо змогу формувати основи для вивчення їх історико-педагогічного досвіду. Аналізу 
творчої спадщини визначних представників української педагогіки і освітніх діячів присвячений зокрема 
підручник "Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги" за загальною 
редакцією члена-кореспондента АПН України, доктора педагогічних наук, професора А. М. Бойко. 
Персоніфікаційна домінанта історико-педагогічної науки представлена і в енциклопедичному двотомному 
виданні "Українська педагогіка в персоналіях" за редакцією академіка О. Сухомлинської. Серед 166 вміщених у 
ньому персоналій є біографічні відомості про окремих педагогів Східної Галичини – О. Барвінського, 
Г. Врецьону, М. Галущинського, О. Маковея та ін. 

Творчі біографії найвидатніших представників педагогічної думки краю і вибрані твори вміщені у 
навчальному посібнику "Антологія педагогічної думки Східної Галичини та українського зарубіжжя ХХ 
століття", виданому 2008 року авторським колективом кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Більшість із представлених у ньому імен 
педагогів є маловідомими освітянському загалу. 

На межі ХХ – ХХІ ст. предметом окремих наукових студій стають творчі надбання освітніх діячів, які в 
різний час не за своєї волею опинилися за межами України, зокрема І. Боднарчука, Г. Ващенка, І. Огієнка, 
С. Русової. Проте й до сьогодні деякі творчі особистості, які розкрили свій педагогічний потенціал за межами 
рідної землі, залишаються невідомими для теоретиків і практиків української освітньої справи. Зокрема 
потребує детального дослідження педагогічна та публіцистично-критична спадщина Івана Боднарука, відома 
донедавна лише його учням і читачам українських періодичних видань у діаспорі. 

Мета даної статті полягає у порівнянні життєпису та педагогічних ідей двох персоналій – Івана Боднарука 
(1903–1990) і Мирослава Стельмаховича (1934–1998) із врахуванням різних історико-культурних традицій 
суспільства, в якому вони жили, – України й української діаспори. Порівняльний аналіз освітньої діяльності 
цих учених дасть змогу глибше зрозуміти особливості розвитку шкільної освіти й педагогічної думки в Україні 
й українській діаспорі Німеччини, Бразилії, США; усвідомити, що вітчизняна педагогіка ХХ століття в особі її 
представників формувалася в орбіті ідей одного українського народу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Порівняння освітньої діяльності та педагогічної спадщини 
Івана Боднарука і Мирослава Стельмаховича передбачає аналіз таких вимірів: професійного, наукового, 
біографічного, особистісного, громадського та суспільного. Основні професійні щаблі двох професорів є 
процесом постійної творчої праці, яка, незважаючи на відмінні суспільно-політичні умови, служила основним 
виховним ідеалам, викристалізованим українською педагогічною думкою. 

Уродженець Тернопільщини Іван Лазарович Боднарук основні свої праці, а це більше 2000 публікацій, створив 
в умовах діаспори, тому є знаний українською еміграцією та своїми учнями. Більша частина його праць 
надрукована у зарубіжних періодичних виданнях держав Західної Європи й американського континенту. Їхній 
зміст розкриває основи українськості для багатьох поколінь українців у різних світах. Укладач збірки його творів 
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під назвою "Між двома світами" В. Оліфіренко у вступному слові стверджує, що статті І. Боднарука "запалювали 
серця українців до збереження рідної мови і культури, захищали українські громади від асиміляційних впливів, 
байдужості та сірої буденщини" [1: 4]. 

Творча спадщина Мирослава Гнатовича Стельмаховича, уродженця теперішньої Львівської обл., відома 
педагогічній громадськості України значно краще, є два його дисертаційні дослідження, опубліковано понад 
300 наукових робіт, серед них п’ять монографій, сім книг і науково-методичних посібників. Як стверджує 
дослідник Ю. Руденко, "знаменним історико-педагогічним явищем є те, що наукова спадщина 
М. Стельмаховича в нових історичних умовах творила педагогічну науку незалежної України" [2: 5]. 

Мирослав Стельмахович у 1957 році з відзнакою закінчив навчання на філологічному відділі Дрогобицького 
державного педагогічного інституту імені Івана Франка. Після трирічної праці на посаді інспектора шкіл 
Турківського району Львівської обл. та семирічної роботи заступником і директором шкіл Коломийського р-ну 
Івано-Франківської обл. навчався у стаціонарній аспірантурі Науково-дослідного інституту педагогіки (Київ). 

Іван Боднарук диплом магістра філології з правом викладання української, польської та латинської мов 
отримав у Львівському університеті в 1928 році. Після дворічної практики склав професорський іспит у 
Варшавському університеті. 

Як бачимо, незважаючи на різницю в часі праці та місці проживання вчених, педагогічну спадщину яких ми 
розглядаємо, деякі їхні професійні заняття перегукуються. Так, обидва здобули філологічну освіту, працювали 
якийсь час директорами шкіл (І. Боднарук – неповної середньої школи в українському таборі переміщених осіб у 
Бургдорфі біля Ганноверу, Німеччина; М. Стельмахович – Жуківської та Великоключівської шкіл на Прикарпатті), 
постійно зростали у своїй педагогічній і науковій праці.  

Переїхавши в 1948 р. до Бразилії, І. Боднарук учителював у Малій семінарії отців Василіян. Тут видав 
"Український буквар для найменших" і "Другу читанку". Праця педагога на теренах США, де і закінчився його 
життєвий шлях, пов’язана зі школами українознавства в Чикаго та Детройті. Крім того, І. Боднарук тісно 
співпрацював із національними музеями, активно займався журналістикою. Його статті, опубліковані в газетах і 
журналах Англії, Аргентини, Німеччини, США, порушували злободенні проблеми дидактично-виховного, 
історичного й літературного характеру. 

Аналіз науково-педагогічної діяльності М. Стельмаховича теж свідчить про його зв’язок з 
українознавством: у 1993 – 1996 рр. – завідувач кафедри українознавства Прикарпатського університету імені 
Василя Стефаника, академік АПН України; тема кандидатської дисертації (1970) – "Розвиток усного мовлення 
учнів при вивченні фонетики й морфології у середній школі", докторської (1990) – "Традиції і тенденції 
розвитку родинної етнопедагогіки українського народу" та ціла низка статей, об’єднаних у І томі його вибраних 
педагогічних творів під назвою "Українознавство в національній школі" [3: 211-340]. 

Із Прикарпаттям Мирослава Стельмаховича пов’язує педагогічна та наукова праця; Івана Боднарука – 
навчання в перших класах гімназії м. Станіслава (колишня назва Івано-Франківська) та дружина Леонтія, з 
родини Коляджин, учителька середніх шкіл, уродженка м. Долини (тепер Івано-Франківської обл.). 

В особистому житті ці два визначні педагоги були надзвичайно скромні. Так, І. Боднарук, за спогадами його 
сучасників, ніколи не брав ніяких дарунків і жертвував на пресові фонди видавництв винагороди за свої статті; 
М. Стельмахович, за свідченням Б. Ступарика, пам’ятав лише доброзичливість, бо сам щиро вірив у добро і всі 
люди уявлялися йому лише добрими [4: 203]. Саме завдяки добрим людям Прикарпаття у 2011 році вийшли два 
томи його вибраних творів. 

Відповідно до інформаційного довідника "Видатні українські педагоги", укладеного аспіранткою Мирослава 
Стельмаховича Л. Калуською, виділено більше 15 сфер його наукових інтересів [4: 181-184]. Щодо творів 
Івана Боднарука, то найбільш точна їх кількість і тематика подані у післямові до книги "Молитва до України: 
Статті" його учнем зі Стрийської гімназії П. Лаврівим. На підставі аналізу цих праць, можемо зробити висновок 
про те, що спільними для обох учених є такі напрями наукових досліджень: рідна мова, українознавство, 
народна педагогіка, національне виховання, родинне виховання, українське шкільництво, професійне 
становлення педагога [5: 568]. 

Творча індивідуальність педагогів розглядається і крізь призму їхніх поглядів на місце і роль вчителя в 
суспільстві. Так, І. Боднарук у статті "Хто має виховувати?" (з особистого архіву родини Боднаруків) 
наголошує на суспільній ролі вчителя та важливості усвідомлення ним положень педагогіки як науки, що 
"подає історію виховання, спирається на науках філософічних, історичних, суспільних і природничих, особливо 
на етиці і психології". Отож, поняття Вчитель, як і Людина, за його переконанням, має позначатися великою 
літерою. У статті "Завіщання Згоровського як культурно-педагогічний документ XVI століття" професор 
І. Боднарук, аналізуючи суть тестаменту – вимоги до виховання синів зі шляхетного роду, наголошує на потребі 
вибору "вченого й чесного" вчителя, який не буде розпещувати їх, а пильно до науки провадити, щоб "колись 
спосібні були, як люди освідчені" [5: 42]. 

Уявлення про роль, професійні й особистісні якості вчителя, на яких акцентує І. Боднарук, дає перелік назв 
його статей: "Декілька думок під розвагу батькам і виховникам", "Любов і довір’я у виховній справі", "Місія 
українського вчителя на чужині", "Проблема дисципліни в особистому і громадському житті", "Український 
учитель і змінені життєві умовини", "Учитель-громадянин (До 60-річчя смерті Григорія Врецьони)" та ін.  
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Нові ідеї М. Стельмаховича стосовно питання про підготовку педагогічних кадрів можемо почерпнути із 
опублікованої вперше статті, надрукованої за авторським текстом із особистого архіву родини педагога під 
назвою "Виховники нової генерації", які він підтверджує народною мудрістю: "Коли твої наміри сягають віків – 
виховуй дітей" [3: 508]. 

Відповідно, особистісні виміри педагогічних і наукових уподобань, вимоги часу та суспільно-політичного 
становища, зокрема і проживання на рідній землі чи за її межами, спричинилися до урізноманітнення змісту багатьох 
праць даних авторів. Передусім, це проблеми мови, оскільки обидва були філологами. Так, назви статей І. Боднарука 
з даної проблеми мають інформаційний характер або розкривають злободенні теми: "Більше пошани до рідної 
мови!", "Декілька слів про наш правопис!", "Дещо з семантики", "Діалекти і літературна мова", "До боротьби за 
чистоту мови", "Крилаті слова і вирази, запозичені з римської літератури", "Кукіль у нашій щоденній мові". У 
М. Стельмаховича назви праць носять більш науково-методичний характер: "Актуальні проблеми перебудови 
виховання любові до рідної мови", "Етнопедагогічні основи методики української мови", "Збірник вправ і завдань з 
української мови для 4 – 8 класів", "Мовний етикет", "Розвиток усного мовлення на уроках української мови в 4 – 8 
класах", "Слово рідної землі", "Як ми домагаємося правильної мови". 

Мова самих педагогів у їхніх працях є літературною, високохудожньою, науковою, наповненою народною 
мудрістю та зразками багатств світової культури. 

Окремо можна виділити ставлення обох педагогів до навчання мови дітей молодшого шкільного віку. 
Кожен із них був причетний до створення найпершої книжки дитини – Букваря. У Івана Боднарука – 
"Український буквар для наших найменших" [6]; М. Стельмахович у співавторстві з О. Слоньовською видали 
буквар під назвою "Хрещатий барвінок" [7]. Зміст текстів букварів є продовженням традицій українського 
підручникотворення, пов’язаних із такими корифеями національної культури, як Т. Шевченко, М. Шашкевич, 
С. Черкасенко, С. Русова та ін. 

При порівнянні змісту даних букварів зазначимо подібність у тематиці, яка стосується проблем родинного 
виховання, духовності, патріотизму; насамперед, опорі на краєзнавчий принцип у підборі змісту, дотримань 
вимог до видання дитячої літератури. Дуже багато спільного містять тексти, окремі з яких мають навіть 
однойменні назви: "Писанки", "Ранок", "Україна", "Тарас Шевченко".  

У букварі І. Боднарука, поруч із матеріалами про Україну, подані тексти і про Бразилію, країну проживання 
дітей, для яких він був написаний. Тому в ньому зустрічаються слова-назви рослин, які є в даній місцевості 
(банани, кава, пальми, помаранчі) та тварин (капівара, колібрик, папуга, ягуар), а також, загальнознані: 
братчики, верба, дзвіночки, кукурудза, лелії, маки, морква, петрушка, рожі, ромен, цибуля, часник; бджоли, 
гуси, жаби, зайчик, їжак, коник, корова, котик, кури, метелики, миші, оси, сови, сороки. У підручнику 
М. Стельмаховича вміщена інформація, теж у доступній формі, про Україну та Галичину. Через ознайомлення з 
найближчим оточенням пізнається рослинний і тваринний світ, про який можна вже й прочитати: барвінок, 
верба, вишні, горицвіт, гречка, дуб, жито, калина, каштан, ковила, липи, льон, мальва, м’ята, очерет, 
подорожник, сливи, смерека, стоколос, суниці, тис, терня, явори; бджоли, воли, ґава, журавлі, зайчик, зозуля, 
індик, кізонька, лис, лелека, метелики, перепілка, солов’ї, цвіркунець, щука, ягня. 

Для найменших у букварі І. Боднарука подані теми: "Віра дитини", "Люби правду", "Любов додає сили", 
"Молитва матері", "На службу України", "Наша сім’я", "Наш городчик", "Поможіть сиротам", "Разом не важко", 
"Як поводиться добра дитина" [8]. Ідейну суть змісту підручника відображають слова з оповідання "Я 
українець": "Я люблю свою неньку Україну. Я люблю всіх українців. І тих, що в Америці, і тих, що в Канаді, 
Бразилії, Аргентині, Україні, Буковині й на Закарпатті" [8: 74]. У букварі М. Стельмаховича співзвучними до 
цитованих вище є слова із поезії Івана Франка, подані на сторінці, де вивчається літера "ф": "Гей, уставаймо, 
єднаймося, українські люди…" [8: 111]. А при вивченні букви "є" діти дізнаються про те, що "за кордоном 
проживає багато наших земляків. Їх єднає з рідним краєм пісня і мова. Мій брат читає книги, привезені з 
Бразилії, Аргентини, Канади. Ці книги написані українською мовою і видані для дітей наших земляків" [6: 108]. 

Змістове наповнення мають власні назви, яких у діаспорному букварі вжито більше 70, серед них понад 50 – 
імена: Анна, Борис, Василь, Влодко, Галя, Демко, Дорка, Євген, Левко, Леся, Марта, Надійка, Настя, Ольга, 
Остап, Петро, Хома, Юрко, та ін. 9 – географічні назви: Америка, Аргентина, Бразилія, Буковина, Закарпаття, 
Європа, Канада, Ріо де Жанейро (правопис збережено), Україна. 

Буквар Незалежної України несе більше змістове навантаження краєзнавчими назвами – Аргентина, Асканія-
Нова, Бразилія, Галич, Говерла, Дніпро, Дунай, Запорізька Січ, Канада, Канів, Карпати, Київська Русь, Коломия, 
Полтава, Прут, Семенівка, Тернопіль, Україна, Хортиця, Чернівці. Представлено розмаїття більше 80 імен і їхніх 
форм. Серед них аналогічних до поданих І. Боднаруком близько 20. Зазначимо, що в обох книжках подається клична 
форма, що відображає українську ідентичність, а також зменшувально-пестливі відтінки. Автори у своїх наукових 
працях часто порушували тему значення та збереження українських імен як "відрубних національних рис". Одна зі 
статей І. Боднарука має пряму назву: "Обороняймо українські імена! " [5: 471-474]. 

Водночас аналізовані букварі відрізняються своєю побудовою, призначенням і 43-річним відрізком часу 
видання. Іван Боднарук у 1959 р. впорядкував уже п’яте видання свого букваря, виправлене і доповнене, та 
призначене для малих українців, які не бачили рідного осоння, а народилися в Бразилії. "Хрещатий барвінок" як 
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диференційована книга для читання у першому півріччі першого класу має навчати дітей, які народилися в 
незалежній Україні, яких батьки, вчителі та вихователі вже навчили чи вчать з основного букваря азів грамоти. 

Важливою точкою відліку в оцінці творчої спадщини І. Боднарука та М. Стельмаховича є їхнє ставлення до 
Матері як носія нового життя та першої виховательки дитини. Зазначимо, що слова про матір обох педагогів 
дуже схожі та доповнюють уявлення про авторів, бо кожен так відноситься до інших людей, як до своєї матері: 
І. Боднарук: "Мати – це особа, що дає українській родині моральну силу й витривалість". М. Стельмахович: 
"Світле благородство й велика любов матері до дітей формує її авторитет, а водночас і силу виховного впливу". 
Крім того, М. Стельмахович підкреслював, що вживаючи "матірні слова", ми ображаємо не лише матір, сестру, 
доньку, але, напередусім – Матір Божу. 

М. Стельмаховичу належить започаткування відродження народної педагогіки, дослідження родинного 
виховання, формування науково-методичного підґрунтя народознавства й українознавства. Вся його 
педагогічна спадщина будувалася на засадах духовності. 

Основи духовного розвитку пронизують кожну педагогічну працю І. Боднарука. У спогадах "До історії 
одного табору" він, як голова Культурно-Освітньої Ради українського табору переміщених осіб у Німеччині 
(1944–1948 рр.), таким чином розкриває зміст шкільного виховання: "виховна праця в школі охоплює релігійне, 
національно-державницьке та суспільно-громадянське виховання, дає дуже добрі висліди, в ній 
віддзеркалюється душа керівника школи, як учителя-громадянина й державника… Дух взаємної релігійної 
толерації мусить проявитися на кожному кроці" [8: 177]. Джерельною базою для розкриття питань духовності 
слугують не тільки окремі праці І. Боднарука, а й публікації педагога у галицькій пресі. Актуальною справжній 
учитель вважав тему, зазначену у назві його статті початку 1940-х рр.: "Вплив Біблії і Святого Письма на нашу 
щоденну мову" ("Стрийські вісті", Стрий, 1941). Продовженням цієї тематики у далекій Америці стала його 
стаття "Крилаті фрази, запозичені з Біблії і Святого Письма" ("Америка", Філадельфія, 1975). 

Оскільки постать професора І. Боднарука є для більшості педагогів новою, то коротко підсумуємо 
найважливіші результати його праці. 

І. Боднарук є автором понад 2000 статей українознавчого та педагогічного змісту. Серед них найбільша кількість 
присвячена темі українського письменства, історії України, географії, педагогіці, ролі української жінки в історії та 
розвитку культури українського народу. У своїх працях і статтях професор постійно реалізує ідею: Бог, Україна, 
Родина. Значну увагу приділяє минулому та діячам окремих регіонів Східної Галичини (Бучаччина, Стрийщина), 
представникам інших народів, висвітлює проблеми театру і музики, мовознавства, світової літератури, соціології. У 
незалежній Україні передруковані вибрані статті І. Боднарука про українських письменників: "Між двома світами" 
(Донецьк, 1997); "Де залишилось моє серце: Статті про рідний край та його політичних і культурних діячів на 
Батьківщині й скитальщині" (Стрий, 1998); "Молитва до України: Статті" (Львів, 2000). 

Висновки. Таким чином, спроба в деяких аспектах порівняти творчу спадщину двох видатних українських 
педагогів дала змогу з’ясувати, що:  

1) вони представляли один народ у різних державах, умовах, часі; 
2) пік найбільшого наукового підйому у кожного з них пов’язаний із потребами українського шкільництва; 
3) зміст їхньої творчої спадщини спрямований на виховання ідеалу, викристалізованого народною 

педагогікою, виділеного Г. Ващенком у гаслі "Бог і Україна", та доповнений вагомим поняттям "Родина". 
Тому важливим завданням подальшого дослідження є наукове обґрунтування сутності педагогічних 

поглядів професора І. Боднарука з метою їх утвердження в українській педагогіці та в сучасній освітній 
практиці; визначення шляхів і способів їх реалізації в сучасному освітньому просторі, подібно до творчого 
використання надбань М. Стельмаховича. 

Взаємодоповнення та взаємозбагачення творчих надбань цих та інших педагогів потребує діалогу із сучасністю. 
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Смих С. В. Образовательная деятельность и педагогическое наследие И. Боднарука и М. Стельмаховича: 
сравнительный анализ. 

В статье раскрывается проблема творческого соединения наследия украинского образования с наработками 
диаспоры на примере учених-педагогов И. Боднарука и М. Стельмаховича. Сравнительный анализ их 
педагогической и творческой деятельности даёт возможность отследить личный вклад ученых в 

педагогическую науку. Определено, что пик наибольшего подъема обоих писателей связан с нуждами 
украинской школьной системы. 

Smikh S. V. The Educational Work and Pedagogical Heritage by I. Bodnaruk and M. Stel'makhovich: the 
Comparative Analysis. 

The article studies the problem of the creative merging of the achievements of the Ukrainian educational affair and the 
diaspora accomplishments on the example of teachers-scientists such as I. Bodnaruk and M. Stelmakhovich. Their 
personal contribution to the pedagogical science is traced through the comparison of their educational work and 

creative heritage. It is determined that the peak of the biggest rise of both writers is connected with the needs of the 
Ukrainian school system. 
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ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ КОНЦЕПЦІЇ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО 
НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ СОЦІОЛОГІВ 

У статті досліджено питання розробки комплексу базових категорій і понять концепції особистісно 
орієнтованого підходу у навчанні студентів-соціологів, а також характеристики змісту даних категорій і 
понять. Виявлено, що в результаті взаємодії з освітнім середовищем, студент набуває досвід, рефлексивно 
трансформований ним в знання. Визначено, що основними відмінностями "знаннєвого" продукту студента є 
засвоєні ним засоби діяльності, розуміння сенсу досліджуваного ним середовища, самовизначення щодо нього 

та власне інформаційний та знаннєвий розвиток. 

Постановка проблеми. Проблеми сучасної освіти привели до того, що вже на початку 70-х років минулого 
століття ЮНЕСКО віднесло проблему реформування освіти до розряду глобальних проблем людства. Чимало 
дослідників проблем сфери освіти згодні з твердженням відомого американського соціолога Д. Белла, що 
провідною нацією буде та, яка створить ефективну систему освіти для максимального розвитку потенціалу 
своїх молодих співвітчизників [1: 6-7].  

Процес формування активної життєвої позиції майбутнього фахівця-соціолога, його пізнавальних та 
професійних потреб, може бути реалізований через використання науково-педагогічними працівниками 
особистісно орієнтованого підходу та його впровадження у навчальний процес. 

Розробка концепції особистісно орієнтованого навчання майбутніх соціологів пов’язана із чітким 
окресленням певного комплексу базових категорій і понять досліджуваної проблеми. Зазначений комплекс є 
ідеальним аналогом об’єкта дослідження. Відображаючи соціальну реальність, наукові категорії є, водночас, 
інтелектуальним засобом її перетворення. Теоретичне відтворення дійсності і її уявне творче перетворення 
можливо лише в системі категорій. Категорії виступають логічними засобами розуміння та фіксації об’єкта 
дослідження. Вони є організуючими принципи мислення, вузловими пунктами зв'язку суб'єкта і об'єкта 
дослідження, свого роду еталонами, за допомогою яких осмислюється все багатство чуттєвої безпосередності. 

В межах психолого-дидактичної концепції особистісно орієнтованого навчання (І. С. Якиманська) розрізняють 
процеси навчання та учіння, розуміючи останнє як індивідуально значиму діяльність окремого суб'єкта, в якій 
реалізується його особистий досвід. Сутність аксіологічного (ціннісного) підходу (І. Б. Котова, А. С. Смирнов, 
Є. М. Шиянов) полягає у визначенні гуманістичної спрямованості освіти як соціально-цілісного комплексу поглядів, 
переконань, ідеалів, де людина виступає вищою цінністю. 

В основу освітньої концепції В. В. Сєрікова покладено теорію особистості С. Л. Рубінштейна, згідно з якою 
сутність особистості виявляється в її здатності займати певну позицію. Особистість – це не набір заданих 
якостей, а здатність людини "бути особистістю", тобто проявляти свої ставлення до світу і самого себе.  

У моделі, розробленій М. І. Алексєєвим, сутність особистісно-орієнтованого навчання пов'язується не тільки 
з унікальністю та самобутністю студента, але і з неповторністю особистості педагога, з одного боку, а з іншого, 
– з поняттям "культурного акту", сенс якого полягає в створенні студентом себе, своєї особистості за 
допомогою самоствердження в культурі. 

Торкаючись питання реалізації концепцій особистісно орієнтованого навчання в сфері соціологічної освіти 
варто зазначити, що наукових публікацій з цієї проблеми недостатньо. Існуючі особистісно орієнтовані 
педагогічні концепції переважно стосуються діяльності педагогів середніх загальноосвітніх та професійно-
технічних навчальних закладів. Саме тому дослідження теоретичних проблем особистісно орієнтованого 
підходу у професійній підготовці соціологів має великий науковий інтерес.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ведучи мову про поняття "особистісно орієнтований підхід" 
варто сказати, що воно не має серед науковців однозначного розуміння (О. В. Бондаревська, В. В. Горшкова, 
В. І. Гінецинський, І. В. Давидов, В. С. Ільїн, М. В. Кларін, І. А. Колесникова, Л. І. Новікова, В. І. Слободчиков, 
А. П. Тряпіцина, Г. А. Цукерман, Л. Андерсон, В. Белль, П. Брендвайн, Р Дрейвер, Дж. Найсбітт, М. Полані, 
Дж. Шваб та ін.). Тому, на нашу думку, є всі підстави говорити про численність концепцій особистісно 
орієнтованої освіти.  

Метою нашої наукової роботи є розробка комплексу базових категорій і понять особистісно орієнтованого 
підходу у навчанні студентів-соціологів, а також характеристика змісту даних категорій і понять. 

Виклад основного матеріалу. Базові наукові категорії та поняття досліджуваної проблеми визначаються на 
підставі чітко сформульованої мети наукового дослідження. Такими науковими дефініціями в нашому 
дослідженні є: "професійна підготовка соціологів", "особистісно орієнтований підхід", "особистісно 
орієнтоване навчання", "особистісно орієнтована освіта", "особистісно орієнтована ситуація в освітньому 
процесі", "особистісний сенс змісту освіти". 

Соціологічна освіта, на нашу думку, може бути розглянута в межах декількох підходів – системного, 
діяльнісного, інституційного, соціокультурного, аксіологічного. З урахуванням цих підходів професійну 
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підготовку соціологів доцільно характеризувати і як вид (підсистему) освіти, і як рід професійної діяльності, і 
як характеристику інституціоналізації соціології, і як соціокультурний феномен, і як визнану суспільством 
цінність. Професійна підготовка соціологів – процес засвоєння індивідом професійних цінностей та норм 
професійної соціологічної діяльності, залучення до професійної соціологічної діяльності, включення його у 
соціально-професійну групу соціологів. Нарешті, соціологічна освіта – це вид інституційної діяльності, що 
реалізує процес особистісного розвитку, становлення майбутнього фахівця, засіб адаптації його до соціально-
економічних, політичних, соціокультурних реалій. 

Соціологічна освіта непрямим чином впливає на економічне (виробниче), соціальне, політичне, духовне 
життя суспільства за рахунок підготовки кадрів спеціалістів, які вміють досліджувати процеси, що 
відбуваються в різних сферах, і сприяти позитивним перетворенням. 

Відомий російський науковець В. В. Сєріков у своїх дослідженнях систематизував окремі трактування 
даного феномену, що найчастіше зустрічаються в науковій літературі [2: 19]: 

1. Особистісний підхід в освіті на рівні побутової, найбільш масової педагогічної свідомості розуміється як 
етико-гуманістичний принцип спілкування педагога та його підопічних.  

2. Особистісний підхід розглядається як принцип синтезу напрямів педагогічної діяльності навколо її 
основної мети – особистості. Все, що відбувається в педагогічному процесі є педагогічним настільки, наскільки 
працює на зазначену мету. 

3. Особистісний підхід тлумачиться як пояснювальний принцип, що розкриває механізм особистісних 
новоутворень в педагогічному процесі. Смисл цього принципу в тому, що жодні зміни в життєдіяльності людини не 
можуть бути пояснені без розуміння їх місця та ролі у самореалізації особистості. 

4. Даний підхід трактується як принцип свободи особистості в освітньому процесі в контексті вибору нею 
пріоритетів, освітніх "маршрутів", формування власного, особистісного сприйняття досліджуваного змісту 
(особистісного досвіду). 

5.  У радянській педагогіці особистісний підхід трактувався як створення моделі "нової людини", виховання 
особистості "із заданими властивостями". 

6. Особистісний підхід трактується як пріоритет індивідуальності в освіті в контексті альтернативи 
колективно-нівелюючому навчанню. 

7. Іще одне значення поняття "особистісний підхід" пов’язують з уявленням про цілісність педагогічного 
процесу. Орієнтація на особистість дозволяє подолати сумативність, функціоналізм у побудові освітньої системи. 

8. Особистісний підхід може розглядатись як побудова певного роду педагогічного процесу (із 
специфічними цілями, змістом, технологіями), що орієнтований на розвиток та саморозвиток власне 
особистісних властивостей індивіда. 

Центральним поняттям концепції особистісно орієнтованої освіти, на думку В. В. Сєрікова, є поняття 
особистості. Педагогічна теорія, як зазначає науковець у своїх працях, прагне розглядати особистість як 
педагогічний об’єкт, тобто як певний вид досвіду індивіду, котрий, як і будь-який інший досвід, може 
засвоюватись, формуватись, включатись у зміст освіти, набувати діяльнісно-процесуальної форми [2: 20]. 

У своїх наукових дослідженнях В. В. Сєріков значну увагу приділяє визначенню трьох контекстів 
особистісно орієнтованої освіти: 1) власне педагогічного; 2) філософського; 3) психологічного. Аналізуючи 
відповідний масив наукової літератури, вчений писав, що філософія освіти розглядає особистісно орієнтований 
підхід через категорії суб’єкту, свободи, саморозвитку, цілісності, діалогу, гри як форм самопрояву особистості. 

Основною процесуальною характеристикою особистісно орієнтованої освіти, на думку В. В. Сєрікова, є 
навчальна ситуація, що актуалізує та робить затребуваними особистісні функції студентів. Учений зазначав, що 
конструювання подібної ситуації вимагає використання трьох базових технологій: представлення елементів 
змісту освіти у вигляді різнорівневих особистісно орієнтованих завдань ("технологія задачного підходу"); 
засвоєння змісту в умовах діалогу як особливого дидактико-комунікативного середовища, що забезпечує 
суб’єктно-смислову комунікацію, рефлексію, самореалізацію особистості ("технологія навчального діалогу"); 
імітацію соціально-рольових та просторово-часових умов, що забезпечують реалізацію особистісних функцій в 
умовах внутрішньої конфліктності, колізійності, змагання ("технологія імітаційних ігор") [2: 26]. 

Тріада завдання-діалог-гра, на думку В. В. Сєрікова, утворює базовий технологічний комплекс особистісно 
орієнтованої освіти [2: 27]. 

Аналізуючи науковий доробок В. В. Сєрікова та інших фахівців в галузі особистісно орієнтованого підходу 
в сфері освіти, ми визначили загальну мету особистісно орієнтованої освіти. Метою особистісно орієнтованої 
освіти, на нашу думку, є створення умов, що сприяють розвитку сфери особистісних функцій індивіда при 
засвоєнні будь-якого компоненту змісту освіти.  

Характеризуючи зміст поняття "особистісно орієнтоване навчання" І. С. Якиманська зазначає, що його 
основою є визнання індивідуальності, самобутності, самоцінності кожної людини, її розвитку як індивіда, 
наділеного своїм унікальним суб’єктним досвідом. 

Основна функція особистісно орієнтованого навчання, на думку І. С. Якиманської, полягає у допомозі 
кожному студенту, з урахуванням наявного в нього досвіду пізнання навколишнього світу, удосконалювати свої 
індивідуальні здібності, розвиватись як особистість. У цьому випадку вихідними моментами навчання, на 
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думку дослідниці, є розкриття індивідуальних пізнавальних можливостей кожного студента та визначення 
педагогічних умов, необхідних для їх задоволення [3: 12]. 

Проектування особистісно орієнтованої системи навчання, згідно положень освітньої концепції 
І. С. Якиманської, передбачає: визнання студента основним суб'єктом процесу навчання; визначення мети 
проектування – розвиток індивідуальних здібностей студента; визначення засобів, що забезпечують реалізацію 
поставленої мети шляхом виявлення та структурування суб'єктного досвіду студента, його спрямованого 
розвитку в процесі особистісно орієнтованого навчання [3: 12]. 

Аналізуючи особистісно орієнтовану освітню концепцію І. С. Якиманської зазначимо, що реалізація 
особистісно орієнтованого навчання, на наш погляд, вимагає розробку такого змісту освіти, в якому 
поєднуються не тільки наукові знання, але й мета знання, тобто прийоми і методи пізнання. Важливою є 
розробка спеціальних форм взаємодії учасників освітнього процесу (студентів, педагогів, батьків). Необхідні 
також особливі процедури відстеження характеру та спрямованості розвитку студента, створення сприятливих 
умов для формування його індивідуальності, визначення динаміки розвитку молодої людини порівняно з 
собою, а не з іншою особистістю. 

Реалізація особистісного орієнтованого навчання, на наш погляд, пов’язана з розробкою та апробацією 
інноваційних педагогічних технологій, створенням моделі цілісного освітнього інституту, де будуть 
створюватись та апробуватись подібні технології. 

Розкриваючи зміст поняття "особистісно орієнтована ситуація в освітньому процесі" варто сказати, що, на 
думку В. В. Сєрікова, особистісно орієнтована педагогічна ситуація є центральним поняттям концепції 
особистісно орієнтованого навчання. Ситуація – це завжди просторово-часова характеристика буття суб’єкта. 
Педагогічна ситуація є особливим педагогічним механізмом, котрий створює для людини, що навчається, нові 
умови, що трансформують звичний ритм її навчальної діяльності. Як наслідок – індивід осмислює (надає 
певний сенс) суб’єктивуванню, переживанню власної життєвої ситуації, що одночасно і відбулась об’єктивно, і 
була породжена суб’єктом [2: 27]. 

Особистісний досвід людини, як зазначає В. В. Сєріков, є осмислений суб’єктом досвід поведінки в 
життєвій ситуації, що вимагала використання особистісного потенціалу індивіда. 

Особистісний сенс освіти багато в чому залежить від мотиву, котрим керується студент. Відомий російський 
психолог О. М. Леонтьєв зазначав, що, якщо значення є засобом зв’язку людини із реальністю, то сенс пов’язує її з 
реальністю власного індивідуального життя в цьому світі. Діяльнісний сенс, за О. М. Леонтьєвим, – це значення, 
опосередковане мотивом. Тому, на думку вченого, сенсоутворюючі мотиви освіти студента, що впливають на його 
світогляд та життєві позиції, повинні бути більш дієвими та більш значними, порівняно з мотивами-стимулами, що 
спонукають до конкретних дій [4: 12]. 

Традиційно під змістом освіти розуміється, як правило, певний об’єм інформації, що призначена для 
засвоєння студентами, підкріплений відповідними вміннями та навичками. З точки зору особистісно 
орієнтованого навчання жодна пропонована студенту інформація не може бути ним засвоєна, якщо у нього не 
буде відповідної мотивації та особистісно значимих освітніх процесів. Невикористана інформація, на нашу 
думку, не зможе сприяти розвитку студента як особистості. 

Особистісно орієнтований освітній процес, його ємність, інтенсивність та продуктивність визначається, на 
наш погляд, трьома умовами: а) індивідуальним потенціалом особистості студента; б) специфікою зовнішнього 
освітнього середовища; в) ситуаціями взаємодії людини із середовищем та з самим собою (рефлексія, 
самопізнання).  

Процес пошуку та набуття особистісних освітніх сенсів студента, на нашу думку, вимагає: 
1) особистісної творчості студента по відношенню до фундаментальних об’єктів навколишнього світу, 

розподіленим відповідно до освітніх областей (освітня продукція студента як особистісний зміст його освіти); 
2) самоусвідомлення власного досвіду, знань та ціннісних відносин студента, що з’являються в процесі 

пізнання фундаментальних об’єктів та загальнокультурних знань про них (рефлексивно "зняті" результати 
пізнання та творчості); 

3) прояву позиції та відповідної діяльності по відношенню до фундаментальних досягнень людства, 
пов’язаним з цими об’єктами (по відношенню до попередньо відчужених загальнокультурних знань та 
соціального досвіду). 

В результаті взаємодії з освітнім середовищем студент набуває досвід, рефлексивно трансформований ним в 
знання. Ці знання відрізняються від первинного інформаційного середовища, в якому відбувалась певна 
діяльність; знання в цьому випадку пов’язані з інформацією але не є повністю тотожними їй. Основними 
відмінностями "знаннєвого" продукту студента є засвоєні ним засоби діяльності, розуміння сенсу 
досліджуваного ним середовища, самовизначення щодо нього та власне інформаційний та знаннєвий розвиток. 

Висновок. Таким чином, ми розробили комплекс базових категорій і понять особистісно орієнтованого 
підходу у навчанні студентів-соціологів, а також дали характеристику змісту даних категорій і понять. Результати 
нашої роботи можуть бути використані: при розробці концепції особистісно орієнтованого навчання студентів-
соціологів; в процесі практичної реалізації концепції особистісно орієнтованого навчання студентів-соціологів. 
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Ткаченко В. В. Понятийно-категориальный аппарат концепции личностно ориентированного 
образования будущих социологов. 

В статье исследуется вопрос разработки комплекса базовых категорий и понятий концепции личностно 
ориентированного похода в обучении студентов-социологов, а также характеристики содержания данных 

категорий и понятий. Выявлено, что в результате взаимодействия с образовательной средой, студент 
приобретает опыт, рефлексивно трансформируемый им в знания. Определено, что основными различиями 

"продукта знаний" являются усвоенные им средства деятельности, понимание смысла исследуемой им среды, 
самоопределение касательно нее и собственно информационное и знаниевое развитие. 

Tkachenko V. V. The Conceptual and Categorical System of the Personality Oriented Concept  
of Future Sociologists' Education. 

The article deals with problem of developing a set of basic categories and concepts of the concept of personality-
oriented campaign, educating students-sociologists, and characteristics of these categories and concepts content. It is 
clarified that in the course of interaction with the educational environment, a student gains the experience, which is 
reflexively transformed by him / her into knowledge. It is determined that the principal differences of "knowledge" 

product are acquired means of activity, sense understanding of the researched environment, self-determination 
concerning it and properly informational and knowledge development. 
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ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ  
СТАРШОЇ ШКОЛИ У США 

У статті вивчено питання формування американської шкільної системи навчання, розглянуто процес 
реформування шкільних програм, навчальних планів, описано зміни та основні етапи, які пройшла школа у 

США. Особливу увагу звернено на те, як здійснюється підготовка до подальшого навчання після завершення 
старшої школи в Америці. Досліджено чинники та процеси, які вплинули на те, що сучасна система освіти у 

Сполучених Штатах є однією із найефективніших у світі. 

Постановка проблеми. Профільне навчання школярів у США є добре спланованим, злагодженим та 
перевіреним багаторічним досвідом. Воно дає неабиякі позитивні педагогічні результати, про його ефективність та 
необхідність у теперішній час не доводиться сперечатися. В Америці кожна людина добре знає свою роботу, 
функціонує як окрема частина великого механізму, яким і є держава, з усіма її установами, органами та системами. І 
в результаті, даний механізм працює злагоджено, даючи позитивні результати. Все це завдячуючи ефективній 
системі американської освіти: велика увага приділяється профілізації навчання [1: 7]. На етапі допрофільного 
навчання учнів поступово готують до майбутнього вибору професії, проводяться тестування, опитування, які 
допомагають визначити, до чого учень має нахили, що подобається, що добре виходить, залучаються для допомоги 
батьки, тобто до вибору певного профіля та майбутньої професії ставлення є дуже серйозним [2: 15]. 

На жаль, в Україні профільне навчання та процес підготовки до майбутньої професії сприймаються не так 
відповідально. Часто буває так, що вибір технікуму, училища, коледжу чи вищого навчального закладу робиться 
на останньому році шкільного навчання або безпосередньо після закінчення школи. Інколи учням просто важко 
самостійно розібратися, до чого вони мають нахили та яку професію можуть назвати своїм покликанням. Не 
поодинокими є випадки, коли випускники школи вступають до певного навчального закладу за бажанням батьків, 
не враховуючи здібностей, і тому часто не завершують навчання. 

Для уникнення ситуації із помилковим чи несвоєчасним вибором профілю майбутньої професії варто 
формувати чітку систему допрофільного та профільного навчання. Дуже важливим при цьому є вивчення та 
впровадження досвіду інших країн з успішною системою профільної освіти, до яких, передусім, належить США. 

Тому у своїй статті ми ставимо за мету з’ясувати передумови становлення та розвитку американської 
шкільної освіти загалом та профільного навчання учнів старшої школи зокрема. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що передумови становлення та розвитку профільного 
навчання учнів старшої школи Америки глибоко не вивчалися. Сформовано лише загальне уявлення про 
профілізацію навчання від того часу, коли з'явилися перші профільні класи, до становлення сучасної системи 
профільного навчання.  

На сьогодні проблемою профільного навчання продовжують займатися багато вітчизняних науковців. 
Значний внесок у її розв’язання роблять педагоги-компаративісти: Г. С. Єгоров, Н. М. Лавриченко [3], 
О. І. Локшина, О. В. Матвієнко, Л. П. Пуховська, А. А. Сбруєва. Загальним теоретичним питанням профілізації 
навчального процесу у старшій школі присвячені праці В. М. Алфімова, Г. О. Балла, Н. М. Бібік, О. І. Бугайова, 
М. І. Бурди, Т. П. Гордієнка, М. П. Гузика, Л. В. Жовтан, В. І. Кизенка, О. К. Корсакової, В. М. Мадзігона, 
Н. Г. Ничкало, І. Г. Осадчого, В. В. Рибалки, А. П. Самодрина, С. Е. Трубачевої, Н. І. Шиян. 

У ближньому зарубіжжі наукові дослідження у цій галузі також привертають увагу багатьох учених, 
зокрема таких, як С. Г. Броневщук, В. В. Ворошилов, М. І. Губанова, В. В. Гузєєв, Г. В. Дорофєєв, 
О. К. Диморська, А. Ж. Жафяров, М. І. Зайкіна, К. М. Мєшалкіна, В. М. Монахов, В. І. Ревякіна, С. Н. Рягин, 
О. В. Петунін, В. В. Фірсов (Росія), Г. М. Бунтовська, Н. Г. Огурцов (Білорусія); Х. Й. Лійметс, І. Е. Унт, 
(Естонія). Профільне навчання в зарубіжних країнах досліджували М. М. Авраменко (Федеративна Республіка 
Німеччини), Г. Л. Алєксєвіч (Великобританія), Н. М. Воскресенская (Англія, США), Р. Дюлон (Німеччина, 
США), Л. П. Загорулько [4], Л. П. Фаннінгер (Австрія) [5], О. І. Локшина (Франція, Німеччина, США, 
Великобританія, Австрія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург) [3]. 

Водночас у сучасному освітньому просторі посилюється інтерес до відповідного зарубіжного досвіду, 
зокрема американського, оскільки США є країною з достатньо вкоріненими традиціями профільного навчання 
шкільної молоді. Вивченню цієї проблеми присвятили свої праці Р. А. Бєланова, П. С. Бєлянін, Н. А. Гусейнова, 
Т. С. Кошманова [6], Л. А.Крємін, Г. Орфілд [7], Т. В. Цирліна [8] та інші. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна система профільного навчання у Сполучених Штатах Америки є 
дуже успішною на теперішній час. У ній беруться до уваги здібності, нахили та побажання учнів щодо вибору 
майбутньої професії, що є дуже важливим. Адже якщо людині буде подобатись її професія, то й робота буде 
виконуватися швидше та ефективніше і приноситиме задоволення. В організації системи профільної освіти 
враховано запити й потреби держави в тих чи інших спеціалістах. У США для полегшення вибору учнів 
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певного профіля широко залучають підтримку батьків, розроблено програми, які допомагають школярам 
визначитися та зробити правильний професійний вибір [9: 16]. 

Але варто зазначити, що американська система профільної освіти постійно зазнавала певних змін і реформ. 
Школа пройшла дуже довгий шлях перетворень, і тепер практично не має нічого спільного з школою, яка 
навчала лише читати, писати та рахувати. Прослідкувавши й порівнявши етапи розвитку американської та 
української шкіл, можна побачити певні схожі моменти. 

Багато чого залежало від того, як складалися певні політичні, соціальні, економічні та інші чинники. І в 
Україні був такий період, коли у багатодітних сім’ях діти ходили до школи взимку по черзі, бо в хаті була лише 
одна пара чобіт, навчання не було для дітей основним обов’язком, важливішою була допомога батькам: робота 
в полі, приготування їжі, догляд за меншими братами та сестрами. Умови облаштування та утримання шкіл 
були у вкрай важкому стані, діти ходили до шкіл пішки й долали великі відстані, оскільки не було багато шкіл і 
вчителів, не кажучи вже й про шкільний транспорт. 

У США також були скрутні часи: у ХІХ ст. більша увага приділялась розвитку сільського господарства, аніж 
навчанню дітей. У сільських місцевостях практично не було можливостей облаштовувати школи. У містах школи 
також не мали достатньо коштів для елементарних шкільних речей та обладнання. Часто вони були відкриті лише 
кілька місяців на рік, здебільшого тоді, коли закінчувались польові роботи зі збору чи посіву врожаю і діти не 
були потрібні батькам для допомоги дома й на фермі. У школі, в якій була лише одна кімната і в якій разом 
навчались діти різного віку та з різним рівнем знань, учителем на той час найчастіше була незаміжня дівчина. 
Часто бувало так, що учні були старші, аніж учитель. Для навчання доступними були дошка, крейда та лише 
кілька книг. Дітей навчали читанню, письму, елементарній арифметиці та "гарним манерам". 

Та все ж суспільство цінувало та покладало великі надії на освіту дітей. Про це свідчить те, що саме батьки 
підтримували тогочасні школи: фермери постачали дерево чи інший вид палива для печі, щоб узимку підтримувати 
тепло в класній кімнаті, батьки майстрували шкільні парти та по черзі підтримували й чистили стайні для коней при 
школах, адже діти в основному добиралися туди саме на конях. Учителі здебільшого жили в сім’ях, де були діти 
шкільного віку, переїжджаючи від сім'ї до сім'ї [7: 76-77]. 

Так, порівняно зі школами ХХІ століття, тодішні американські школи були зовсім не схожі на сучасні. У наш 
час великі освітні системи контролюють та керують школами й навчальним процесом. Учителі повинні мати 
спеціальну освіту, учні розділені на класи, а класні кімнати облаштовані усім необхідним для навчального 
процесу. Телекомунікації надають учням надзвичайно широкі можливості, інформація з усього світу лине просто 
у класну кімнату. Учень може брати участь у заняттях, які проводять учителі в інших штатах. У деяких громадах 
діти відвідують школу цілий рік, включаючи літо. Сучасні школи пропонують широкі можливості для занять 
спортом та позанавчальною діяльністю [9: 15]. 

В організації системи профільної диференціації навчання в США важливим моментом є те, що дитина не 
залишається сама з вибором майбутньої професії. Це завдання не покладається лише на учня і на школу. Батьки 
активно долучаються до цього процесу та всіляко допомагають своїм дітям зробити правильний крок у житті, 
не помилитися з вибором подальшого навчального закладу. 

На сайтах шкіл Сполучених Штатів до уваги батьків пропонуються програми, які допомагають дитині 
зробити правильний вибір. Підготовку радять починати, коли дитина навчається у 9-10 класі. Наприклад, на 
сайті школи Cape Central High School міститься спеціально розроблений для батьків план під назвою "План, як 
допомогти Вашій дитині у подальшій освіті після закінчення старшої школи". Він містить наступні поради: 

У 9-му та 10-му класах… 
● Покладайте на сина / доньку високі надії, слідкуйте за його / її оцінками та шкільними досягненнями. 
● Допоможіть сину чи дочці визначити риси та якості, необхідні для майбутньої професії, та порівняйте 

інтереси і можливості з тими, які вимагаютьcя для тієї чи іншої професії. Визначтесь з додатковим навчанням 
чи тренінгами, якщо потрібно. 

● Попрацюйте з дитиною разом та складіть список навчальних закладів, які він / вона хотів / хотіла б відвідувати, 
та дізнайтеся про вступні вимоги. Порівняйте витрати на плату проживання у кожному закладі. 

● Заплануйте послідовність курсів, які Ваша дитина складатиме у старшій школі, щоб вони найкраще 
підготували її до вступу до того чи іншого навчального закладу. (В Америці учні складають дуже багато курсів 
та тестів, і за останні роки їх кількість тільки зросла). 

● Заохочуйте Вашу дитину брати участь у позакласній та позашкільній діяльності та розпочніть підготовку 
резюме для коледжу (університету). 

● Коли Ваша дитина навчатиметься у 10-му класі, вона складе ПЛАН (the PLAN – назва тесту) у жовтні 
місяці. Цей тест є ніби підготовкою до більш важливого – American College Test (ACT test) і допомагає 
побачити сильні та слабкі сторони й краще підготуватися до ACT test. 

В 11 класі… 
● Продовжуйте слідкувати за успішністю Вашої дитини та відвідуйте збори, зустрічі і конференції. 
● Продовжуйте заохочувати позашкільну діяльність. 
● Заохочуйте дитину відвідувати курси та заняття, необхідні для подальшого навчання. 
● Зв’яжіться з керівництвом / адміністрацією навчального закладу (закладів), які Ви обрали з дитиною, для 

надання повної інформації щодо складу вступних документів та дізнайтесь про стипендії й інші програми з 
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виплати грошової допомоги. 
● Допоможіть дитині зареєструватися для складання the Scholastic Aptitude Test (SAT) або American College 

Test (ACT). Це потрібно зробити принаймні за 5 тижнів до дати складання тесту. Інформація про дату 
складання та місце доступні для перегляду у кабінеті завуча, а також на цій веб-сторінці. 

● Обговоріть вибір коледжу (університету) з дитиною. Відвідайте з дитиною кілька коледжів, у яких вона 
зацікавлена. 

● Заохочуйте дитину до розмови зі старшими друзями, які відвідують коледжі, та запитайте, що їм 
подобається чи не подобається у них. 

● Постарайтесь, щоб Ваша дитина зустрілась із представниками коледжу навесні. Учні можуть записатися 
та відвідати офіс з надання інформації (the Guidance Office). 

 В 12-ому класі . . . 
● Заохочуйте зареєструватися у вересні для складання the ACT або SAT, якщо Ваш син чи донька ще не 

склали жодного з цих тестів. Якщо набрана кількість балів після складання цих тестів не задовольняє, можна 
скласти дані тести повторно під час останнього року навчання. 

● Потурбуйтесь, щоб Ваш учень зустрівся з представниками коледжу восени та навесні. 
● Відвідайте корпуси навчання та проживання коледжів заради інтересу. Під час останнього року навчання 

школярам дають два дні для оглядання корпусів коледжів.  
● Відвідайте Семінар з фінансової допомоги у грудні у CHS, щоб дізнатися, як все варто організовувати та 

як потрібно оплачувати навчання та проживання на території коледжу. 
● Заохочуйте свого випускника / випускницю забрати бланки грошової допомоги з кабінети завуча школи у 

грудні.  
● Попрацюйте з дитиною, щоб передати заповнені формуляри (форми) фінансової допомоги якнайшвидше 

після першого січня.  
● Переконайтеся, що Ви виконуєте умови подання усієї необхідної інформації в зазначені терміни. Подання 

документів та необхідної інформації до кінцевого терміну покладається на відповідальність школяра. 
● До першого грудня Ви повинні переконатися, що Ваша дитина звернулась та подала усі необхідні папери 

та інформацію до коледжу, на якому Ви разом з дитиною зупинили свій вибір.  
● Заохочуйте дитину перевірити списки ''Для випускників'' на предмет щойно призначених стипендій. 
● Підтримайте дитину в остаточному виборі. 
Отже, як бачимо, розроблені дуже детальні поради та вказівки, адже після завершення школи перед учнями 

відкривається широкий вибір коледжів та вищих навчальних закладів. Американські вищі освітні заклади 
відомі на увесь світ і привертають увагу тисячь іноземних студентів щороку, цим самим ще більше підвищуючи 
вступний конкурс. Здобувши середню освіту, можна вступати до громадських коледжів (community college), так 
званих початкових коледжів (junior college), технічних коледжів (technical college) чи міських коледжів (city 
college), в яких після дворічного періоду навчання можна отримати ступінь (associate’s degree), який 
прирівнюється до середньої спеціальної освіти. 

Існують також інші можливості продовжити навчання після школи – вступити до коледжів та університетів, 
де зазвичай за 4 роки отримують ступінь бакалавра. Після цього можна продовжити навчання, щоб отримати 
ступінь магістра (2-3 роки) чи доктора філософії (3 роки чи більше). Існують ще й окремо акредитовані 
факультети та вищі навчальні заклади, які видають звання доктора медицини і доктора права, для яких є 
обов’язковою спеціальна підготовка на рівні бакалавра. Насправді американські учні чудово розуміють, що до 
вступу в бажаний вуз потрібно інтенсивно готуватися в старшій школі. 

Отже, у старшій школі учні повинні дотримуватись мінімальних критеріїв, тобто пройти основний курс, 
який встановлює шкільна рада. Решту класів вони повинні вибирати самі. Набір таких класів буває досить 
різноманітним за кількістю та якістю, залежно від фінансового стану школи та нахилів учнів. Такі критерії 
допомагають школярам вивчати ті предмети, які їм до вподоби та до яких вони мають здібності. 

Висновки. Таким чином, у Сполучених Штатах Америки профільному навчанню та підготовці до вибору 
подальшого навчального закладу надається набагато більше уваги, аніж в Україні. Вивчення американського 
досвіду профільної диференціації навчання учнів старшої школи буде дуже корисним для нашої держави. 
Зокрема, варто звернути увагу на організацію навчального процесу саме у вищій школі, на останньому етапі 
середньої освіти в США, який триває з дев’ятого по дванадцятий клас.  
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Авчинникова Г. Д. Предусловия становлення и развития профильного обучения учеников  
старшей школы в США. 

В статье изучены вопросы формирования американской школьной системы образования, рассматривается процесс 
реформирования школьных программ, учебных планов, описываются изменения и основные этапы, которые прошла 
школа в США. Особое внимание обращается на то, как совершается подготовка к дальнейшему образованию после 

завершения старшей школы в Америке. Исследуются факторы и процессы, которые повлияли на то, что 
современная система образования в Соединенных Штатах является одной из самых эффективных в мире. 

Avchinnikova G. D. Preconditions of Appearance and Development of Pupils' Profile Study  
of American High School. 

The article deals with the questions of formation of American school system of education; the process of reformation of 
school programmes and curriculum is also touched upon; main changes and periods of American school are described 
as well. The special attention is paid to the preparation for the further education after the graduation from high school 
in America. The factors and processes which have influenced on the fact that modern system of education in the United 

States of America is one of the best and one of the most effective in the world are researched. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ 

У статті проаналізовано психолого-педагогічний аспект поняття "толерантність" у різних науках. 
Висвітлено сутнісні характеристики толерантності як педагогічного та психологічного явища. Розглянуто 

структуру, основні компоненти толерантності та їх взаємозв’язок у педагогічній та психологічній науці. 
Представлено диференційоване розуміння феномена толерантності, зосереджено увагу на типах 

толерантності та надано їх характеристику. 

Постановка проблеми. Представник сучасного суспільства повинен володіти високим рівнем загальної 
культури, низкою моральних якостей, вміти знаходити спільну мову з іншими людьми, що надзвичайно 
важливо для процесу інтеграції й асиміляції культур. Саме тому в наш час формування толерантності є одним із 
пріоритетних завдань педагогіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній науці існують праці, в яких розкрита суть поняття 
"толерантність", його компоненти, етапи формування та обґрунтовано педагогічні принципи толерантності 
(Р. Бернс, С. Біблер, О. Дубасенюк, О. Івахненко, В. Іщенко, В. Лекторський та інші). Проблема толерантності 
викликає зацікавленість не лише серед педагогів, але й філософів, політологів, соціологів, психологів та ін.[1: 98]. 

Виклад основного матеріалу. Толерантність, або терпимість, – це бажання та вміння знаходити спільну мову, 
підтримувати стосунки з людьми, які відрізняються від більшості; здатність із повагою та розумінням ставитися 
до їх відмінностей. Толерантність – це досягнення кожної людини, ускладнене тим, що ми, зазвичай об’єднуємося 
на основі спільних інтересів і переконань із тими, хто розмовляє тією ж мовою або має ту ж культуру, що й ми. З 
тієї ж причини ми вороже та з острахом ставимося до "інших" – тих, хто від нас відрізняється. Різниця може бути 
біологічною, культурною, політичною, релігійною та ін. 

Тісна співпраця країн, розвиток міжнародної торгівлі, інтеграція та асиміляція культур стали причинами того, 
що сучасні нації в культурному релігійному, політичному відношенні стали більш плюралістичними. Будь-яка 
відмінність, будь-то культурна, релігійна чи політична, може викликати нетерпимість, якщо ми віримо в 
непогрішність своїх ідей і в хибність поглядів "інших". Політична свобода полягає у наданні можливості різним 
політичним силам працювати в одному уряді для досягнення спільної мети. Економічна свобода передбачає 
можливість вибору суб’єктами різних форм власності та сфер застосування своїх знань, можливостей і 
професійних умінь, терпиме ставлення до конкуруючих економічних інтересів. Релігійна свобода полягає у 
можливості вибору віросповідання. Терпимість до людей, що належать до іншої культури, передбачає, що ми 
усвідомлюємо наявність відмінностей і подібностей та вимагає від нас розуміння того, що істина багатолика, і що 
існують інші погляди.  

Хоч толерантність і є важливою, але рідкісною чеснотою, вона все ж має два недоліки. Один із них – 
схильність до байдужого ставлення до цінностей, які живлять переконання. Г. К. Честертон говорив з цього 
приводу, що толерантність – це чеснота людей, які ні в що не вірять [2]. Інший недолік – необхідність 
встановлення моральних стандартів, порушення яких не допускається суспільством [3].  

Відповідно до Декларації принципів толерантності, прийнятої Генеральною конференцією ЮНЕСКО (1995), 
"толерантність означає повагу, прийняття й правильне розуміння багатоманітності культур нашого світу, форм 
самовираження й прояву людської індивідуальності. Це те, що робить можливим досягнення миру й веде від 
ідеології насилля й війни до культури миру. Толерантність – це не поступ, не полегкість або потурання. Це, 
передусім, активне ставлення, сформоване на основі визнання універсальних прав і свобод людини. Ні за яких 
обставин толерантність не може бути виправданням посягання на основні цінності. Толерантність повинні 
виявляти окремі особи, групи й держави … (стаття 1)" [4: 2]. 

Існують різні підходи до трактування толерантності. В українській мові толерантність представлена як 
терпимість, як здатність витримувати фізичні чи моральні страждання. Характерні риси терпимості в українській 
культурі – "милосердя" і "поблажливість" [5]. У словниках європейських мов представлені дві точки зору на 
толерантність – як на "терпимість" і як на "підтримку" [6]. Оскільки толерантність є предметом дослідження в 
соціально-політичній, релігійній, культурологічній та правознавчій літературі, то існують різні підходи до 
розуміння цього поняття. У медичній літературі толерантність визначається як адаптація організму до 
несприятливих впливів середовища, здатність переносити біль. Філософія пропонує розглядати толерантність як 
готовність з гідністю сприймати особистість або річ, як терпіння, терпимість, витримку, примирення. Політичний 
контекст зосереджує увагу на повазі до свободи іншої людини, її поглядів, думок, поведінки. Соціологія трактує 
толерантність як милосердя, делікатність, прихильність до іншого тощо [1: 98; 7; 8]. 

У педагогічній науковій літературі толерантність розуміють як готовність прийняти інших такими, якими 
вони є, і взаємодіяти з ними на основі згоди і порозуміння (О. Безносюк, С. Бондирєва, В. Калошин, 
О. Клепцова, Д. Колесов, В. Шалін та ін.) [9-12]. 
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У педагогічному контексті толерантність визначається як певна риса особистості, яка характеризується 
вмінням без агресії сприймати інші погляди, спосіб життя, поведінку шляхом встановлення зі співрозмовником 
довірливих стосунків через співпрацю, компроміс, емпатію, доброзичливість тощо (І. Бех, Т. Осипова, 
В. Рахматшаєва та ін.) [13; 14]. 

A. Мчедлов виділяє різні форми толерантності: особистісну; суспільну, що виявляється в моралі, вдачах, 
менталітеті, свідомості; державну, відображену в законодавстві, політичній практиці [15]. 

У літературі мають місце різні наукові точки зору щодо структури толерантності. Спираючись на 
дослідження Н. Асташової [16], І. Крутової [17], М. Максимової, Н. Кленової [18], Т. Таюрської [19], можна 
представити структуру толерантності як якості особистості, у вигляді взаємодії трьох компонентів: 
концептуально-ціннісного, особистісно-мотиваційного й діяльнісно-поведінкового. 

Концептуально-ціннісний компонент проявляється через визнання неповторності та унікальності кожної людини, 
поваги до людської гідності, людських цінностей, терпимості до поведінки, поглядів інших людей. 

Особистісно-мотиваційний компонент толерантності проявляється через доброзичливе, терпиме, стримане, 
щире ставлення до співрозмовника. 

Діяльнісно-поведінковий компонент толерантності проявляється у схильності до того чи іншого типу 
поведінки, основою якої є розуміння, прийняття іншого таким, яким він є; вміння згладжувати негативні 
почуття [20]. 

В аспекті психологічного підходу – це "зниження в індивіда сенситивності до фактів взаємодії, що пов’язане 
з особливостями темпераменту, із захистом від фрустрації, з комплексом імперативних настанов щодо прояву 
великодушності стосовно іншого" [21: 20]. В психологічній літературі наведені й інші визначення 
толерантності: "відсутність або послаблена реакція на певний негативний фактор через зниження чутливості до 
нього" [22], "ухвалення інших, які відрізняються від твоїх власних, інтересів і цілей", "дружелюбність, спокій, 
мирна налаштованість, антипод агресивності, злостивості і дратівливості","здатність вислуховувати, намагатися 
винести з отриманої інформації зерна розуму і уживатися з різними точками зору, як би вони не суперечили 
власним поглядам","прагнення до згоди, безконфліктність" [23-26]. 

Толерантність – це інтегральна характеристика індивіда, яка полягає у здатності людини активно 
взаємодіяти із зовнішнім середовищем у кризових ситуаціях з метою відновлення своєї нервово-психічної 
рівноваги, успішної адаптації, розвитку позитивних взаємин з собою і з навколишнім світом. Толерантність як 
інтегральна характеристика особистості включає такі компоненти: психологічну стійкість, систему позитивних 
установок, комплекс індивідуальних якостей, систему особових і групових цінностей [27]. Таке розуміння 
толерантності передбачає виховання психологічно стійкої, емоційно й етично зрілої особистості. Розвивати 
толерантність можливо за допомогою формування і розвитку психологічної стійкості, системи позитивних 
установок, емпатії, миролюбності. 

Науковці О. Орлов та О. Шапіро до складу феномена толерантності відносять: природну (натуральну) 
толерантність – відкритість, допитливість, довірливість, які властиві маленькій дитині і не асоціюються з 
якостями її "Я" (толерантність типу "А"); моральну толерантність – терпіння, терпимість, пов'язані із 
"зовнішнім Я" людини (толерантність типу "Б"); моральну толерантність – прийняття, довіру, які асоціюють із 
сутністю чи "внутрішнім Я" людини (толерантність типу "В") [28]. 

Толерантність типу "А" – це природне й безумовне прийняття іншої людини, ставлення до неї як до 
самодостатньої особистості. Така толерантність має місце в житті маленької дитини, у якої процес становлення 
особистості ще не привів до розщеплення індивідуального і соціального досвіду, до існування відокремлених 
планів поведінки і переживання і т. д. 

Саме цей тип толерантності відповідальний за парадоксальне прийняття маленькими дітьми своїх батьків 
навіть у випадках вкрай жорстокого поводження, психологічного, фізичного та сексуального насильства. З 
одного боку, наявність у дітей толерантності типу "А" забезпечує їм суб'єктивну, психологічну захищеність від 
проявів жорстокості і дозволяє зберегти позитивні стосунки з батьками, а з іншого боку, руйнує особистість, 
яка формується, оскільки не може забезпечити достатнього рівня самоприйняття, прийняття власного досвіду, 
власних почуттів і переживань. 

Толерантність типу "Б" – це прихована, відстрочена внутрішня агресія. "Толерантна" особистість прагне 
стримуватися, використовуючи механізми психологічних захистів. Однак за своїм "фасадом" вона приховує власну 
нетерпимість – наростаюче напруження, невисловлену незгоду, пригнічену агресію. Можна стверджувати, що 
толерантність типу "Б" по суті є несправжньою, показною, умовною, штучною толерантністю.  

Хоча така "терпимість" виглядає, на перший погляд, кращою за "нетерпимість", і те, й інше є, тим не менш, 
взаємопідпорядкованими явищами. Відмінності між ними – лише кількісні, а не якісні, оскільки їх психологічна 
основа ідентична. Можна сказати, що толерантність типу "Б" – це зворотна сторона нетерпимості, різних форм 
насильства і маніпулювання людиною, ігнорування її суб'єктних характеристик, всього того, що так 
деструктивно діє на відносини між людьми.  

Толерантність типу "В" побудована на прийнятті людиною як оточуючих, так і самого себе, на основі 
взаємодії із зовнішнім і внутрішнім світом в приймаючій, діалогічній манері. На противагу насильству й 
маніпулюванню така взаємодія передбачає повагу цінностей, які є значущими для іншого, так і усвідомлення та 
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прийняття власного внутрішнього світу, своїх власних цінностей та смислів, цілей і бажань, переживань і 
почуттів. Для людини, що наділена толерантністю типу "В", напруження й конфлікти зовсім не виключені, 
можна сказати, вона постійно живе в ситуації напруженого існування, не боїться бути віч-на-віч із цією 
напругою, гідно витримувати і приймати її. Це справжня, зріла, позитивна толерантність, заснована (на відміну 
від толерантності типу "А" і "Б") на повному усвідомленні та прийнятті людиною реальності [29].  

Залежно від сфер прояву визначають національно-етнічну, інтелектуальну, релігійну, класово-соціальну, 
географічну, політичну, гендерну, сексуальну, вікову, міжкультурну та інші види толерантності [4]. 

Висновки. Отже, толерантність – це властивість особистості, що дозволяє людині взаємодіяти з іншими 
людьми, які мають відмінні власні погляди, точки зору, переконання, тобто терпимо, без агресії сприймати їх 
думки, почуття й поведінку, що не є асоціальними. У загальному педагогічному контексті толерантність 
трактується як готовність прийняти інших такими, якими вони є, і взаємодіяти з ними на засадах згоди і 
порозуміння. В аспекті психологічного підходу – це виникнення в індивіда зниження сенситивності до фактів 
взаємодії, що пов’язане з особливостями темпераменту, із захистом від фрустрації, з комплексом імперативних 
настанов щодо прояву великодушності стосовно іншого. 
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Барбелко Н. С. Психолого-педагогическое содержание понятия толерантности. 

В статье анализируется психолого-педагогический аспект понятия "толерантность". Рассматривается 
понятие "толерантность" в других науках. Раскрываются сущностные характеристики толерантности как 

педагогического и психологического явления. Рассматривается структура, основные компоненты 
толерантности и их взаимосвязь в педагогической и психологической науке. Представлено 

дифференцированное понимание феномена толерантности, внимание сосредоточено на типах 
толерантности и дана их характеристика. 

Barbelko N. S. The Psychological and Pedagogical Aspect of Tolerance Concept. 

The article analyzes the psychological and pedagogical aspect of the concept "tolerance". The notion ''tolerance'' is 
considered in the other sciences. The essence descriptions of tolerance are examined as the pedagogical and 

psychological phenomena. The structure of tolerance, main components of tolerance and their interrelation in the 
pedagogical and psychological science are revealed. The differentiated understanding of the tolerance 

phenomenon is presented, the attention is focused on the types of tolerance and their characteristic is given. 
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ВИВЧЕННЯ ПОТРЕБ АКАДЕМІЧНО ОБДАРОВАНИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ ТА УМОВ  
УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇХ ОБДАРОВАНОСТІ  

У статті зроблено спроби розмежувати поняття ''академічна та інтелектуальна обдарованість''. 
Виокремлено ознаки прояву академічної обдарованості. На основі вивчення обдарованих учнів, що досягли 

видатних результатів порівняно з однолітками, проаналізовано психолого-педагогічні умови розвитку 
академічної обдарованості старшокласників, організаційні форми та методи роботи з даною категорією 
школярів, їх бачення сучасної школи. Вказано, що обдаровані старшокласники можуть досягнути значних 

успіхів при реалізації власних здібностей до навчання на високому рівні складності за умови підтримки і 
допомоги з боку психолого-педагогічного колективу навчального закладу. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку світової цивілізації найважливішими тенденціями є 
впровадження новітніх інформаційних технологій та процеси глобалізації. Соціально значима практична потреба 
у творчо мислячих людях вимагає нормативно-правового забезпечення та відповідних педагогічних досліджень, 
що сприятимуть психолого-педагогічному обґрунтуванню технологій навчання й виховання обдарованих дітей. 
Розвинуті країни за останні десятиріччя найбільше уваги приділяють зміцненню інтелектуального та творчого 
потенціалу молоді як стратегічного ресурсу. Рада Європи ще у 1994 році прийняла постанову №1248 щодо роботи 
з обдарованими дітьми, в якій зазначається, що ''жодна країна не може дозволити собі розкіш розкидатися 
талантами, а відсутність своєчасного вияву інтелектуального і іншого потенціалу інакше як розтратами людських 
ресурсів назвати не можна. Обдарованим дітям мають бути надані умови освіти, які дозволять їм у повному обсязі 
реалізувати їх можливості для їх же блага і на користь усього суспільства''. 

Концептуальні положення стосовно змін педагогічної освіти в країні базуються на засадах Конституції 
України, Законів України ''Про освіту'', ''Про загальну середню освіту'', Державної національної програми 
''Освіта (Україна ХХІ століття)'', Державної програми ''Вчитель'', Національної доктрини розвитку освіти, 
Стратегії інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних змін (проект), Програми 
розвитку обдарованих дітей і молоді, Указу Президента України про підтримку обдарованих дітей та ін. У цих 
документах прослідковується тенденція до формування цілісної загальнодержавної системи виявлення і 
підтримки обдарованої особистості, розвитку та реалізації її здібностей.  

В останні роки проблема обдарованості все частіше стає предметом спеціальних дисертаційних досліджень 
у галузі вітчизняної психології та педагогіки серед вітчизняних науковців (І. Бабенко, А. Балацинова, О. Бобир, 
В. Демченко, В. Доротюк, Т. Зорочкіна, О. Зазимко, І. Карпова, Ю. Клименюк, Н. Лазарович, К. Лінєвич, 
Л. Мокридіна, Л. Прокопів, Ю. Пивовар, Я. Рудик, П. Тадеєв, М. Федоров, А. Яковина та інші). 

Тривалий час обдарованість асоціювалася винятково з високими інтелектуальними здібностями людини. 
Згодом сфера прояву людської обдарованості стала розширюватися. Крім інтелектуальної, набувають також 
вжитку академічна, творча, соціальна, рухова тощо. 

Проте в основному дослідники зосереджують свою увагу на вивченні інтелектуальної та творчої 
обдарованості. Недостатньо вивченою залишається проблема діагностики та розвитку академічної 
обдарованості. Так, питання академічної обдарованості досліджували Д. Богоявленська, О. Буров, 
Л. Данилевич, В. Дружинін, Н. Лейтес, В. Онацький, В. Рафікова, В. Юркевич та інші. Вивчення академічної 
обдарованості пов’язане в педагогічній психології з дослідженнями научуваності, що були здійснені 
російськими (Б. Ананьєв, В. Дружинін, Н. Менчинська, З. Калмикова, А. Маркова, Н. Лейтес, М. Холодна та 
інші) та українськими (О. Власова, Г. Костюк та інші) психологами. Під научуваністю розуміють особливості 
мисленнєвої діяльності, що відіграють певну роль в успішності навчання. 

Виходячи з практичного досвіду, можна стверджувати, що серед розумово обдарованих учнів значна частка 
припадає саме на академічно обдарованих, у той же час інтелектуально обдарованих учнів значно менше. Тому 
можна говорити про існуюче протиріччя між потребами педагогів-практиків у психолого-педагогічних 
рекомендаціях стосовно роботи з академічно обдарованою особистістю і недостатньою увагою науковців до 
даної проблематики. Крім того, багато науковців оминають проблему академічної обдарованості свідомо, не 
вважаючи за потребу розділяти інтелектуальну обдарованість та академічну, не існує чітких критеріїв для їх 
розмежування; багато вчених і педагогів неодноразово наголошували на неможливості досягнення академічно 
обдарованою особистістю видатних творчих успіхів, тобто немов би зменшуючи значимість академічної 
обдарованості порівняно з інтелектуальною. Усі ці протиріччя і ''білі плями'' вимагають більш детального 
дослідження особливостей прояву академічної обдарованості особистості та розробки технології навчання і 
виховання даної категорії школярів, що сприятиме їх реалізації у житті і розкритті власного потенціалу. 

Успішна діяльність учителя у напрямку виявлення та розвитку обдарованості учнів можлива лише за умови 
вивчення потреб обдарованої особистості, особливостей проявів певного виду обдарованості, форм та методів 



О. В. Ващук. Вивчення потреб академічно обдарованих старшокласників та умов  
успішної реалізації їх обдарованості  

109 

роботи, які є найбільш прийнятними для обдарованих учнів. Тобто, при вивченні даної проблеми важливою є 
думка школярів, їх бачення сучасної системи освіти, уявлень про ''школу майбутнього''. 

Метою представленої статті є вивчення мотивації навчальної діяльності, психологічних, пізнавальних 
потреб обдарованих дітей; визначення умов досягнення академічно обдарованими дітьми високих результатів у 
навчанні порівняно з однолітками. 

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз філософської, психолого-педагогічної та методичної літератури 
свідчить про накопичення суттєвого досвіду у вивченні феномену обдарованості. Можна виокремити декілька 
напрямків психолого-педагогічних досліджень феномену обдарованості: встановлення сутності обдарованості 
(Дж. Гілфорд (J. Guilford), Дж. Рензуллі (J. Renzulli), О. Антонова, Д. Богоявленська, Г. Костюк, О. Кульчицька, 
Н. Лейтес, О. Матюшкін, В. Моляко); виділення сфер та видів обдарованості (О. Буров, С. Гончаренко, 
Ю. Гільбух, О. Зазимко, Л. Морозова, В. Слуцький); діагностики обдарованості (Г. Айзенк, Ю. Бабаєва, 
Д. Векслер, Г. Гарднер, О. Кульчицька); визначення підходів до розуміння психологічних основ та структури 
обдарованості (Дж. Гілфорд, Б. Скіннер, К. Тейлор, К. Хеллер, Л. Венгер, К.  Платонов, С. Рубінштейн, 
Б. Шадріков та інші); проблематики розвитку обдарованості (виявлення і розвиток обдарованості учнів – 
Г. Айзенк, В. Крутецький, О. Кульчицька, Б. Теплов, Є. Щебланова; індивідуального підходу до розвитку 
обдарованості − Н. Лейтес; реалізації системного підходу до вивчення процесу формування особистості – 
В. Моляко, В. Рибалка; розвиток обдарованості на різних вікових етапах – А. Брушлінський, В. Давидов, 
Д. Ельконін, Н. Лейтес, О. Кульчицька, В. Паламарчук, В. Штерн; умов розвитку самостійного мислення під час 
позааудиторної діяльності – О. Дубасенюк, В. Лозова; розвиток обдарованості майбутніх учителів засобами 
загальноуніверситетського центру роботи з обдарованою студентською молоддю – О. Антонова, навчання 
педагогічно обдарованих студентів – О. Антонова); оцінювання обдарованості з точки зору проблеми кількісної 
міри (О. Буров, В. Камишин). Формування професійної готовності педагогів до роботи з обдарованими дітьми 
вивчали Т. Зорочкіна, Л. Мокридіна, А. Яковина; підготовки майбутнього вчителя до розвитку інтелектуальної 
обдарованості – Ю. Клименюк; підготовки педагогічних кадрів в обласних інститутах післядипломної освіти до 
роботи з обдарованими школярами – В. Демченко. 

На перших етапах дослідження проблеми обдарованості її ототожнили з високим рівнем розвитку інтелекту. 
Однак дослідження останніх десятиріч показали, що, крім здібностей, важливими чинниками прояву 
обдарованості є особистісні характеристики. 

Аналізуючи результати останніх досліджень, вчені звертають увагу на те, що питання прояву академічної 
обдарованості є найменш вивченим, не існує однозначного підходу до розуміння даного виду обдарованості, 
немає чіткого розділення академічної та інтелектуальної обдарованості, критеріїв її діагностики. Так, 
Г. Тарасова не розмежовує академічну обдарованість та інтелектуальну, користується терміном ''академічна 
обдарованість'' як одним із проявів розумової обдарованості [1]. 

В. Онацький вважає академічну обдарованість індивідуальним проявом обдарованості дитини. Особистість, 
чиї здібності та потенціал для навчальних досліджень значно вищі, ніж у її однолітків, дослідник називає 
академічно обдарованою. Він зазначає, що для такої дитини характерні стійка пізнавальна потреба, 
дослідницька активність у виконанні будь-яких завдань, здатність до аналізу і прогнозу. При цьому типі 
обдарованості на перший план виходять особливі здібності до навчання. Така дитина може блискуче 
засвоювати нові знання, тобто вчитися. Особливості її пізнавальної сфери (мислення, пам’яті, уваги) такі, що 
роблять навчання легким і приємним. Академічно обдаровані діти мають дуже глибокі знання, вміють 
самостійно їх здобувати: самі читають складну наукову літературу, критично ставляться до досить серйозних 
джерел. Учні цього типу обдарованості точно і глибоко аналізують програмний та позапрограмний матеріал [2]. 

В. Рафікова, відповідно до теоретичних положень щодо структури особистості, її потреб та мотиваційних 
характеристик, вважає, що академічна обдарованість є індивідуальним конгломератом вродженого і набутого, 
знань, умінь, навичок і способів їх отримання, особистісних якостей і специфічних відношень, що визначають 
унікальність конкретної обдарованої дитини. Дослідниця розуміє академічну обдарованість як прояв високих 
навчальних досягнень за всією сукупністю шкільних предметів. В. Рафікова зазначає, що необхідною умовою 
успішної діагностики академічної обдарованості є алгоритмізація тестування й оцінка різних складових цього 
виду обдарованості у процесі навчання, виділення учнів з найвищим індексом академічної обдарованості.  

І. Круковська, посилаючись на дослідження В. Крутецкого звертає увагу, що ''дещо інший характер має 
академічна обдарованість, яка реалізується в успішному навчанні окремим навчальним предметам і вважається 
більш вибірковою. Академічно обдаровані діти можуть показувати високі результати щодо легкості, глибини, 
швидкості просування у окремих предметах, залишаючи поза увагою інші предмети, які засвоюються ними не 
так легко'' [1: 94]. При цьому дослідниця наводить приклад математичної обдарованості. 

Серед академічно обдарованих дітей В. Онацький виділяє кілька груп [3]:  
1) учні, які легко засвоюють будь-яку діяльність, досягають значних результатів з усіх предметів, тобто 

мають широку здатність до навчання; 
2) учні, які мають підвищені здібності до засвоєння знань в одній чи декількох близьких сферах діяльності. 
Академічно обдарованим дітям притаманні стійкі інтереси, адже обдарованість розвивається на основі 

улюбленої діяльності. Н. Бугайова звертає увагу, що діти з академічним типом обдарованості – ''це типові 
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медалісти, з яких потім виходять добротні професіонали. Іноді досить важко розрізнити академічний і 
інтелектуальний тип обдарованості. Проте, якщо ''інтелектуали'' відрізняються критичним мисленням, прагнуть 
до філософського осмислення складних наукових проблем, то ''академіки'' – це завжди генії вчення, майстри 
швидкого і якісного засвоєння матеріалу'' [4]. 

Академічна обдарованість – це вид обдарованості, що проявляється в неординарних досягненнях у навчанні, 
швидкості та легкості засвоєння великих обсягів знань, високих показниках успішності з усіх предметів або з 
окремих навчальних дисциплін. З’ясовано, що серед особистісних чинників академічно обдарованих особливе 
значення мають: креативність, інтерес до змісту діяльності, ставлення до себе та базові особистісні властивості 
(п’ятифакторна модель особистості); в когнітивній сфері – інтелект та креативність при провідній ролі першого. 
У працях зарубіжних та вітчизняних дослідників стверджується, що обдарованим властивий перфекціонізм як 
особистісний чинник, який проявляється у бажанні бути досконалим та прагненні до досконалості в будь-якій 
діяльності [4: 18]. 

О. Фіногенова вважає, що ''академічна обдарованість має свої підвиди: є учні з широкими здібностями до 
навчання – вони легко засвоюють будь-яку діяльність, проявляють помітні успіхи у всіх шкільних предметах; а 
є учні, у яких підвищені здібності до засвоєння, що проявляється лише в одній чи кількох близьких галузях 
діяльності. На її думку, різниця між інтелектуальною і академічною обдарованістю полягає в тому, що 
інтелектуали постійно проявляють самостійність в мисленні – критичні, володіють потребою в розумінні і 
усвідомленні світу. Академічна обдарованість більш адаптивна, їх інтелект служить їм для пристосування і 
відповідності вимогам суспільства [5]. 

Отже, у розв’язанні проблеми академічної обдарованості не має однозначного підходу серед сучасних 
науковців. Більшість дотримуються думки, що академічна обдарованість проявляється в особливих здібностях 
до вивчення всіх дисциплін без винятку; що це здатність до навчання заради навчання (В. Рафікова, О. Буров). 
Інші вважають, що академічно обдарована особистість має підвищені здібності до засвоєння знань в одній чи 
декількох близьких сферах діяльності (В. Онацький, О. Фіногенова). Значна кількість дослідників вважають, що 
академічно обдаровані учні, незважаючи на високий розвиток інтелекту, пам’яті, здатності до научіння, не 
здатні в майбутньому досягнути видатних результатів в обраній спеціальності. 

Виклад основного матеріалу. Експериментальне дослідження вивчення потреб академічно обдарованих 
старшокласників та умов, необхідних для реалізації їх обдарованості, проводилися нами під час заключного 
етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії (м. Миколаїв, 2012) шляхом письмового опитування учасників олімпіади 
(учнів 9 – 11 класів) з усіх регіонів України (100 осіб). 

В основу діагностики академічної обдарованості було покладено уявлення про академічну обдарованість як 
вид розумової обдарованості, інтегральну характеристику особистості, яка ґрунтується на складній 
поліфункціональній системі психологічних та психофізіологічних властивостей індивіда і реалізується через 
успішну діяльність, що проявляється в неординарних досягненнях у навчанні, швидкості та легкості засвоєння 
великих обсягів знань, високих показниках успішності з усіх предметів або з окремих навчальних дисциплін.  

Серед респондентів було виокремлено групу учнів, що з однаковою легкістю засвоюють всі навчальні 
дисципліни без винятку і мають сформований особистісно-мотиваційний компонент, що включає в себе стійку 
мотивацію до навчання, прагнення до пізнання, високу пізнавальну активність, завдяки яким сам процес навчання 
приносить їм задоволення, тобто їм цікаве ''навчання заради навчання'' (37 учнів із 100). Ці дані свідчать про те, 
що академічно обдаровані учні мають можливість на рівні з інтелектуально обдарованими учнями досягати 
видатних результатів у власному розвитку. Дані учні ставали неодноразовими переможцями міських, районних, 
обласних предметних олімпіад з багатьох дисциплін не лише одного циклу. Майже всі респонденти відповіли, що 
підготовка до олімпіад і загалом процес навчання займають значну частину їхнього часу. 

Домінуючі мотиви навчання академічно обдарованих 
старшокласників
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Рис. 1. 1 – бажання підготуватися до майбутньої професії; 2 – прагнення отримати гарні оцінки; 
3 – бажання завоювати авторитет однолітків; 4 – завоювати повагу старших;  

5 – подобається пізнавати нове; 6 – люблю мислити, думати, розв'язувати проблеми, задачі;  
7 – розуміння власної відповідальності перед батьками; 8 приємно отримувати схвалення; 

 9 – прагнення бути найкращим, лідером, переможцем; 10 – подобається отримувати теоретичні знання 
(іноді енциклопедичного характеру); 11 – подобається сам процес навчання;  

12 – люблю виконувати важкі, цікаві завдання. 
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За результатами вивчення домінуючих мотивів навчальної діяльності академічно обдарованих 
старшокласників встановлено, що провідними мотивами є бажання підготуватися до майбутньої професії (70 % 
опитаних), отримувати задоволення від процесу розв'язування проблем, задач, думати, здійснювати різні 
мислительні операції (62 %), пізнавати нове (58 % респондентів), отримувати задоволення від виконання 
важких, цікавих завдань (52 %), бути лідером, переможцем (32 %), подобається сам процес навчання (30 %), 
отримувати гарні оцінки (22 %), розуміння власної відповідальності перед батьками (22 %), приємно 
отримувати схвалення (22 %), подобається отримувати теоретичні знання (22 %). 

Більшість опитаних відповіли, що почали рано ходити (до року), розмовляти, навчилися читати у віці 4-5 
років, пішли до школи, вміючи читати й рахувати до десяти, тобто мали гарні природні задатки до розвитку 
здібностей. Ті учні, що проходили в навчальному закладі тест на IQ мають високий результат (лише 7 учнів з 
вибірки проходили цей тест, що свідчить про невисокий рівень дослідженості обдарованості психологами у 
навчальних закладах, відсутність цілеспрямованого вивчення цих учнів і розробки програм для роботи з ними). 

Когнітивно-пізнавальна сфера досліджуваних характеризується високим темпом діяльності, рівнем 
продуктивності пам’яті, здатності до швидкого засвоєння і відтворення отриманої інформації (для 
запам’ятовування однієї друкованої сторінки тексту їм необхідно від 15 до 30 хв., вони швидко запам’ятовують 
цифрову інформацію, математичні дані, хронологічні межі тощо). Вони можуть тривалий час інтенсивно й 
напружено працювати розумово (35 учнів), легко мобілізують сили для досягнення пізнавальної мети, швидко 
відновлюють сили після напруженої розумової праці, частина дітей (33 учні) отримують задоволення від 
інтенсивної розумової роботи. 

Операційний компонент, що включає в себе академічні вміння і є інструментом для здійснення навчальної 
діяльності, вирізняється різноманітністю. Ці учні при засвоєнні навчального матеріалу складають опорні 
конспекти, схеми, проводять асоціації з певними предметами, символами тощо, більшість легко запам’ятовують 
все підряд, мають схильність до засвоєння енциклопедичного матеріалу. Значна частина респондентів 
намагаються об’єднувати навчальний матеріал з дисциплін одного циклу, шукати паралелі, відповідності, 
встановлюють логічні зв’язки, люблять працювати з різними джерелами інформації, використовують 
підручники різних авторів і шукають відповідності в поданій інформації. 

Для багатьох учнів цікавими є бесіди, диспути з однолітками і дорослими, вони мають багатий словниковий 
запас і сформовану комунікативну компетентність, але надають перевагу письмовому висловлюванню власних 
думок, мотивуючи це тим, що такий спосіб надає їм відчуття впевненості. Якщо є можливість використати 
готові алгоритми розв’язку проблеми, вони охоче ними користуються, щоб швидше досягнути бажаного 
результату. Водночас, більшість із виділених академічно обдарованих старшокласників люблять комбінувати 
інформацію (вихідні дані) з метою отримання нового результату (якщо дозволяють часові межі, відведені для 
виконання завдань). При плануванні подальшого навчання з метою покращення власних результатів майже всі 
учні самостійно складають план подальшого навчання, розподіляють час для вивчення окремих дисциплін.  

Академічно обдаровані учні, за результатами опитування, надають перевагу толерантним, справедливим, 
вимогливим учителям, ерудованим, що володіють матеріалом і сучасними знаннями, які є компетентними не 
тільки в предметі, що викладають. 

На питання ''в якому б класі ви хотіли навчатися?'' 15 учнів відповіли, що наповнюваність класів повинна бути 
від 10 до 15 осіб, 10 респондентів – від 20 до 30 учнів, 10 учнів не визначили кількість, 2 учні – 7 – 10 чоловік. 
Майже всі учні прагнуть навчатися в класах з сильнішими учнями, щоб відчувати конкуренцію. Значна кількість 
опитаних відповіли, що потребують індивідуальних занять з учителем та відвідують факультативи. Гарною 
вважають школу, з невеликою кількістю учнів, з міцною матеріальною базою, достатньо оснащеними кабінетами, 
можливістю забезпечити практичну частину навчального процесу (відмічають, що для оволодіння 
експериментальними навичками змушені відвідувати ВНЗ чи спеціалізовані лабораторії, оскільки у школах немає 
можливостей для повноцінного виконання хімічного експерименту), комп’ютеризованою, з великими 
бібліотеками чи електронним ресурсом наукової літератури. При підготовці до змагань учні потребують занять із 
викладачами ВНЗ, оскільки ті мають більш вузьку спеціалізацію, що допомагає досконаліше вивчити предмет. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Отже, 
академічна обдарованість – це вид обдарованості, що проявляється в неординарних досягненнях у навчанні, 
швидкості та легкості засвоєння великих обсягів знань, високих показниках успішності з усіх предметів або з 
окремих навчальних дисциплін. Академічно обдаровані учні – це учні, що мають надзвичайно високу 
внутрішню мотивацію до навчання, здатні тривалий час концентрувати увагу на конкретному виді діяльності, 
володіють міцними, іноді енциклопедичними знаннями. Академічно обдаровані старшокласники можуть 
досягнути значних успіхів при реалізації власних здібностей до навчання на високому рівні складності. 
Академічна обдарованість більш адаптивна. Ці учні свідомо використовують свій інтелект для пристосування і 
відповідності вимогам середовища, орієнтовані на співпрацю з однолітками та дорослими, прагнуть набути 
певного авторитету в соціумі, орієнтовані на оволодіння майбутньою професією. Вони потребують підтримки і 
допомоги з боку вчителів, належного забезпечення умов навчання, поваги та розуміння. У академічно 
обдарованої особистості домінують особистісно-мотиваційний компонент (внутрішні та зовнішні мотиви, 
пізнавальна активність, прагнення до забезпечення прогнозованого майбутнього) та когнітивно-пізнавальний 
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(пам'ять, ерудиція, концентрація уваги, високий темп навчання, прагнення інтегрувати знання, шукати 
відповідності, здобувати нові результати.). Ці діти потребують особливої уваги і підтримки в процесі розвитку 
здібностей. Представлений матеріал доцільно використовувати при розробці моделі готовності вчителів до 
розвитку академічної обдарованості старшокласників. 
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Ващук Е. В. Изучение потребностей академически одаренных старшеклассников и условий успешной 
реализации их одаренности. 

В статье сделаны попытки разграничить понятия ''академическая и интеллектуальная одаренность''. 
Выделены признаки проявления академической одаренности. На основе изучения одаренных учащихся, 

достигших выдающихся результатов по сравнению со сверстниками, анализируются психолого-
педагогические условия развития академической одаренности старшеклассников, организационные формы и 

методы работы с данной категорией школьников, их видение современной школы. Указывается, что 
одаренные старшеклассники могут достичь значительных успехов при реализации собственных способностей 
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к обучению на высоком уровне сложности при поддержке и помощи со стороны психолого-педагогического 
коллектива учебного заведения. 

Vashchuk O. V. The Study of the Needs of the Academically Gifted High School Students and the Conditions for the 
Successful Implementation of their Talent. 

The article makes the attempt to delineate the concept of academic and intellectual aptitude. The manifestation features 
of academic giftedness are pointed out. On the basis of the study dealing with the gifted students who have achieved 

outstanding results in comparison with peers, the psychological and pedagogical conditions of senior pupils' academic 
giftedness development, organizational forms and methods of work with this category of pupils, their vision of the 

modern school are analyzed. It is indicated that gifted high school students can achieve significant progress in 
implementing their own abilities to learn on the high level of complexity under support and assistance from the psycho-

pedagogical staff of the institution. 
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ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ СУЧАСНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ НАУКИ 

У статті представлено головні категоріальні характеристики громадянської компетентності як науково-
педагогічного поняття. З’ясовано провідні наукові підходи до окреслення категорії громадянської 

компетентності. Виявлено категоріальні зв’язки громадянської компетентності з громадянськими 
цінностями, громадянською освітою, громадянським вихованням та іншими суміжними категоріями. 

Стан дослідженості проблеми та актуальність її вивчення. Проблема громадянської компетентності має 
безпосереднє відношення до становлення громадянського суспільства в Україні. Проблема формування 
особистості, що має достатній рівень громадянської компетентності, знаходиться в центрі уваги науковців у 
галузі соціології, філософії освіти, психології, педагогіки, а саме: як питання ролі і місця особистості в процесі 
розвитку громадянського суспільства (Г. Алмонд, С. Верба, М. Рагозін, О. Сухомлинська, О. Войченко, 
В. Степаненко та ін.) [1-4]; як проблема формування системи громадянських цінностей у різних вікових груп 
(В. Микольченко, Т. Зоріна та ін.) [5-6]; як сукупність форм і методів громадянського виховання (П. Ігнатенко, 
В. Поплужний, Н. Косарєва та ін.) [7]; як виявлення провідних засад компетентнісної освіти й виховання на 
засадах громадянськості (М. Михайліченко, М. Козій, А. Рацул, О. Рацул, В. Шахрай та ін.) [8-11]. 

Концепція нашого дослідження ґрунтується на тому, що формування громадянської компетентності у 
студентів – майбутніх менеджерів сфери туризму – має специфічні ціле-мотиваційні, змістові, діяльнісні та 
аксіологічні характеристики. Тому вже на етапі формулювання мети розвитку громадянської компетентності у 
фахівців зазначеного профілю та категоріального окреслення проблеми на перший план виступає їх майбутня 
професійна діяльність та освітньо-кваліфікаційні характеристики. На рівні змісту та форм розвитку 
громадянської компетентності варто враховувати специфіку вищого навчального закладу та соціальне 
замовлення на розвиток конкурентоспроможного й особистісно розвиненого фахівця, здатного до 
саморозвитку. На етапі оцінки результатів сформованості громадянської компетентності маємо врахувати весь 
комплекс громадянських цінностей, що сформувався у майбутнього фахівця під час навчання у ВНЗ на засадах 
компетентнісного підходу до постановки всього навчально-виховного процесу. 

Мета статті полягає у категоріальному аналізі проблеми формування громадянської компетентності 
менеджерів сфери туризму під час навчання у вищому навчальному закладі. 

Найбільш розробленими (з категоріальної точки зору) у комплексі важливих для нашого дослідження 
категорій є, без сумніву, "громадянське виховання" та "громадянська освіта". Так, громадянська освіта 
розглядається як науково-педагогічна категорія у таких аспектах: політичному – як окреслення рівня участі 
особистості в прийнятті політичних рішень; правовому – як відображення категорії "громадянське право", 
"громадянський обов’язок"; культурному – як віддзеркалення зв’язку з поняттям громадянської культури, 
міжетнічної та міжконфесійної толерантності; соціально-економічному – як реалізація пошуку нових форм 
праці і зміцнення громади [12]. 

Розглядаючи поняття громадянської компетентності, науковці переважно визначають її у зв’язку з поняттям 
громадянськості, і тлумачать громадянську компетентність як найвищий прояв громадянськості. У зв’язку з 
цим ми визначаємо громадянську компетентність майбутнього фахівця сфери туризму як складову його 
професійної компетентності, що виявляється у здатності майбутнього фахівця сфери туризму активно, 
відповідально й ефективно реалізовувати свої громадянські права й обов’язки з метою розвитку в Україні 
громадянського суспільства, залучаючи до своєї професійної діяльності громадянські цінності і розвиваючи 
свою громадянську культуру. 

Структура громадянської компетентності майбутнього фахівця сфери туризму визначається сутністю самої 
категорії громадянської компетентності, і може бути представлена в єдності таких компонентів: 

- громадянських знань, куди відносимо професійні знання про свою державу, її історію, традиції, засади 
становлення громадянського суспільства; 

- умінь і навичок громадянської діяльності щодо реалізації своїх прав та обов’язків як громадянина й 
майбутнього фахівця; 

- громадянських цінностей, які характеризують менеджера сфери туризму й громадянина України; 
- особистісних якостей майбутнього фахівця сфери туризму, які відображають загальний рівень його 

громадянської культури. 
Поняття громадянської компетентності може бути розглянуте в сукупності кількох теоретичних підходів, за 

якими визначаються відмінності у тлумаченні цього поняття в різних науках. Так, у межах соціологічного 
підходу до поняття громадянської компетентності процес її формування може розглядатися як соціальна 
ситуація розвитку, а суб’єкти формування громадянської компетентності – як агенти й провідники соціалізації, 
які впливають на розвиток громадянських якостей особистості. Психологічний підхід до поняття громадянської 
компетентності дає можливість розглядати проблему психологічного впливу на особистість під час формування 
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громадянської компетентності. Крім того, у межах цього підходу розглядається зв'язок процесу формування 
громадянської компетентності з базовими психічними процесами особистості – пам’яті, уяви, уявлення, 
мислення тощо. У площині педагогічного підходу до громадянської компетентності наголос робиться на змісті, 
формах і методах громадянської освіти й виховання підростаючого покоління, що забезпечують у своїй 
сукупності певний рівень громадянської компетентності особистості на різних вікових етапах її розвитку. 
Соціально-педагогічний підхід до проблеми формування громадянської компетентності виражає соціальні 
характеристики педагогічного процесу щодо розвитку громадянських знань, умінь, особистісних якостей та 
цінностей дитини, а також дає можливість окреслювати коло проблем, які виникають у межах процесу 
формування громадянської компетентності в соціальному середовищі особистості. 

Категоріальні зв’язки громадянської компетентності з іншими суміжними поняттями, які використовуються 
сучасною психолого-педагогічною наукою, подано в таблиці 1. 

Таблиця 1. 
Категоріальні зв’язки поняття "громадянська компетентність" та інших суміжних понять 
Суміжне з 

громадянською 
компетентністю 

поняття 

Сутність (визначення) 
зазначеного поняття 

Зв’язок зазначеного поняття з 
поняттям громадянської 

компетентності 

Громадянське 
суспільство 

Суспільство громадян з високим рівнем 
економічних, соціальних, політичних, 
культурних і моральних властивостей, яке 
утворює розвинені правові відносини з 
державою; суспільство рівноправних громадян, 
яке не залежить від держави, але взаємодіє з 
нею заради спільного блага. 

Громадянське суспільство 
забезпечує розвиток особистості 
кожного громадянина у 
напрямку формування у нього 
громадянської компетентності. 

Громадянська 
культура 

Cукупність духовних, моральних якостей, 
цiннiсних орієнтацій та світоглядно-психологічних 
характеристик особистості. Складовими 
громадянської культури є громадянська 
освіченість, компетентність, активність, зрілість, 
досвід громадської діяльності. 

Громадянська культура виступає 
суспільним тлом, на якому 
розвивається громадянська 
компетентність; громадянська 
культура забезпечує наступність 
у формуванні громадянської 
компетентності. 

Громадянські 
цінності 

Явища, процеси, норми життя, утвердження і 
розвиток яких мають найбільше значення для 
громадянського суспільства. Серед 
найважливіших з них: державність, добробут 
населення, національна безпека, відданість 
загальнолюдським цінностям, ідеалам свободи, 
відповідальність перед собою, своєю сім’єю та 
суспільством, послідовне утвердження 
демократичних засад розвитку суспільства, 
побудови правової держави, становлення 
громадянського суспільства. 

Належний рівень розвитку 
громадянських цінностей 
забезпечує аксіологічну 
складову громадянської 
компетентності. 

Громадянська 
освіта 

Послідовний, цілеспрямований і системний 
процес, спрямований на формування особистості, 
якій властиві демократична громадянська 
культура, усвідомлення взаємозв'язку між 
індивідуальною свободою, правами людини та її 
громадянською відповідальністю, готовністю до 
компетентної участі в житті суспільства. 

Належний рівень громадянської 
освіти забезпечує когнітивний 
компонент розвитку 
громадянської компетентності. 

Громадянське 
виховання 

Формування громадянськості як інтегрованої 
якості особистості, що дає людині можливість 
відчувати себе морально, соціально, політично 
і юридично дієздатною та захищеною. 

Належний рівень 
громадянського виховання 
забезпечує розвиток 
громадянських умінь і навичок 
як структурного компонента 
громадянської компетентності. 

Громадянськість  

Духовно-моральна цінність, світоглядна і 
психологічна характеристика особистості, що 
визначає її обов'язок і відповідальність перед 
співвітчизниками, Батьківщиною. 

Громадянськість особистості 
виражає ступінь особистого у 
загальній структурі громадянської 
компетентності та рівень 
поєднання індивідуального 
комплексу громадянських якостей 
і цінностей зі знаннями, вміннями, 
навичками. 
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У формуванні громадянської компетентності майбутнього фахівця на сьогодні існують певні ризики, на які 
варто зважати, проектуючи технологію чи модель формування громадянської компетентності. До цієї системи 
ризиків ми відносимо, наприклад: 

Ризик № 1 – трансформація засадничої мети формування громадянської компетентності. У випадку 
спрацювання зазначеного ризику у системі вищої освіти виникає небезпека замість громадянської 
компетентності отримати в кращому випадку громадянську обізнаність, в гіршому – громадянський 
індивідуалізм з тлумаченням "держави для себе". 

Ризик № 2 – підміна суб’єктів, які беруть участь у формуванні громадянської компетентності. У випадку 
розмитості поняття "громадянське суспільство" в Україні, цей ризик є актуальним. У випадку реалізації зазначеного 
ризику маємо справу з домінацією політики як суб’єкта формування громадянської компетентності замість 
соціального середовища як базового простору, що забезпечує цей процес. Крім того, деякі суб’єкти формування 
громадянської компетентності можуть бути незаслужено усунуті від цього процесу – наприклад, освіта і культура як 
провідні інститути формування громадянської компетентності особистості майбутнього фахівця. 

Ризик № 3 – неусталені зв’язки між компонентами громадянської компетентності та суб’єктами її 
формування. За умови, коли у процесі формування громадянської компетентності акцент робиться на знаннєвій 
парадигмі, страждає насамперед, аксіологічна й рефлексивна складова громадянської компетентності. Крім 
того, руйнуються зв’язки між іншими суб’єктами цього процесу – сім’єю та найближчим оточенням студента, 
освітніми інституціями, етноконфесійними параметрами розвитку особистості, засобами масової інформації і 
інформаційним полем формування громадянської компетентності загалом та ін. 

Ризик № 4 – міфологізація процесу формування громадянської компетентності, яка призводить у крайніх 
проявах до мегаломанії чи ксенофобії, з одного боку, або ж до неприйняття себе як носія певних громадянських 
цінностей – з іншого.  

Ризик № 5 – дисбаланс між можливостями сучасної системи вищої професійної освіти та вимогами до 
громадянської компетентності, які ставляться суспільством. Так, змістові та технологічні характеристики вищої 
професійної школи (насамперед, її суспільствознавча змістова складова) далеко не завжди сприяють 
формуванню громадянської компетентності, оскільки орієнтовані на засвоєння системи знань, умінь і навичок 
професійного характеру, які почасти не мають вираженого громадянського вияву. Для майбутніх фахівців 
сфери туризму це реальний і наявний ризик, оскільки від рівня сформованості у них громадянських знань, 
умінь, навичок, цінностей прямо залежить не лише стиль їх професійної діяльності, але й її ефективність. 

Зазначені ризики, однак, не можна вважати такими, що несуть в собі лише деструктивний потенціал. Навпаки, 
наявність певних ризиків та їх розвиток дає можливість побудувати процес формування громадянської 
компетентності на принципах системності, наступності, взаємозумовленості компонентів та ін.  

Таким чином, категорія громадянської компетентності є різноплановою, містить категоріальні ознаки різних 
галузей гуманітарного знання і може бути визначена в межах проблеми нашого дослідження у психолого-
педагогічному контексті. 

Перспектива подальших досліджень полягає у визначенні теоретичного підґрунтя формування громадянської 
компетентності, виходячи з наукових розробок сучасної вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки. 
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Матеріал надійшов до редакції 21.01. 2013 р. 

Величко О. Ю. Гражданская компетентность как категория современной гуманитарной науки. 

В статье представлены главные категориальные характеристики гражданской компетентности как научно-
педагогического понятия. Определены ведущие научные подходы к определению категории гражданской 

компетентности. Выявлены категориальные связи гражданской компетентности с гражданскими 
ценностями, гражданским образованием, гражданским воспитанием и другими смежными категориями. 

Velychko O. Yu. The Civil Competence as the Category of the Modern Humane Science. 

The article presents the main categorical characteristics of the civil competence as the scientific-pedagogical notion. 
The principal scientific approaches to determining the civil competence category are determined. The categorical 

connections of the civil competence with the civil values, civil education, civil upbringing and other adjacent categories 
are singled out. 
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ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ 
У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

У статті розглянуто основні характеристики компетентнісного, особистісно-діяльнісного, маркетингового 
підходів в освіті, висвітлено переваги їх впровадження у процес фахової підготовки молодших спеціалістів 

порівняно з традиційним підходом. Вказано на необхідність застосування інтеграції даних підходів у підготовці 
фахівців, що забезпечує оптимальне сполучення форм, методів і прийомів у педагогічному процесі. Обґрунтовано 

значення сучасних підходів у формуванні економічної компетентності молодших спеціалістів. Запропоновано 
авторське визначення поняття "економічна компетентність". 

Постановка проблеми. Сучасний етап соціально-економічних перетворень в Україні, процеси глобалізації та 
інтеграції суспільства, стрімка зміна механізму управління в економіці, що переходить на ринкові принципи 
господарювання, необхідність масштабного розвитку підприємницької діяльності ввійшли в суперечність із 
системою підготовки кадрів для економічної галузі. Класична модель економічної освіти, котра склалась під 
впливом певних соціально-педагогічних умов, уже не задовольняє вимог сучасного ринку праці, який потребує 
фахівців з високою професійною майстерністю та новим ринковим економічним мисленням, здатних творчо 
застосовувати знання у різноманітних виробничих та соціальних ситуаціях. 

В таких умовах професійна економічна освіта вимагає нових підходів до організації навчання і має забезпечувати 
формування сукупності інтегрованих якостей особистості, що відображає її економічну компетентність у 
професійній діяльності, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість, творчу професійну самореалізацію. 

Метою даної статті є з’ясування теоретичних засад впровадження сучасних наукових підходів у 
навчальний процес вищих навчальних закладів, визначення педагогічної доцільності їх реалізації у процесі 
формування економічної компетентності молодших спеціалістів. 

Виклад основного матеріалу. У науковому розумінні поняття "підхід" трактується як спрямованість на ті 
чи інші аспекти пізнавальної діяльності студента, процесу становлення його особистості. Будь-який підхід 
поєднує в собі вихідні поняття, ідеї, концепції, принципи й технології навчання, що складають основу 
дослідницької діяльності. У літературі одержали детальне обґрунтування різноманітні підходи до формування 
професійної компетентності майбутніх фахівців, зокрема, особистісно-орієнтований, діяльнісний, 
компетентнісний, системний, комплексний, інтегративний, креативний та ін. Методологічною основою 
модернізації освіти, яка має відповідати сучасним потребам і вимогам ринку праці та умовам реалізації в 
Україні Болонського процесу, більшість вітчизняних та зарубіжних вчених розглядають компетентнісний підхід 
до підготовки майбутніх фахівців. 

Загальновизнано світовим педагогічним співтовариством, що якість освіти залежить не від обсягу фактичних 
знань індивіда, а від оволодіння ним ключовими компетентностями. Перехід до компетентнісного підходу означає 
переорієнтацію з процесу на результат освіти, виражений у формі компетенцій; зміщення акценту з 
накопичування кількості знань, умінь і навичок на формування здатності практично діяти у конкретних 
стандартних і нестандартних ситуаціях. Проблема компетентності ґрунтовно досліджена в роботах В. Бездухова, 
Б. Ельконіна, О. Овчарук, В. Маслова, Е. Зеєра та ін. Теоретичній розробці основних положень компетентнісного 
підходу до організації системи економічної освіти присвячені праці українських дослідників О. Пометун, Н. Бібік, 
Т. Однорог, Н. Жукович-Дородних, А. Колота, Г. Чепорової, Н. Кошелевої,С. Степаненко та ін. Питання 
професійної підготовки на основі компетентнісного підходу розглянуто в працях М. Вачевського, В. Анищенко, 
А. Михайличенко та ін. 

Проте аналіз багаточисленних наукових досліджень, які розкривають умови запровадження 
компетентнісного підходу в українську освіту, показує, що основна складність у використанні даного підходу 
полягає в тому, що немає єдиного його тлумачення, як немає і загальноприйнятих визначень компетенції і 
компетентності сучасного фахівця. Як зазначає Н. Грішанова, існування різноманітних підходів до класифікації 
компетенцій визначає складність їх методологічного обґрунтування [1: 10]. 

Ми розрізняємо базові поняття таким чином: компетенція – задана вимога, норма освітньої підготовки фахівця, 
тобто знання, навички, досвід, які необхідні для виконання певних функціонально пов’язаних завдань на 
необхідному рівні, а компетентність – реально сформовані особистісні та професійні якості, тобто інтегральна 
характеристика тієї особистості, яка володіє всіма потрібними компетенціями. 

Проблеми, пов'язані з освітою на компетентнісній основі, вивчають відомі міжнародні організації: 
ЮНЕСКО, Рада Європи, Організація європейського співробітництва та розвитку, Міжнародний департамент 
стандартів тощо. Для того, щоб полегшити процес оцінювання компетентностей Міжнародний департамент 
стандартів для навчання, досягнення та освіти (IBSTPI) пропонує виділити з цього поняття такі індикатори, як 
набуті знання, вміння, навички та навчальні досягнення. 
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Експерти програми "Визначення та відбір компетентностей: теоретичні й концептуальні засади" зі 
скороченою назвою "DeSeCo" (1997 р.) вказують на те, що кожна компетентність побудована на поєднанні 
взаємовідповідних пізнавальних ставлень і практичних навичок, цінностей, емоцій, поведінкових компонентів, 
знань і вмінь, всього того, що можна мобілізувати для активної дії [2: 9]. 

На думку російської дослідниці Н. Корякіної, компетентнісний підхід має бути спрямованим на створення 
умов для оволодіння комплексом компетенцій, що означають потенціал, здатності випускника до виживання та 
стійкої життєдіяльності в умовах сучасного багатофакторного соціально-політичного, ринково-економічного, 
інформаційно й комунікаційно-насиченого простору. Не можна не погодитись, що виділення компетенцій не 
заперечують знання, уміння та навички (ЗУН), але принципово відрізняються від них: від знань – існуванням у 
вигляді діяльності, а не лише у вигляді інформації про неї; від умінь – переносом на різні об’єкти впливу; від 
навичок – усвідомленістю, яка дозволяє людині діяти навіть у нестандартному оточенні [3: 14]. Традиційна 
система освіти акцентувала основні зусилля на набутті знань, умінь і навичок, що догматично абсолютизувало 
знання і формувало знаннєвий підхід до навчання. Основна увага при цьому фокусувалася на самих знаннях, а те, 
для чого вони потрібні, залишалося поза увагою. Таким чином, за компетентнісного підходу у зміст освіти, як і 
при традиційних підходах, входять знання, способи та досвід репродуктивної і творчої діяльності, досвід 
ціннісного ставлення до світу, але при цьому основний акцент робиться на практичному оволодінні цим змістом. 

Впровадження компетентнісного підходу у систему ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації визначається об’єктивними 
суперечностями: між змінами умов на ринку праці України, зростанням ролі компетентного, мобільного, 
інформативно грамотного фахівця та недостатньою підготовленістю молоді до самостійної практичної 
діяльності, їх інертністю в оволодінні майбутньою професією; недостатністю педагогічних технологій і 
програм якісної стандартизованої економічної підготовки молодших спеціалістів та усвідомленням їх ролі в 
системі економічної освіти на державному рівні.  

У нашому дослідженні компетентнісний підхід ґрунтується на визнанні економічної компетентності 
молодших спеціалістів як результату фахової підготовки у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації з необхідним набором 
відповідних компетенцій, які в подальших дослідженнях будуть виражені як елементи моделі формування 
економічної компетентності сучасного фахівця. 

Аналіз літературних джерел дає змогу обґрунтувати власний підхід до розуміння економічної 
компетентності молодших спеціалістів у процесі фахової підготовки з урахуванням сутності і призначення 
освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" за напрямом підготовки "Економіка і підприємництво". 
Отже, економічну компетентність молодших спеціалістів у процесі фахової підготовки ми розуміємо як 
інтегровану професійно-особистісну характеристику фахівця, що визначає володіння необхідними 
компетенціями для успішного здійснення економічної діяльності або виконання професійних обов’язків, 
передбачених для первинних посад в галузі економіки на виробництві чи у сфері послуг відповідно до фахового 
спрямування. Основною метою формування економічної компетентності студента є підвищення його 
професійної компетентності, яка дозволить реалізувати себе в професійно-економічній діяльності. 

Зазначимо, що компетентнісний підхід може бути реалізованим і перевіреним тільки в процесі виконання 
конкретним студентом певного комплексу дій, тому він безпосередньо пов'язаний з особистісно-орієнтованим і 
діяльнісним підходами до навчання. В науковій літературі ці підходи частіше розглядають як двокомпонентний 
єдиний підхід, що полягає у становленні студента як активного суб’єкта навчального процесу. Треба 
підкреслити, що обидва компоненти, особистісний і діяльнісний, нерозривно зв'язані, оскільки особистість 
виступає суб'єктом діяльності.  

Якщо за традиційного підходу соціально-педагогічні моделі розвитку особистості описувались у вигляді 
ззовні заданих зразків, еталонів пізнавальної діяльності, то особистісно-діяльнісне навчання виходить із 
визнання унікальності суб’єктного досвіду самого студента як важливого джерела індивідуальної 
життєдіяльності. Особистісно-діяльнісний підхід відображають у своїх дослідженнях І. Зимняя, Н. Саєнко, 
Т. Тихонова, В. Серіков, І. Якиманська та ін. Такий підхід безпосередньо стосується нашого дослідження, 
оскільки за своєю сутністю компетентність, на відміну від знань, умінь, навичок, що передбачають дію за 
зразком, передбачає досвід самостійної пізнавальної діяльності. Кінцевою метою такого навчання є не 
запам’ятовування знань, а формування способу дій, що забезпечують виконання майбутньої фахової діяльності. 
Особистісно-діяльнісний підхід у нашому дослідженні означає орієнтацію навчально-пізнавальної, науково-
пошукової і практичної творчої діяльності на здібності, інтереси, пізнавальні можливості студентів. 

Особистісний компонент особистісно-діяльнісного підходу передбачає, що в центрі навчання знаходиться 
студент як особистість (його мотиви, цілі, неповторний психологічний склад). Виходячи з інтересів студента, рівня 
його знань і умінь, викладач визначає завдання занять та формує, спрямовує і коректує весь освітній процес розвитку 
його особистості. Однакові ж формальні вимоги до всіх студентів, без застосування диференціації їх здібностей, 
інтересів, гальмують розумовий розвиток, знижують їх навчальну активність. 

Діяльнісний компонент означає переорієнтацію цього процесу на постановку і самостійне розв'язування 
студентами конкретних навчальних задач (пізнавальних, дослідницьких, перетворюючих, проектних тощо). 
Педагог має визначити номенклатуру навчальних задач і дій, їх ієрархію, форму подання і організувати 
виконання цих дій студентами за умови оволодіння ними орієнтовною основою і алгоритмом їх виконання. При 
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цьому студент повинен усвідомити, що здатність до самостійного прийняття професійних рішень, 
прогностичного бачення позитивних і негативних результатів професійної діяльності, розробки конкретних 
пропозицій і проектів є головним чинником професійного успіху фахівця на ринку праці. Це завдання має 
базуватись на тому, що навчальний заклад повинен забезпечити навчальний процес необхідною матеріально-
технічною базою для можливостей студентів самостійно досліджувати і творити. Варто згадати цілком слушні 
ідеї діяльнісного підходу Дж. Дьюї [4], який піднімав питання про те, щоб навчальний заклад був не 
підготовкою особистості до життя, а власне її життям, щоб студенти, навчаючись певної справи, самі були 
виконавцями цієї справи. Адже величезну роль в індивідуальному розвитку й особистісному становленні 
студентів відіграє їхня свідома самостійна діяльність, основою якої є власні мотиви і рішення.  

Суттєвою характеристикою діяльності є її мотивованість, яка визначає початковий момент діяльності. Якщо 
предмет діяльності – це те, на що вона спрямована, то мотив – це те, задля чого відбувається ця діяльність. Тому, 
передусім, ставляться завдання визначити мотиви навчання, індивідуальні якості та здібності студентів, їх готовність 
до виконання професійних обов’язків в економічній діяльності. Якщо із самого початку навчання студенти, які 
вступають до вищого навчального закладу, не мають хисту до обраної професії, а викладачі не приділяють уваги 
професійній спрямованості особистості, досягти сформованості у майбутніх фахівців професійної компетентності 
неможливо. Особливо це стосується підготовки студентів, які здобувають освіту у коледжах після закінчення дев’яти 
класів загальноосвітніх навчальних закладів.  

З іншої сторони, мотивація до навчання студентів залежить від створення умов, які спонукають їх до активної 
навчально-пізнавальної діяльності, формують у них позитивну мотивацію цієї діяльності. Якщо у старшого 
школяра навчальні інтереси визначають вибір професії, то в студента коледжу спостерігається й зворотне: вибір 
професії сприяє формуванню навчальних інтересів. Це надзвичайно важливо, оскільки якщо викладач не зуміє 
вказати на сенс переданої інформації, студенти не будуть зацікавлені у навчанні. Таким чином, окреслене 
завдання має бути враховане у процесі формування економічної компетентності молодшого спеціаліста. 

Варто врахувати, що досягнення в галузі економіки все більше залежать від розвитку інтелекту і творчих 
якостей, прагматичності, критичності мислення, здатності майбутнього економіста ввійти до нової професійної 
реальності з добре пізнаного навчального середовища. А це, зокрема, визначає формування особливих 
компетенцій, спрямованих на креативність професійної поведінки. 

У межах особистісно-діяльнісного підходу побудова навчального процесу має забезпечувати 
цілеспрямоване і ефективне формування навичок рефлексії, прояву інтуїції, імпровізації, прогнозування і 
передбачення; розвиток креативності за рахунок збільшення частки творчих завдань, які не мають однозначних 
рішень. При цьому збільшення обсягу самостійної роботи вимагає від студентів здатності до саморегуляції, 
самомотивування, ефективної самоорганізації, самоконтролю та самокорекції. 

Загалом можна констатувати, що для сучасного економіста важливо бути здатним самостійно пізнавати нові 
реалії й вирішувати нові проблеми та при цьому креативно мислити. Тому в межах нашого дослідження даний 
підхід передбачає організацію в процесі навчання активної інтелектуальної діяльності: високий рівень 
активного, творчого, самостійного мислення; організованості і цілеспрямованості пізнавальних процесів.  

Звертаємо увагу на те, що характер пізнавальної діяльності залежить від правильності світогляду студентів 
на економічну діяльність. Зорієнтованість студентів коледжів на економічні спеціальності часто зумовлена 
прагненням бути причетним до економічних процесів держави з метою власного фінансового збагачення 
завдяки більшій заробітній платі в сфері економіки, можливості відкрити власний бізнес, влаштуватись на 
роботу в престижну фірму, здійснювати міжнародну економічну діяльність тощо. Такі суто прагматичні цілі, а 
також переобтяжений точними науками зміст професійної економічної освіти не завжди спонукають 
студентську молодь до ґрунтовного засвоєння теоретичних знань із фундаментальних дисциплін. 

Варто відмітити і той факт, що перед вищою професійною школою, в тому числі навчальними закладами І-ІІ 
рівнів акредитації, ставиться складне завдання, яке передбачає не тільки підготовку фахівців з економічних 
питань, а й забезпечення готовності до життя та праці в умовах ринку, конкуренції, підприємництва. Трудова 
діяльність тісно переплітається з економікою, законами та закономірностями, а в сучасній ринковій економіці 
вона базується на принципах і методах маркетингу, як зазначає М. Вачевський [5: 11]. Тому ґрунтовним науковим 
підходом до формування економічної компетентності ми вважаємо новий за змістом маркетинговий підхід.  

Поняття "маркетинговий підхід" ще не ввійшло в обіг науково-педагогічних досліджень. Проте 
застосування його в процесі вивчення потреб та зацікавлення особистості надзвичайно важливе, оскільки 
передбачає використання багатого арсеналу сучасних досліджень і, відповідно, одержання й опрацювання 
значної кількості інформації. 

Маркетинговий підхід, як один із найбільш активних напрямів розвитку педагогічної теорії і практики, слугує 
новим кроком поступу в оновленні змісту освіти з метою збереження освіти, відповідної потребам сучасної 
цивілізації. Специфіка формування економічних знань на засадах маркетингу відображена в роботах М. Вачевського, 
Н. Примаченко, О. Панкрухіна, Т. Оболенської, Г. Шкляєвої та ін. 

Сьогодні маркетинг як ринковий і комерційний інструмент за своєю сутністю є одним із центральних 
інноваційних напрямів не лише економіки, а й педагогіки. У постіндустріальному суспільстві маркетинг має 
виконувати функції генерації змін, а не лише функції задоволення ринкового попиту [6: 63]. Цілком погоджуємося 
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із зауваженням Н. Флегонтової, яка вказує на те, що маркетинг в останні роки розглядається переважно у 
взаємозв’язку з розвитком ринкових механізмів, при цьому залишаються поза увагою соціально-психологічні та 
педагогічні аспекти маркетингової діяльності, що для економічної освіти може мати визначне значення [7].  

На відміну від інших економічних наук маркетинг є поєднанням теорії та практики, органічно пов'язаний із 
практикою підприємництва, беручи з нього все нове й водночас активно сприяючи вдосконаленню бізнесу. 
Сучасне бізнесове середовище, в якому доводиться працювати економічно активним громадянам нашої країни, 
є надто складним. Для того, щоб ефективно діяти в ньому необхідне розуміння як це середовище функціонує. І 
саме маркетинг важливий не тільки як академічна дисципліна або специфічна діяльність, але і як філософія 
бізнесу, мистецтво ефективної роботи, що дає можливість виживання в сучасному конкурентному середовищі.  

Навчання на принципах маркетингу вимагає безпосереднього контакту з практикою, постійного 
дослідження поточної ринкової ситуації і справжнього професіоналізму у ході проведення лекцій і практичних 
занять. Серед пропозицій щодо ліквідації розриву між знаннями з підручника та господарською практикою 
може бути можливість для студента в процесі навчання обов’язкового проходження стажування на 
підприємстві. Також дієвим засобом підвищення якості економічної підготовки та реалізації ідей безперервної 
економічної освіти у контексті даного підходу вважаємо кооперацію підприємств і навчальних закладів, 
заснованих на принципах взаємовигідної співпраці в області проведення спільних наукових розробок, 
направлених на модернізацію виробництва; впровадження в систему освіти новітніх бізнес-технологій 
навчання; прагнення до підвищення цільової підготовки студентів-випускників для потреб підприємств; 
створення спільних структур науково-освітнього та інноваційного профілю. 

На тісній співпраці навчальних закладів та підприємств, залучення роботодавців до формування змісту 
вищої освіти, проведення практик, курсового проектування, залучення студентів до актуальних виробничих 
завдань як неодмінної умови забезпечення якісної освіти наголошують М. Б. Євтух та І. С. Волощук [8]. 
Залучення роботодавців до навчального процесу надасть можливість оцінити якість професійної підготовки 
майбутніх фахівців з боку виробництва (як матеріального, так і духовного). 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, головне в новій парадигмі освіти – це орієнтація 
на інтереси і потреби особистості, адекватні сучасним тенденціям розвитку суспільства, визнання унікальної 
сутності та індивідуальності кожного студента, формування нових ціннісних орієнтацій, більш гнучкого 
мислення, налаштованість на діалог і співробітництво. При цьому зазначимо, що неможливо виділити для 
побудови навчального процесу окремий підхід, лише інтеграція різних положень сучасних підходів може 
забезпечити оптимальне сполучення форм, методів і прийомів у педагогічному процесі для кожної конкретної 
ситуації навчання. У нашому дослідженні розуміння означених наукових підходів у комплексі дає змогу 
моделювати процес формування економічної компетентності молодших спеціалістів.  

Перспективним напрямом дослідження вбачаємо необхідність проаналізувати процес формування 
економічної компетентності молодших спеціалістів із урахуванням зазначених підходів та обґрунтувати 
конкретні педагогічні технології. 
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Витер С. А. Подходы к формированию экономической компетенции младших специалистов в процессе 
профессиональной подготовки. 

В статье рассматриваются основные характеристики компетентностного, личностно-деятельностного, 
маркетингового подходов в образовании, отражены преимущества их внедрения в процесс профессиональной 

подготовки младших специалистов в сравнении с традиционным подходом. Указана необходимость 
применения интеграции данных подходов при подготовке специалистов, что обеспечит оптимальную 

комбинацию форм, методов и приемов в педагогическом процессе. Обосновано значение современных подходов 
при формировании экономической компетентности младших специалистов. Предлагается авторское 

определение понятия "экономическая компетентность". 

Viter S. A. Approaches of Junior Specialists to Economic Competence Formation in the Process of Professional 
Preparation. 

The article reviews the main characteristics of competence-based, personal and pragmatist, marketing approaches in 
the education, highlights the benefits of their implementation in the process of young specialists' professional 

preparation in comparison with the traditional approach. The necessity for these approaches integration in the 
specialists’ training that provides the optimal combination of forms, methods and receptions in the pedagogical process 

is indicated. The meaning of modern approaches for the young specialists' economic competence formation is 
grounded. The author's definition of the concept "economic competence" is offered. 
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НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК РЕСУРС РОЗВИТКУ 
ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

У статті викладено сучасні уявлення про сутність науково-дослідницької діяльності старшокласників у 
сучасному навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів. Розкрито взаємозв’язки між 

поняттями ''науково-дослідницька діяльність'', ''творча діяльність'' та ''творчий потенціал''. 
Охарактеризовано основні тенденції впровадження в практику загальноосвітніх навчальних закладів 

індивідуальних дослідницьких робіт старшокласників. Розглянуто організацію науково-дослідницької 
діяльності шкільного наукового товариства. 

В умовах сьогодення головною тенденцією розвитку сучасного суспільства є його динамічність та 
інформаційність. Ці тенденції впливають на зміни в економіці, політиці, культурі, освіті. Суспільство потребує 
творчих людей, які вміють конструктивно працювати та розв’язувати різні проблеми. Ці пріоритети 
підвищують вимоги до освіти. Тому, сучасна освіта значною мірою змінила свою мету та принципи 
функціонування. Так, одним із завдань української системи освіти є подолання протиріччя між замовленням на 
творчість з боку суспільства, творчою природою особистості та реальним вираженням творчих можливостей 
учнів. 

Основним педагогічним завданням сьогодні можна вважати організацію навчально-виховного процесу, 
особливо в старшій школі, ''з елементами творчих завдань, самостійних дослідів, наукового пошуку, 
стимулювання самостійної, близької до дослідницької діяльності учнів'' [1: 7]. 

Актуальність статті полягає в тому, що розвиток творчого потенціалу старшокласника створює 
передумови для розвитку потреби в творчій продуктивній діяльності в майбутньому, що загалом буде сприяти 
якісному розвитку українського суспільства. 

Національною доктриною розвитку освіти України, Національною програмою виховання дітей та учнівської 
молоді в Україні, Законами України ''Про загальну середню освіту'' й ''Про позашкільну освіту'' та ''Концепцією 
позашкільної освіти і виховання'' визначено, що провідною метою навчально-виховної діяльності різних 
навчальних, зокрема загальноосвітньої школи, є активізація, формування й розвиток творчого потенціалу та 
соціальної активності особистості, формування її системи гуманістичних й моральних цінностей, де цінність 
людини визначається як провідна. 

Проблемі формування творчого потенціалу особистості присвячено значну кількість педагогічних 
досліджень, виконаних протягом останніх років. У них творчий потенціал розглядається як інтегративне 
утворення особистості, що характеризується в контексті з факторами, умовами розвитку різних феноменів: як 
творча особистість (В. Рибалка, М. Вайновська, О. Павленко, В. Кисільова, І. Фелющенко), як особистісна 
творчість (О. Лаврентьєва), як особистісний досвід (Г. Коссак), як креативне мислення (Л. Баранова), як творча 
самореалізація (Н. Комісаренко, Л. Левченко), як творче самовиявлення (В. Костюк), як творча уява 
(Т. Чурпіта), як творчі здібності (Л. Руденко, М. Роговенко, Н. Слюсаренко, І. Теплицький, М. Титаренко, 
Л. Шпак), як творча діяльність (С. Мельник, О. Расказова), як творча активність (Г. Костюшко). Питання 
активізації творчого потенціалу у контексті організації й здійснення краєзнавчої роботи в позакласній виховній 
роботі розглядалося в дослідженні М. Костолович. 

Як один із засобів розвитку творчого потенціалу особистості старшокласника в умовах сучасності можна 
розглядати науково-дослідну роботу старшокласників. 

Науково-дослідна діяльність учня – це письмовий виклад власних результатів наукового дослідження, що 
ґрунтується на критичному огляді та аналізі бібліографічних джерел, систематизації самостійно зібраного 
матеріалу. Саме дослідна діяльність є вищою формою самоосвітньої діяльності учня [1: 10]. 

На думку В. Русової, ''науково-дослідна робота є невід’ємною частиною загальної дидактичної системи і полягає 
в залученні учнів до діяльності, в ході якої вони можуть формувати свої істинні наукові інтереси. Заняття науково-
дослідницькою роботою передбачають створення умов, які сприяють розвитку вроджених творчих здібностей, 
формуванню творчої мотивації, здатності особистості учнів до самореалізації'' [2: 304]. 

У свою чергу, Г. Цехмістрова вважає, що ''науково-дослідницька діяльність є одним із найважливіших 
засобів підвищення якості освіти і виховання учнівської молоді, здатної творчо застосовувати в практичній 
діяльності найновіші досягнення науково-технічного прогресу'', більше того ''розвиток наукових досліджень 
впливає на якість навчального процесу, оскільки вони змінюють не лише вимоги до рівня знань і вмінь, а й сам 
процес навчання і його структуру'' [3]. 

На думку А. Семенової, ''дослідницька діяльність забезпечує тим, хто навчається продуктивну та 
мисленнєву діяльність на самому високому рівні творчості, а також засвоюваність знань на рівні знань-
трансформацій при ефективному проявленні творчих здібностей'' [4]. 
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Таким чином, враховуючи зазначене вище дійшли висновку, що науково-дослідна робота старшокласників є 
творчою діяльністю, яка забезпечує розкриття та розвиток творчого потенціалу особистості старшокласника як 
внутрішнього джерела творчості, що є результатом взаємодії якостей і властивостей особистості, здатних 
реалізуватися у конкретному творчому акті. Отже, творчий потенціал – це величина, що характеризує 
потенційну енергію суб’єкта творчості. 

Варто зазначити, що сьогодні науково-дослідна робота в загальноосвітніх навчальних закладах найчастіше 
розглядається як відокремлена від інших напрямків діяльності старшокласників. Саме тому, на відміну від 
навчальної, вона охоплює лише частину тих, хто навчається у загальноосвітніх навчальних закладах. Головним 
завданням, на наш погляд, повинно стати розповсюдження впливу науково-дослідної роботи як механізму 
розвитку та реалізації творчого потенціалу на кожного старшокласника. 

Варто зазначити, що ефективним поштовхом у реалізації творчого потенціалу старшокласників протягом 
останніх двох десятиліть є їх дослідницька діяльність в МАН України. Саме методика організації МАН в 
загальноосвітньому навчальному закладі, за твердженням О. Березюк, дозволяє ''по-перше провести попередній 
добір серед учнів тієї групи, які покажуть свою придатність до наукових досліджень; по-друге, навчити всіх 
майбутніх науковців не просто сприймати певне коло знань й інформації, а виробити в них здатність 
аналізувати та синтезувати її; по-третє, дати навички й уміння чітко ставити й формулювати завдання та мету 
певної проблеми, визначати сформовані в них уявлення, захищати положення, що обґрунтовуються'' [5: 23]. 

Розглянемо організацію роботи шкільного наукового товариства ''АСТРА'' Новоград-Волинського колегіуму, яка 
передбачає обов’язкове залучення старшокласників до науково-дослідницької діяльності на рівні школи. 

Індивідуальна дослідно-експериментальна діяльність старшокласників передбачає: 
– власний вибір теми дослідження; 
– індивідуальне дослідження з обраної теми; 
– участь в роботі відповідної секції шкільного наукового товариства; 
– методичні рекомендації педагогічного керівника; 
– самоаналіз результатів дослідження та формування висновків; 
– індивідуальне письмове оформлення роботи; 
– індивідуальний добір форм презентації та захисту роботи; 
– участь у щорічній шкільній конференції наукового товариства колегіуму; 
– участь у конкурсі учнівських дослідницьких робіт Малої Академії Наук України міського, обласного 

та всеукраїнського рівнів. 
Старшокласники обирають тему і предмет дослідницької роботи, враховуючи власні інтереси та 

вподобання, відповідно до своїх природних нахилів, з урахування актуальності й доцільності обраної теми 
наукового дослідження. Написання дослідницьких робіт старшокласниками є обов’язковим або може бути 
заміненим проектом з певного предмету чи виконанням громадського проекту, як, наприклад ''Книга року'', 
''Наша газета'', ''Соціологічні дослідження''. Проекти, що виконують старшокласники можуть бути творчими, 
практично-організаційними, інформаційними, дослідними. Так, творчі проекти не мають детально опрацьованої 
структури діяльності, вона розвивається відповідно до форми кінцевого результату (газета, відеофільм). У свою 
чергу, інформаційні проекти мають чітку структуру (мета, актуальність, методи отримання й обробки 
інформації, оформлення результатів, презентація) та зорієнтовані на збирання інформації. Тоді, як практично-
організаційні проекти спрямовані на вироблення конкретної програми дій (громадські проекти). Дослідні 
проекти підпорядковані логіці дослідження і мають структуру відповідну науковому дослідженню 
(аргументація, актуальність теми, визначення проблеми й об’єкта дослідження, окреслення завдань, методів 
дослідження, висування гіпотез, визначення шляхів їх розв’язання, обговорення результатів, їх оформлення).  

Наукове співробітництво старшокласників та науковців Житомирського державного педагогічного 
університету імені Івана Франка здійснюється на основі угод, що складаються керівництвом школи і шкільного 
наукового товариства ''ASTRA'' за участі методичної служби відділу освіти між науковими установами та 
шкільним науковим товариством ''ASTRA''. Дослідницька діяльність старшокласників визначається роботою 
шкільного наукового товариства, загальними положеннями якого є: 

1. Шкільне наукове товариство ''ASTRA'' об’єднує учнів старших класів, здатних до наукового пошуку, 
зацікавлених у підвищенні свого інтелектуального та культурного рівня. 

2. Керівництво шкільним науковим товариство здійснює ''ASTRA'' заступник директора з наукової роботи, 
керівництво секціями здійснює учитель відповідної кафедри. 

3. Положення про шкільне наукове товариство ''ASTRA'' ухвалюють на загальних зборах членів наукового 
товариства. 

4. На загальних зборах затверджують план роботи шкільного наукового товариства на рік та обирають його Раду. 
5. Загальні збори шкільного наукового товариства ''ASTRA'' відбуваються у вересні. Засідання Ради – раз на 

місяць. Заняття в секціях – не менше одного разу на два тижні. Конференція-захист дослідницьких робіт 
відбувається в січні. 

Основною метою та завданнями шкільного наукового товариства ''ASTRA'' є: 
– розширення світогляду учнів у галузі досягнень вітчизняної та зарубіжної науки; 
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– всебічне сприяння саморозвитку, самоосвіті учнів; 
– підтримка та допомога членам товариства у їхній науковій діяльності; 
– активне залучення учнів до дослідницької діяльності. 

Структуру шкільного наукового товариства ''ASTRA'' складають секції: суспільних наук; психології; 
іноземних мов; математики та фізики; інформатики; філології та літературознавства; природничих наук; 
краєзнавства і туризму; мистецтвознавства; громадських проектів. 

Дослідницька діяльність старшокласників має послідовні етапи: 
Перший етап – вибір самостійно старшокласником теми дослідження у певній секції наукового товариства 

для проведення дослідження. Важливою вимогою є актуальність обраної теми для самого старшокласника, його 
майбутнього професійного самовизначення. 

Другий етап – визначення об’єкта та предмета дослідження, формулювання мети та завдань дослідження. На 
цьому етапі можливі консультації з науковими керівниками з метою підбору методів, прийомів і засобів 
дослідження. 

Третій етап – збір та аналіз інформації щодо історії вивчення питання, аналіз першоджерел. 
Четвертий етап – узагальнення накопиченої інформації, вироблення гіпотези власного дослідження, 

організація власного дослідження (спостереження, експеримент, анкетування, опитування тощо). Водночас, як 
свідчать результати нашого дослідження, на етапі висунення гіпотез необхідна консультація педагогічного та 
наукового керівника. 

П’ятий етап – аналіз та узагальнення зібраних даних, формулювання висновків роботи, її практичного значення. 
Заключний етап – захист дослідницьких робіт, який проводиться щороку в межах конференції наукового 

товариства колегіуму. 
Проведенню конференції передує така робота: 

– протягом першого тижня вересня колегіанти обирають предмет, з якого проводять дослідження; 
– протягом другого тижня вересня визначають теми робіт; 
– у вересні проводиться установча конференція колегіантів щодо проведення досліджень та написання 

робіт; усіх колегіантів забезпечують методичними рекомендаціями; 
– протягом жовтня-грудня тривають консультації з педагогічними, науковими керівниками; 

проводяться та опрацьовуються дослідження; оформляються роботи; 
– в січні з роботами ознайомлюються педагогічні керівники. 

У контексті зазначеного вище нами здійснено розробку методичних рекомендацій щодо вибору 
старшокласниками тематики дослідницьких робіт з біології. У свою чергу, конференція-захист дослідницьких 
робіт проводиться у секціях: математики та інформатики, громадських проектів, філології, природничих наук, 
іноземних мов, суспільних наук, психології. Комісія, до складу якої входять вчителі відповідної кафедри, 
представники методично-інформаційного центру дають оцінку проведеним дослідженням. Визначення 
переможців конкурсу-захисту відбувається на основі результатів оціночних листів членів журі. Оцінка враховує 
не лише знання учнів, а й вміння аргументувати та відстоювати власну позицію, вести діалог. Оціночні листи із 
загальними підсумками керівники секцій заповнюють після закінчення захисту на стандартних бланках. 

 За підсумками конференції-захисту проводяться загальні збори колегіантів, на яких вони одержують 
дипломи та подяки. До форм морального стимулювання можна віднести також нагородження учнів за 
підсумками щорічного шкільного конкурсу ''Зорепад'' у номінації ''Кращий дослідник''. Переможці шкільної 
конференції стають учасниками та переможцями міського, обласного та всеукраїнського етапів МАН. Отже, 
проведення конференції забезпечує: 

– розвиток пізнавальних інтересів і творчості учнів, розширення світогляду, набуття навичок 
самостійної роботи; 

– залучення учнів до наукового пошуку, стимулювання активної участі в науково-дослідному житті 
країни; 

– професійне самовизначення й рання професійна орієнтація. 
Отже, організація науково-дослідної роботи із старшокласниками дає змогу зробити висновок про нагальну 

потребу в індивідуальній творчій діяльності, що забезпечує функціональну готовність учнів до творчого 
пошукового розв’язання пізнавальних задач; розвиток інтелектуальних здібностей, дослідницьких умінь і 
творчого потенціалу учнів; формування на цій основі компетентної й творчої особистості, необхідної 
сучасному динамічному світу. 
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Гончарук Т. В. Научно-исследовательская деятельность старшеклассников как ресурс развития 
творческого потенциала. 

В статье изложены современные представления о сущности научно-исследовательской деятельности 
старшеклассников в современном учебно-воспитательном процессе общеобразовательных учебных заведений. 

Раскрыта взаимосвязь между понятиями ''научно-исследовательская деятельность'', ''творческая 
деятельность'' и ''творческий потенциал''. Обосновываются основные тенденции внедрения в практику 
общеобразовательных учебных заведений индивидуальных исследовательских работ старшеклассников. 

Рассмотрена организация научно-исследовательской деятельности школьного научного сообщества. 

Goncharuk T. V. The Senior Pupils' Research Activity as the Resource of the Creative Potential Development. 

The article expounds modern pictures on the essence of the senior pupils' scientifically research activity in the modern 
educational process in the general educational establishments. The intercommunications are exposed between concepts 

''scientifically research activity'', ''creative activity'' and ''creative potential''. The basic tendencies of senior pupils' 
individual research works introduction in the practice of general educational establishments are characterized. The 

organization of the school scientific society's scientific research work is considered  
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ПРОВІДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ  
КРОСКУЛЬТУРНОЇ ГРАМОТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ  

НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПОЗАНАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У даній статті розкрито сутність кроскультурної грамотності, представлено аналіз провідних 
характеристик процесу формування кроскультурної грамотності старшокласників, виявлено специфіку 

навчальної та позанавчальної діяльності старшокласників та їх вплив на процес формування кроскультурної 
грамотності, з’ясовано співвідношення особливостей старшого шкільного віку та кроскультурних 

характеристик старшокласників. 

Постановка проблеми. У державній національній програмі "Освіта. Україна ХХІ століття" зазначено: 
"Існуюча в Україні система освіти перебуває у стані, що не задовільняє вимог, поставлених перед нею в умовах 
розбудови української державності, культурного та духовного відродження українського народу. Це 
виявляється, передусім, у невідповідності освіти запитам особистості, суспільним потребам та світовим 
досягненням людства…" [1: 5]. Програмою та законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та 
"Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті" визначено шляхи реформування 
вітчизняної освітньої галузі, мета яких – досягнення якісно нових стандартів викладання основних предметів, і 
серед них іноземної мови [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ідея культурного діалогу має глибоке минуле. Проблемами 
діалогу займалися давньогрецькі філософи-софісти (Сократ, Платон, Аристотель), філософи епохи еллінізму. 
Хоча діалог як форма міжлюдського спілкування існує з давніх часів, але по-справжньому проблемами 
діалогічних відносин зайнялися німецькі філософи І. Кант, І. Фіхте, Ф. Шеллінг близько 200 років тому, 
звертаючись до проблем суб'єкта та його можливостей пізнання, суб'єктивних і міжсуб’єктивних відносин. 
Л. Фейєрбах започаткував дослідження діалогу початку XX ст. І. Гердер вважав взаємодію культур способом 
збереження культурного розмаїття. 

В останні десятиліття з’явилася низка праць із проблеми формування кроскультурної грамотності 
(О. Дем’яненко, А. Клєщина, Т. Колосовська, А. Конопльова, А. Лапшин, Н. Маркова, К. Міцик, Д. Нєстєров, 
Т. Олинець, В. Рощупкін та ін.). 

Метою статті є з’ясування провідних характеристик процесу формування кроскультурної грамотності 
старшокласників у навчальній та позанавчальній діяльності та головних компонентів кроскультурної грамотності. 

З метою з’ясування кроскультурних характеристик навчальної та позанавчальної діяльності 
старшокласників зупинимося, передусім, на характеристиках навчально-виховного процесу у старшій школі, в 
межах якого й відбувається формування кроскультурної грамотності. Ми вважаємо, що провідні категорії 
педагогічної науки – навчання, виховання, розвиток – у межах проблеми нашого дослідження 
взаємозумовлюють і взаємодоповнюють одна одну, оскільки: формування кроскультурної грамотності 
неможливе без сформованої системи кроскультурних знань, що накопичуються в ході навчання; кроскультурне 
виховання відбувається як у навчальній, так і в позанавчальній діяльності старшокласників; навчальний процес 
і процес виховання забезпечують кроскультурний розвиток особистості старшокласника. 

Розвиток особистості старшокласника – надзвичайно складний процес, який має суто індивідуальні 
параметри й показники успішності й ефективності. Цей процес відбувається під впливом як зовнішніх, так і 
внутрішніх факторів. Одним із найбільш вагомих серед зазначених факторів є, безперечно, виховання. 
Виховний процес у старшому шкільному віці ускладнений з огляду на вікові особливості старшокласника – 
пошуки сенсу життя, активний розвиток "Я-концепції", прагнення до самоствердження та самокритики тощо.  

Співвідношення характерних рис старшого шкільного віку та кроскультурних характеристик 
старшокласників подано в таблиці 1. 

Як відомо, виховання школяра може здійснюватися в різному педагогічному стилі: стиль педагогічного 
виховного впливу, коли дитина здається м’яким воском; стиль виховної протидії, тобто боротьби з уявленнями 
й поглядами дитини; стиль педагогічного сприяння, тобто різнобічної допомоги, опіки; стиль педагогічної 
виховної взаємодії, тобто співробітництва, руху одночасно з дитиною, з урахуванням її індивідуальних потреб і 
з повагою до її внутрішньої і зовнішньої свободи [3]. 

Своєрідне тлумачення сутності і характеристик процесу формування кроскультурної грамотності подано у 
науковому доробку американського культуролога Роберта Хенві. Цей дослідник вважає, що кроскультурна 
грамотність передбачає такі здібності й якості особистості, які виявляють її етнічні позиції як глобально 
орієнтованої особистості [4]. 
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Таблиця 1. 
Співвідношення особливостей старшого шкільного віку та кроскультурних характеристик 

старшокласників 
Характерна риса старшого шкільного 

віку 
Кроскультурна характеристика (компонента)  

зазначеної риси 
Становлення й систематизація 
моральних цінностей. 

Усвідомлення значущості кроскультурної грамотності як 
життєвої смислоутворюючої цінності; визнання самоцінності 
культурного "Іншого"; розуміння цінності культурного діалогу 
для особистісного розвитку. 

Усвідомлення життєвих перспектив. Усвідомлення перспектив своєї соціалізації залежно від 
культурного розмаїття соціуму, в якому знаходиться 
старшокласник; розуміння залежності життєвих перспектив від 
рівня індивідуальної культури та розвитку кроскультурної 
грамотності. 

Усвідомлення своєї сутності й своїх 
можливостей. 

Усвідомлення себе як носія певної культури; самовизначення 
своїх характерних культурних особливостей порівняно з 
особливостями носіїв інших культур. 

Усвідомлення своїх інтересів та рівня 
своїх здібностей 

Розуміння власних культурних інтересів як носія певної культури 
та як представника людської цивілізації; адекватна самооцінка 
своїх знань про кроскультурні відмінності в своєму середовищі. 

Прагнення відчути свою дорослість. Усвідомлення рівня свого культурного розвитку, готовність до 
самовизначення у культурному відношенні. 

Прагнення до вибіркового спілкування з 
однолітками та дорослими. 

Вміння враховувати кроскультурні відмінності під час 
спілкування з однолітками та дорослими; орієнтація в своїй 
поведінці на значущих представників своєї та інших культур. 

Підвищений інтерес до протилежної 
статі та усвідомлення гендерних 
принципів життя. 

Усвідомлення культурної специфіки співіснування обох статей у 
соціумі; виокремлення специфічного й загального у взаєминах 
статей у різних культурах. 

 
Ми вважаємо, що формування кроскультурної грамотності має відбуватися з урахуванням усього розмаїття 

методів виховання в умовах загальноосвітньої школи – як у навчальній, так і в позанавчальній діяльності. 
Керуючись класичною класифікацією методів виховання Г. І. Щукіної [5: 95-126.], спробуємо трансформувати 
цю класифікацію, виходячи з об’єкта і предмета нашого дослідження. Як відомо, Г. Щукіна розглядає три 
основні групи методів виховання: формування свідомості дитини; формування позитивного досвіду поведінки в 
процесі діяльності; стимулювання діяльності. 

Виходячи з цієї класифікації, ми інтерпретували зміст та завдання процесу формування кроскультурної 
грамотності, як це показано в таблиці 2. 

Таблиця 2. 
Співвідношення змісту та завдань формування кроскультурної грамотності старшокласників, виходячи 

з класифікації методів виховання 
Різновид методів виховання Інтерпретація зазначеної групи методів виховання у процесі 

формування кроскультурної грамотності старшокласників 
Методи формування свідомості 
старшокласника. 

Вплив на формування кроскультурної свідомості старшокласника; 
реалізується переважно в комунікативних формах роботи (у 
навчальній та позанавчальній діяльності), а також методом 
власного прикладу розвиненої кроскультурної компетентності й 
грамотності з боку суб’єктів навчально-виховного процесу. 

Методи формування позитивного 
досвіду поведінки в процесі 
діяльності. 

Вплив на формування позитивного досвіду кроскультурної поведінки 
старшокласників; реалізується методом вправляння, привчання, 
створення виховуючих ситуацій кроскультурного характеру в 
навчальній та позанавчальній діяльності, а також переведення 
соціальних ситуацій кроскультурного характеру у виховуючій 
ситуації; зазначений перехід може відбуватися в кілька етапів – 
пред’явлення світу, інтонування світу та мобілізація сил. 

Методи стимулювання діяльності. Вплив на розвиток рефлексії кроскультурної поведінки, а також 
оцінки рівня сформованості кроскультурної грамотності – як з боку 
старшокласника, так і з боку значущих дорослих. 

 
Аналіз старшокласників як вікової групи дає можливість стверджувати, що у процесі формування 

кроскультурної грамотності вони є, по суті, суб’єктами двоякого процесу, а саме: 
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1) фундаментального, тобто процесу розвитку системи кроскультурних знань та навичок кроскультурного 
діалогу; ці знання і навички формуються переважно під стійким педагогічним впливом з боку педагогів; 

2) фрагментарного, тобто процесу накопичення стихійного кроскультурного досвіду, який засвоюється у 
позанавчальній діяльності, із засобів масової комунікації та в стихійному спілкуванні. 

Саме тому ми враховуємо в процесі дослідження як навчальну, так і позанавчальну діяльність. На підставі 
вивчення соціологічної літератури (В. Гавеля, М. Мамардашвілі, М. Моісеєв та ін.) [6-8], у ході соціально-
інституційного аналізу виявилося, що кроскультурна грамотність старшокласників формується у триєдиному 
просторі: 

– інституційному, тобто в межах соціальних інститутів освіти, сім’ї та культури; зазначені соціальні інститути 
справляють домінуючий вплив на розвиток особистості школяра в молодшому шкільному та підлітковому віці; 
старшокласники, як свідчить аналіз вікових особливостей, покладаються, насамперед, на спілкування як провідний 
тип діяльності; тому накопичений за допомогою інституційних форм впливу кроскультурний досвід зазнає також 
значних трансформацій поза соціальними інститутами держави; 

– неінституційному, насамперед, під впливом ЗМІ та інших засобів суспільної комунікації (соціальні 
мережі, наприклад); до позаінституційних форм розвитку кроскультурної грамотності належать також 
позанавчальні форми й методи формування зазначеної грамотності; 

– фрагментарному (випадковому), тобто у межах вільного спілкування з однолітками та дорослими; 
випадковий характер отриманої при цьому кроскультурної інформації не знижує її значущості для формування 
кроскультурної грамотності, адже оказіональна інформація для старшокласника може мати не менш серйозне 
значення, аніж інституційна, якщо відповідає запитам його особистості. 

У науковій літературі відзначається, що кроскультурна грамотність учнів та студентів передбачає наявність 
у них певних умінь, а саме: вміння розкривати значення категорій і понять у міжкультурній ситуації; сприймати 
факти іншої культури, добирати їх, активно інтерпретувати; вміння визначати та пояснювати власні дії, 
порівнювати різні культури; уміння активно діяти в ситуації міжкультурної взаємодії, передбачати й 
вирішувати кроскультурні конфлікти [9: 205]. Головними принципами реалізації моделі кроскультурного 
навчання М. Чикалова вважає: інформованість про культуру іншої людини; готовність вступити в 
кроскультурний діалог; розвиток навичок розуміння та інтерпретації інших культур [10: 267]. 

Виходячи з вікових та соціальних характеристик старшого шкільного віку, можемо сформулювати висновок, 
що формування кроскультурної грамотності старшокласників має переважно теоретико-діяльнісний 
характер, за винятком тих нечастих випадків, коли старшокласники відкрито стикаються з представниками 
інших культур у межах школи та поза межами навчально-виховного процесу (зустрічі із зарубіжними 
однолітками та педагогами інших країн, запрошення старшокласників до поїздки в іншу країну, подорожі до 
літніх таборів на території інших країн тощо). Проте навіть такі нечасті можливості виявити свій рівень 
кроскультурної грамотності по відношенню до представників інших культур, які не проживають в Україні, 
мають характер гостьової кроскультурної взаємодії, яка не дає можливості сповна реалізувати навички 
кроскультурної адаптації, виділені науковцями в ході аналізу кроскультурного феномена. Водночас не можна 
применшувати значення змістових та методичних ресурсів іноземних мов у процесі формування 
кроскультурної грамотності старшокласників, оскільки в даному випадку маємо нагоду шляхом засвоєння 
іноземної мови досягти кроскультурного контакту з набагато меншими психологічними втратами. 

Крім цього, старшокласники можуть набувати кроскультурної грамотності під час навчання ще й у тому 
розумінні, що фактично кожен шкільний клас в українській школі є полікультурним і поліетнічним 
середовищем, де поряд з етноінтеграційними процесами відбуваються також етнодиференційні, завдяки чому 
зберігається культурна окремішність представників різних культур та етносів, які населяють нашу державу. 
Однак в Україні, на відміну, наприклад, від США, зазначена полікультурність має риси сталості й тяглості в 
часі, оскільки жодна з етнонаціональних меншин на території України не може вважатися на сьогодні 
емігрантським середовищем. Тому й форми та методи формування кроскультурної грамотності 
старшокласників, які використовуються у зарубіжній педагогіці, мають бути адаптовані до вітчизняних 
етнокультурних умов. Таким чином, на сьогодні старшокласник в українській школі має можливість формувати 
свою кроскультурну грамотність, виходячи з двох типів кроскультурних комунікацій: 

– внутрішніх, тобто комунікацій із представниками інших культур, які присутні в соціокультурному 
середовищі старшокласника (при цьому значення вивчення іноземної мови є опосередкованим і впливає на 
загальний рівень кроскультурної грамотності учня); 

– зовнішніх, які виявляються далеко не в усіх старшокласників, але в процесі яких знання іноземної мови та 
вміння застосовувати набуті навички кроскультурних комунікацій та кроскультурної компетентності є 
обов’язковим. 

Розглянемо також окремо шкільне й позашкільне середовище як чинники формування кроскультурної 
грамотності старшокласників. 

Соціокультурне середовище школи має кілька потужних ресурсів для формування кроскультурної грамотності 
старшокласників, а саме: кадровий, змістовий, організаційно-управлінський, технологічний ресурси. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 67. Педагогічні науки 

130 

Кадровий ресурс – достатній кадровий потенціал для реалізації певної моделі формування кроскультурної 
грамотності учнів. До складу зазначеного кадрового потенціалу ми відносимо, насамперед, учителів 
гуманітарних дисциплін – історії, рідної мови та літератур, іноземної мови. Останнім ми надаємо особливої 
ваги, оскільки аналіз змісту освіти в старших класах свідчить на користь кроскультурних можливостей саме 
вчителів іноземної мови – як у навчальній, так і позанавчальній та позашкільній діяльності. 

Змістовий ресурс передбачає вплив змісту навчання в старшій школі на формування кроскультурної 
грамотності.  

Організаційно-управлінський ресурс – можливість управляти, скеровувати процес формування 
кроскультурної грамотності в умовах реалізації конструктивно-проектувальної діяльності колективу школи. 
Завдяки цьому ресурсу формування кроскультурної грамотності старшокласника відбувається в груповій, 
керованій, організованій формі, знижується елемент стихійності.  

Технологічний ресурс, залучення якого дає змогу створювати кроскультурне комунікативне середовище із 
залученням традиційних та інноваційних технологій, сутність яких буде описана нами в ході аналізу 
результатів експериментальної роботи. Комунікативне середовище школи саме по собі вже створює необхідні 
передумови для розвитку кроскультурної грамотності, як це зазначено нами вище; крім того, сучасні 
інформаційно-комунікаційні технології дають можливість використовувати "феномен глобального села" (Global 
Village) для формування відповідних кроскультурних знань, умінь і навичок. 

Позакласне та позашкільне середовище старшокласника знаходиться, як уже зазначалося, на 
неінституційному та на фрагментарному (випадковому) рівні формування кроскультурної грамотності. Його 
можна охарактеризувати як таке, що має набагато менший освітній, але багато більший виховний ресурс щодо 
формування кроскультурної грамотності старшокласників, і в цьому ми бачимо кілька основних причин. 

До позашкільного середовища входить найбільш вагоме середовище соціалізації дитини – сім’я. І хоча в 
старшому шкільному віці батьки, здебільшого, вже не займають домінуючого місця в референтній групі 
старшокласника, віддавши його значущим одноліткам, проте саме в сім’ї закладаються основи кроскультурної 
грамотності школяра, а в старшому шкільному віці педагог має справу з певним індивідуальним рівнем 
сформованої кроскультурної грамотності, з яким має рахуватися задля корекції цього рівня та певних 
негативних кроскультурних установок – мислительних, поведінкових, комунікативних. Крім того, численні 
українські сім’ї на сьогодні самі є прикладом поєднання різних культур, а значить, формування кроскультурної 
грамотності дитини закладається вже з перших років життя. 

У позашкільному середовищі старшокласника на сьогодні присутні значущі однолітки й дорослі, з якими він 
створює формальні й неформальні групи, що відповідають його соціальному портрету й статусу. У таких 
групах формуються основні кроскультурні стереотипи, етнокультурні упередження, вияви мегаломанії і 
ксенофобії та ін. Тому почасти позашкільне середовище має більш стійкий вплив на формування 
кроскультурної грамотності старшокласника, аніж усталене й організоване шкільне. 

Позашкільне середовище використовує ресурс дозвілля старшокласника, тому в ньому можуть бути 
застосовані форми та методи формування кроскультурної грамотності, непритаманні навчальному процесу 
школи – гуртки, клуби, вечори, конференції тощо. 

Висновки. Таким чином, нами проаналізовано характеристики процесу формування кроскультурної 
грамотності старшокласників у процесі навчання та в позанавчальній діяльності. У результаті аналітичної 
роботи обґрунтовано необхідність розробки спеціальної моделі формування кроскультурної грамотності 
старшокласників на основі вивчення ними іноземної (німецької) мови з метою формування всіх зазначених 
вище компонентів. 
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Гордиенко Л. Л. Ведущие характеристики процесса формирования кросскультурной грамотности 
старшеклассников в процессе учебной и внеучебной деятельности. 

В данной статье раскрывается сущность кросскультурной грамотности, представлен анализ ведущих 
характеристик процесса формирования кросскультурной грамотности старшеклассников, обнаружена 
специфика учебной и внеучебной деятельности старшеклассников и их влияние на процесс формирования 
кросскультурной грамотности, выяснено соотношение особенностей старшего школьного возраста и 

кросскультурних характеристик старшеклассников. 

Gordienko L. L. Leading Characteristics of the Process of Forming the Senior Pupils' Cross-Cultural Literacy in the 
Process of Educational and Extracurricular Activity. 

This article reveals the essence of cross-cultural literacy, analyzes the major characteristics of the formation of senior 
pupils' cross-cultural literacy, determines the peculiarities of senior pupils' educational and extracurricular activities 
and their impact on the development of the cross-cultural literacy, clarifies the correlation between the peculiarities of 

senior school-age and senior pupils' cross-cultural characteristics. 
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ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОМПЕТЕНТНІСНО СПРЯМОВАНОЇ ОСВІТИ 

У статті проаналізовано підходи вітчизняних та зарубіжних учених до класифікації функцій управління навчанням. 
Акцентовано увагу на тому, що перехід до компетентнісно орієнтованої освіти потребує від учителя швидкої 

адаптації до реальних умов діяльності, а його функції набувають ширшого змісту. Функції управління навчально-
пізнавальною діяльністю школярів розглянуто як зміст процесу управління, спрямований на взаємодію усіх суб’єктів 

управління, мотивацію й цільову орієнтацію їх діяльності з досягнення запланованого результату, визначено їх 
класифікацію та зміст на основі компетентнісного підходу до навчання. Аргументовано структурно-логічну схему 

взаємозв’язку управлінських функцій. 

Постановка проблеми. Однією із важливих умов модернізації системи освіти в Україні є організація 
навчального процесу школи відповідно до компетентнісно орієнтованого навчання. Визначення функцій 
управління навчанням дозволяє говорити про ефективність організації навчального процесу. Проте, як свідчить 
вітчизняна практика, процес управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів та його вдосконалення 
відбувається без системного дослідження його сутнісних характеристик. Є. В. Яковлєв зауважує, що 
центральним моментом управлінської діяльності є її побудова відповідно до визначених закономірностей, 
принципів і функцій управління [1]. Однак єдиної думки щодо функцій педагогічного управління, їх 
класифікації та змісту серед учених немає. Тому необхідність наукових розробок у цьому напрямку є 
актуальною, оскільки без них неможливе запровадження у сучасну шкільну практику нових технологій 
навчання, що потребують реалізації управлінських функцій учителя. 

Аналіз останніх досліджень. У роботах В. С. Безрукової, Л. М. Карамушки, В. C. Пікельної, Л. Д. Столяренко, 
Н. Ф. Тализіної, Т. І. Шамової, Е. В. Яковлєва проведено глибокий аналіз управління як соціального явища, 
висвітлено сутність управління в освіті, обґрунтовано взаємозв’язок функцій управління. Стосовно управління 
якістю освіти науковці пропонують різні підходи щодо визначення функцій управління. Частина з них 
(Ю. А. Конаржевський, Г. М. Коджаспірова, Л. П. Крившенко) їх трактують як операції, дії суб’єктів управління [2; 
3]. Проводячи класифікацію, дослідники ототожнюють функції управління з видами управлінської діяльності та 
визнають, що в процесі управління ці функції послідовно змінюють одна одну. Так, Г. М. Коджаспірова визначає 
цільову, соціально-педагогічну, організаційно-педагогічну, інструктивно-методичну, адміністративно-господарчу 
функції управління навчально-виховною системою [3]. Взагалі прихильники цього підходу визначають такі провідні 
функції, як: цільові, мотиваційні, організаційні, оперативні, контрольні. 

Інша група науковців, при класифікації функцій, виходить з того, що управління – це процес, у результаті 
якого суб’єктами управління здійснюється цілеспрямована діяльність зі створення умов для досягнення 
визначених цілей. Таку позицію підтримують Л. Н. Давидова, Л. А. Санкін, Д. В. Татьянченко, П. І. Третьяков, 
Т. І. Шамова, Є. В. Яковлев, які вважають, що функції управління не можуть бути видами управлінської 
діяльності, а реалізуються в цих видах діяльності [1; 4]. Тому, метою статті є визначення класифікації функцій 
управління навчально-пізнавальною діяльністю школярів і опис їх змісту з орієнтацією на компетентнісно 
спрямоване навчання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Враховуючи, що розвиток системи шкільної освіти значною мірою 
визначається тим, наскільки ефективно здійснюється управління всіма її ланками, а навчальний процес є основною 
ланкою в забезпеченні навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці, важливо, щоб ця ланка була належним 
чином керована на рівні вчителя. Функції управління навчально-пізнавальною діяльністю школярів будемо 
розглядати як зміст процесу управління, спрямований на взаємодію всіх суб’єктів управління, мотивацію й цільову 
орієнтацію їх діяльності з досягнення запланованого результату. У сучасній літературі існує величезна кількість 
класифікаційних схем функцій управління. Незважаючи на наявність загального підходу до проблеми дослідження 
функцій управління педагогічним процесом, щодо їхньої структури, до теперішнього часу не склалося єдиної точки 
зору. Так, Ю. А. Конаржевський під функцією управління розуміє частину управлінської діяльності, що 
"відокремилася, продукт розділення і спеціалізації в управлінні" і сюди включає: 1) педагогічний аналіз; 2) 
підготовку управлінського рішення; 3) планування; 4) організацію; 5) контроль і регулювання [2]. У роботах 
Н. В. Кузьміної чимала увага приділяється функціональному складу педагогічної діяльності, але її компоненти прямо 
стосуються проблеми управління навчанням. Серед основних функціональних компонентів, які відображаються в 
структурі діяльності вчителя і стають основою для управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів: 
гностичний (результативий, системоутворюючий), проектувальний, конструктивний, організаторський і 
комунікативний [5]. 

Найбільший інтерес викликає система функцій управління, розроблена П. І. Третьяковим і доповнена 
Е. В. Яковлевим. Зокрема, П. І. Третьяков виділяє наступні функції: інформаційно-аналітичну, мотиваційно-
цільову, планово-прогностичну, організаційно-виконавську, контрольно-діагностичну, регулятивно-
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коректувальну. А Е. В. Яковлев доповнив цей лінійний ряд функцій ще однією – мобілізаційною. Цю функцію 
він вважає головною, оскільки вона мобілізує всі інші функції управління [6]. 

Виходячи із загальних підходів управління та враховуючи особливості освітньої діяльності, вважаємо 
можливим виділити такі функції управління навчально-пізнавальною діяльністю: інформаційно-аналітичну, 
мотиваційно-цільову, планово-прогностичну, організаційно-виконавську, контрольно-діагностичну, 
регулятивно-коректувальну. Розглянемо сутність цих функцій управлінської діяльності для формування 
компетентностей старшокласників. 

Інформаційно-аналітична функція спрямована на накопичення, систематизацію та аналітичну обробку 
отриманої під час контролю й оцінювання інформації про рівень навчальних досягнень учнів. Інформаційно-
аналітична діяльність є основним інструментом управління, зазначає Т. І. Шамова, оскільки спрямована на 
вироблення механізмів регуляції з переходу системи в новий якісний стан [4]. В умовах компетентнісно 
орієнтованої освіти вчителю важливо в аналізі виявити систему підготовки учнів до уроків, рівень володіння 
ними предметними і ключовими компетентностями та визначити, як саме певний навчальний матеріал можна 
використати для розвитку в учнів як предметних, так і базових компетенцій. Для цього складається їх 
орієнтовний перелік, який разом із структурними компонентами компетенції відображається в планах уроків [7: 
102]. Крім того, важливим є обґрунтування доцільності і ефективності використовуваних прийомів, виявлення 
позитивних і негативних факторів для визначення тенденції в розвитку процесу навчання й відповідних якостей 
особистості (пізнавальні, творчі, організаторські, комунікативні та рефлексивні, що стануть основою для 
формування базових компетентностей особистості). Структуру функції можна визначити наступним чином: 

 збір інформації про стан, аналіз якості інформації; 
 планування збору інформації, планування аналізу; 
 організація збору інформації, організація аналітичної діяльності; 
 контроль за збором інформації, контроль за ходом і підсумками аналізу; 
 корекція в зборі й плануванні інформації, у контролі інформаційно-аналітичної діяльності. 
Мотиваційно-цільова функція спрямована на формування цілей учасників педагогічного процесу, на основі 

мотиву їх діяльності. Є. В. Яковлєв відзначає, що завдяки цій функції уточнюються цілі й завдання управління для 
кожного суб’єкта навчального процесу, створюються умови для їх творчого розв’язання, матеріального та 
морального заохочення [1]. У процесі реалізації управління навчально-пізнавальною діяльністю вчитель має 
пам’ятати, що дидактичною домінантою, згідно з поставленими завданнями, є визнання найважливішим в 
розвитку особистості учня необхідності створення сприятливих умов для його становлення, успішного входження 
в життя сучасного суспільства [7: 103]. Тому, відповідно до компетентнісного спрямування навчання, важливо: 

 закладати систему знань, яка формується протягом життя; 
 розвивати потреби й інтереси учнів, створювати позитивну мотивацію для подальшого навчання; 
 сприяти виробленню учнями умінь і навичок, необхідних під час самостійного навчання. 
Цілком очевидно, що головною метою навчальної діяльності у педагогічній системі компетентнісно 

орієнтованої загальної освіти є формування життєвої компетентності у широкому розумінні цього поняття, що 
означає підготовку учнів до життя, розвиток їх інтелектуальних і творчих здібностей, опанування знань, 
актуалізацію вмінь, які затребувані життям (уміння спілкуватись, контактувати з іншими людьми, у тому числі 
задля розв'язання конкретних проблем, уміння опрацьовувати інформацію, гнучко реагувати на зміни в житті). 

Відмінною рисою мотиваційно-цільової функції є узгодження індивідуальних, групових і колективних цілей, 
дотримання учасниками педагогічного процесу намічених планів, регламентування навчальної діяльності. 

Планово-прогностична функція є початком управлінського циклу. Вона базується на даних глибокого 
аналізу вихідного стану об’єкта управління та розробки плану дій з досягнення визначених цілей. Оскільки, 
основна засада компетентнісно спрямованої освіти полягає в реалізації принципу "навчатись діючи" [7: 76], то 
важливо щоб в ході навчальної діяльності учнів мали місце: 

а) використання конкретних ситуацій життєдіяльності школи як тренажера для відпрацювання ключових 
компетентностей, формування життєвої стратегії саморозвитку; 

б) організація навчально-пізнавальної діяльності учнів на основі діяльнісного підходу та ігрової педагогіки, 
використання новітніх технологій (зокрема й самостійно розроблених); 

в) практичний та ігровий вишкіл старшокласників, що дає змогу відпрацьовувати прийняття рішень у 
спеціально змодельованих соціально-економічних ситуаціях. 

Користуючись схемою структури освітньої компетенції, С. Е. Трубачева пропонує в план уроку внести такі 
компоненти: 

 назву навчальної теми; 
  назву компетенції або її елемента; 
 мінімальний досвід діяльності або попередній етап сформованості компетентності; 
 соціальну, особистісну мотивацію необхідності подальшого формування компетентностей; 
 знання, вміння, навички, необхідні для подальшого формування компетентності; 
 способи діяльності на певному етапі формування компетентності; 
 рефлексію ефективності отриманого результату [7: 102]. 
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Організаційно-виконавська функція спрямована на організацію необхідних умов досягнення цілей, 
подолання суперечностей між потребами процесу досягнення цілей та умовами, в яких він відбувається. 
Експерти наголошують на необхідності забезпечити реальну активність дитини в навчальному процесі, що 
вимагає розширення можливостей вибору учнів і формування здатності до свідомого вибору (йдеться про вибір 
елементів змісту, профілю навчання, способу засвоєння, типу навчального закладу, способу подолання 
труднощів у навчанні). Організація навчальної діяльності має здійснюватися не лише на рівні відтворення 
знань, умінь і навичок, а й на творчому рівні, що сприятиме формуванню компетентності учнів [8: 104]. 
В. С. Пікельна вважає, що організація – це певна розробка форм, методів і засобів діяльності, коли передбачається 
відповідь на запитання "як навчати?" [9]. У реаліях компетентнісного підходу запитання може бути 
переформульоване: "як навчати, щоб формувати компетентність учнів?". 

Контрольно-діагностична функція спрямована на розробку та проведення заходів з вимірювання й 
оцінювання навчальних досягнень учнів, забезпечує функціонування зворотного зв’язку в системі "вчитель – 
учень". У нових умовах зросла роль діагностики, самоаналізу, самоконтролю, самооцінки. Важливим стає не 
наявність в індивіда внутрішньої організації знань, особистих якостей та здібностей, а здатність застосовувати 
компетентності в житті та навчанні. О. І. Локшина зазначає, що ключові компетентності є змінною величиною, 
і проблемою в цьому контексті є вимірювання не стільки оволодіння або не оволодіння ключовими 
компетентностями, а визначення рівня такого оволодіння – починаючи від базового до високого [7: 25]. 
Експерти зазначають, що знання потрібні у будь-якій діяльності і для будь-якого рівня компетентності, але 
компетентність неможливо наперед продіагностувати. Її можна діагностувати тільки в процесі діяльності. Якщо 
у традиційно-орієнтованій системі освіти діагностика навчальної успішності може бути створена за допомогою 
тестової процедури, тобто екзамену, то діагностика компетентності може проводитися тільки у процесі 
діяльності. Структуру функції можна визначити наступним чином:  

 визначення попереднього, можливого діагнозу; 
 встановлення уточненого діагнозу з використанням комплексу діагностичних методів; 
 одержання остаточного діагнозу в процесі узагальнення даних порівняно з нормативними даними. 
Регулятивно-корекційна функція спрямована на поточне регулювання компонентів освітнього процесу й 

корекцію результатів. Учитель аналізуючи і виявляючи причини труднощів, продумує оперативні заходи 
педагогічної допомоги та підтримки для регулювання ситуацій, які склалися в процесі навчання, викликають 
відхилення від очікуваних і прогнозованих результатів. Ефективність організаційного регулювання вимірюється, 
насамперед, тим, наскільки раціонально вдалося здійснити корекцію навчальної діяльності учнів [10: 104]. Однак 
ефективність функції коригування залежить від рівня реалізації контрольно-діагностичної та інформаційно-
аналітичної функцій, тобто від повноти та об’єктивності зібраної інформації, ґрунтовності її аналізу, чіткості 
сформованих критеріїв і показників якості навчального процесу. Таким чином, сутність педагогічного управління 
полягає в оперативному корегуванні способів і методів навчання, які забезпечують учневі успіх в опануванні 
навчального матеріалу. 

Взаємозв’язок функцій управління підкреслюють багато вчених, зокрема, В. С. Пікельна, Т. І. Шамова, 
Л. Д. Столяренко [4; 10]. 

Ми погоджуємося з тим, що результативність управління залежить від взаємодії функцій в системі 
управлінського циклу. Думаємо, що схема їх взаємозв’язку запропонована Т. І. Шамовою може бути застосована до 
управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів у системі компетентнісної освіти, проте пропонуємо внести в 
неї деякі зміни [4: 35]. 

Зважаючи на те, що специфіка компетентнісної освіти полягає не у засвоєнні вже "готових знань, а спостереженні 
за умовами появи цих знань" [11: 11], відповідно і змінюються пріоритети в функціях управління навчально-
пізнавальною діяльністю школярів. Тому інформаційно-аналітичну функцію будемо розглядати як об’єднавчу, 
оскільки результати її реалізації забезпечують ефективність реалізації інших функцій управління (Рис. 1). 
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Рис. 1. Структурно-логічна схема взаємозв'язку функцій управління. 
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Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок в даному напрямку. Вважаємо, що врахування 
змісту функцій управління навчанням дозволить більш чітко й організовано спланувати педагогічний процес. 
Оскільки центром тяжіння стає учень, то важливою функцією управління є сприяння йому в ефективному і 
творчому засвоєнні інформації та її критичному осмисленні. Роль учителя при цьому полягає не в передачі знань, 
а в організації відповідного освітнього середовища, навчання в якому забезпечує для учня розвиток особистісного 
потенціалу з опорою на відповідну технологію навчання. В цьому плані потребує подальшого розвитку наукова 
розробка методів управління. 
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Грунтей Т. И. Функции управления как инструмент компетентностно направленного образования. 

В статье проанализированы подходы отечественных и зарубежных ученых к классификации функций 
управления обучением. Акцентируется внимание на том, что переход к компетентностно ориентированному 

образованию требует от учителя быстрой адаптации к реальным условиям деятельности, а его функции 
приобретают широкое содержание. Функции управления учебно-познавательной деятельностью школьников 

рассмотрены как содержание процесса управления, который направлен на взаимодействие всех субъектов 
управления, мотивацию и целевую ориентацию их деятельности по достижению запланированного 

результата, определены их классификация и содержание на основе компетентностного подхода к обучению. 
Аргументирована структурно-логическая схема взаимосвязи управленческих функций. 

Gruntey T. I. Management Functions as a Tool for the Competence-Based Education. 

The article analyzes the approaches of national and foreign scientists to the classification of functions of management 
training. The attention is drawn on the issue that the transition to competencies based education requires that a teacher 

should instantly adapt to the real operating conditions and his functions obtain broader meaning. The functions of 
students' teaching and learning activities are considered as the content management process, focused on the interaction 

of all management subjects, motivation and task orientation of their activities to achieve the intended result, their 
classification and the content-based competence approach to teaching are determined. The structural logic scheme of 

the relationship management functions is given. 
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СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ 
ТЕХНІЧНОГО ФАХУ 

У статті зроблено спробу аналізу теоретичних основ та практичних доробків у сфері підготовки 
спеціалістів технічного профілю нової формації. Вказано на тенденції навчання дисциплін гуманітарного 

циклу у сучасному технічному закладі освіти, а також виявлено суперечності у межах навчального процесу, 
що заважають якісному формуванню загальнокультурної компетенції студентів технічного профілю у 

процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу. Окреслено шляхи подолання цих суперечностей, зокрема 
використання особистісно-орієнтованого навчання на основі інтерактивних технологій. 

Постановка проблеми. Cоціально-економічні потреби модернізації вищої технічної освіти як основи 
прогресивного розвитку України у загальноєвропейському і світовому контекстах та посилення вимог 
суспільства до підготовки спеціалістів технічного профілю нової формації викликають багато нових проблем. 
Головну з них становить падіння престижу технічної освіти. Тим часом цілком очевидно, що потреба 
суспільства в науково-технічних кадрах не лише велика, але й зростатиме в найближчому майбутньому. Нова 
соціально-економічна політика в Україні, в тому числі намагання увійти в світову організацію торгівлі, 
європейську співдружність, входження у нову економічну систему, інтенсивний розвиток міжнародних 
контактів, створення спільних підприємств тощо ставлять перед навчальними закладами, в яких готують 
інженерно-технічні кадри, нові завдання. Ці завдання полягають у тому, щоб виховати нову генерацію 
інженерно-технічних працівників, які не тільки були б спеціалістами в своїй галузі, але й володіли б навичками 
комунікативної діяльності та являли б собою всебічно розвинену духовну особистість. Сучасні фахівці 
технічної галузі мають володіти всіма надбаннями світової культури й загальнолюдськими цінностями. В 
нашому динамічному світі загальна культура спеціаліста часто стає оцінкою країни загалом, отже, 
кваліфікований спеціаліст технічного профілю повинен мати високий рівень загальної культури, що 
забезпечить його повноцінну фахову діяльність в умовах сучасного індустріального суспільства. 

Загальна культура сприяє емоційній поліфонічності майбутнього фахівця, робить його більш відкритим, 
активізує інтелектуальну сторону його діяльності [1: 70]. Загальна культура є провідною конструкцією духовності 
особистості, що характеризується ціннісною орієнтацією думок, бажань та шляхетністю вчинків. Загальна 
культура також полегшує засвоєння студентом системи знань з обраної професії. У сучасних умовах розвитку 
вищої технічної школи виховати інженера-інтелігента можна тільки за умови створення особливого культурного 
середовища навчання і виховання, що пов’язано з духовно-моральним, культурно-естетичним насиченням змісту 
всього педагогічного процесу. Саме гуманітарна освіта має можливість забезпечити здобуття і поглиблення 
загальноосвітньої, загальнокультурної і наукової підготовки, саме вона звернена безпосередньо до людини, її 
інтелектуальної та емоційної сфери, до усвідомлення свого життєвого призначення і місця в суспільстві [2: 77]. 

Вважаємо, що питання сформованості загальної культури майбутнього інженера, фахівця технічної галузі є 
сьогодні першочерговим. Розвиток світової цивілізації потребує розширення ролі та значення дисциплін 
гуманітарного циклу у формуванні загальнолюдських цінностей та гуманістичних орієнтацій особистості. 
Розуміння цінностей іншої культури допомагатиме майбутнім фахівцям технічного профілю уникати 
труднощів комунікації, сприятиме формуванню полікультурних поглядів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом значно збільшилась кількість наукових досліджень, 
присвячених формуванню духовності, мовної культури та мовленнєвої компетенції студентів технічного профілю. 
Активізувалися пошуки молодих науковців у сфері формування загальної культури, культури спілкування, 
професійної культури, культурологічної складової у процесі навчання та виховання фахівців технічного профілю. 
Так, І. Коваль у своєму дослідженні, присвяченому проблемам вивчення іноземної мови у технічному вищому 
навчальному закладі робить наголос на індивідуалізації навчання [3:181]. І. Коломієць, досліджуючи проблеми 
педагогічного забезпечення культурологічної складової у підготовці студентів технічного ВНЗ, підкреслює 
важливість комунікативного компоненту та необхідність діалогу викладача і студента у процесі обміну 
гуманістичними цінностями. С. Вдовцова, досліджуючи співвідношення загальноосвітнього і професійного 
компонента у мовній освіті студентів індустріального коледжу, відзначає зв’язок між мовою, мовленням, 
мисленням, а також встановлює принципи формування культури професійного спілкування [2: 32]. Л. Коноплянок 
досліджує готовність інженерів до іншомовної мовленнєвої діяльності [4: 83] тощо. 

Метою статті є аналіз теоретичних основ та практичних доробків у сфері підготовки спеціалістів 
технічного профілю нової формації. 

Виклад основного матеріалу. Отже, хочеться зауважити, що спектр наукових інтересів дослідників у сфері 
професійної культури майбутніх фахівців технічного профілю досить широкий. Але проблема формування 
загальнокультурної компетенції студентів технічного профілю все ще залишається поза увагою науковців, що і 
зумовило вибір нами теми дисертаційного дослідження "Формування загальнокультурної компетенції студентів 
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технічного профілю у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу". У межах нашого дослідження ми 
провели констатуючий експеримент, який показав низький рівень загальної культури студентів технічного 
напряму. У процесі подальшої роботи ми намагалися виявити причини низького рівня сформованості 
загальнокультурної компетенції студентів технічного фаху [5: 22] і встановили, що однією із них є недостатня 
якість навчання у середній школі або іншому навчальному закладі, яка мотивується як особистими, так і 
об’єктивними причинами, наприклад, недостатньою матеріальною забезпеченістю або екологічною 
катастрофою. Другою причиною ми вважаємо низький рівень особистісної мотивації до вивчення дисциплін 
гуманітарного циклу як у сучасному загальноосвітньому закладі І-ІІІ рівнів акредитації, так і у закладі вищої 
освіти. Іще однією причиною ми вважаємо цілу низку суперечностей, яка перешкоджає цілеспрямованому та 
вмотивованому вивченню дисциплін гуманітарного циклу у вищій технічній школі. До таких основних 
суперечностей, на наш погляд, належать:  

– потреба суспільства у фахівцях технічних спеціальностей з вищою освітою та високим рівнем загальної 
культури, які добре обізнані з культурними надбаннями світової цивілізації, в тому числі володіють іноземними 
мовами та ставленням до дисциплін гуманітарного циклу як непрофілюючих предметів; 

– визначеність у суспільстві необхідності підготовки майбутніх фахівців технічного профілю з урахуванням 
запитів міжнародної співпраці у сенсі полікультурності і плюралізму, проте відсутність розроблених і 
перевірених педагогічних умов для формування та розвитку таких фахівців; 

– неузгодженість навчальних планів та освітньо-кваліфікаційних рівнів із потребами сьогодення у плані 
підготовки спеціалістів технічного напряму; 

– використання традиційних підходів до вивчення дисциплін гуманітарного циклу (в тому числі іноземної мови) 
та суттєва необхідність формування практичних навичок розвитку загальнокультурної компетенції; 

– зростаючий обсяг і зміст теоретичної інформації та недостатня швидкість відображення цього процесу у 
методичних посібниках та підручниках. 

Зазначені суперечності суттєво гальмують процес формування загальної культури на достатньому рівні 
безпосередньо під час вивчення дисциплін гуманітарного циклу. 

Разом із визначеними суперечностями нами було виділено певні тенденції та підходи до навчання дисциплінам 
гуманітарного циклу у немовному ВНЗ, які, на наш погляд, будуть суттєво впливати на процес формування 
загальнокультурної компетенції студентів технічного навчального закладу. Це такі тенденції як: прагматизація 
навчання; систематичність навчання; психологізація навчання; комп’ютеризація навчання. 

Розглянемо кожну з них. Останнім часом освіта стає все більше утилітарною, але, в той же час, суттєво 
змінюється соціокультурний контекст вивчення дисциплін гуманітарного циклу. Це призвело до значного росту 
важливості їх освітньої і самоосвітньої функції; суттєво підвищилася професійна значущість гуманітарних 
дисциплін на ринку праці, що посилює мотивацію до вивчення цих дисциплін у технічному ВНЗ. Для 
успішного процесу формування загальної культури студентів технічного вищого навчального закладу, на наш 
погляд, необхідно задіяти інтегративний підхід до навчання, який сприятиме підвищенню культурно-освітнього 
рівня студентів через вивчення дисциплін гуманітарного циклу, та сприятиме формуванню загальної культури 
шляхом підвищення мовної й мовленнєвої культури особистості та оволодіння нею всім комплексом духовно-
культурного багатства людства. 

Систематичність навчання проявляє себе як упорядкування, виявлення структурних зв’язків, 
функціональних залежностей та досягнення результату, коли сума всіх складових частин надає більш 
ефективний результат, ніж окремі частини. Ми припускаємо, що систематизація знань студентів призводить до 
їх організації на принципово новому, вищому рівні їхнього мислення та аналітико-синтетичної діяльності. 
Систематичність прослідковується у поглибленні міжпредметних зв’язків у системі дисциплін гуманітарного 
циклу. Такі зв’язки надають можливість для синтезу знань з різних навчальних курсів дисциплін. Процес 
навчання дисциплін гуманітарного циклу у технічному ВНЗ має, безперечно, свої особливості, які повинні 
знайти своє відображення у системі професійної підготовки спеціаліста, основою якої є гуманізація та 
гуманітаризація технічної освіти. 

Психологізація навчання проявляє себе в урахуванні типологічних особливостей мислення студентів при 
організації навчального процесу у технічному вищому навчальному закладі. Ігнорування психологічних типів 
особистості та типологічних особливостей мислення у процесі навчання призводить до низького рівня теоретичних 
знань, практичних умінь, що загалом веде до формування низького рівня загальної культури студента. 

Комп’ютерні технології – це галузь, яка дуже швидко розвивається та динамічно оновлюється. Ми вважаємо 
головним завданням у сенсі комп’ютеризації навчання формування психологічної готовності студентів до 
постійних змін та нових підходів до опрацювання інформації за допомогою комп’ютерних технологій.  

Поглиблення теоретичних знань та практичних умінь і навичок студентів із дисциплін гуманітарного циклу 
є необхідною складовою у справі формування загальної культури майбутніх фахівців технічного профілю. 
Практично реалізувати таке завдання можна через узгоджену науково-методичну діяльність декількох кафедр: 
іноземних мов і прикладної лінгвістики, іноземної філології, кафедри педагогіки, кафедри авіаційної психології 
та філософії. Підсилення процесу формування загальної культури майбутніх інженерів-екологів і 
вдосконалення теоретичних знань та практичних вмінь в галузі релігієзнавства та психології додатково 
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відбувається у процесі вивчення іноземної мови. Такі завдання потребують взаємопов’язаної структури всіх 
дисциплін, що вивчаються. Обраний нами підхід вимагає постійної роботи викладача із матеріалом 
загальнокультурного, педагогічного, філософського плану. Отже, постає завдання провести координацію планів 
і змісту лекцій та практичних занять з викладачами основних гуманітарних дисциплін.  

Необхідно детально розглянути шляхи досягнення достатнього рівня загальнокультурної компетенції у 
межах навчально-виховного процесу у технічному вузі. На нашу думку, теоретичною і методологічною 
основою формування цієї компетенції мають стати гуманізація та гуманітаризація технічної освіти. Головну 
увагу варто приділити, на наш погляд, таким аспектам: підвищенню загальноосвітнього рівня викладачів; 
удосконаленню їх професійної майстерності; стимулюванню самоосвіти студентів; розвитку їх стремління до 
духовно-культурного самовдосконалення; розвитку процесів рефлексії тощо. Ми вважаємо, що основним 
шляхом сприяння підвищенню загальної культури може стати використання інноваційних технологій, в тому 
числі інтерактивного та особистісно-орієнтованого навчання.  

Інноваційне навчання передбачає свідомий аналіз професійної діяльності на основі мотивів та диспозицій в 
аспекті загальної культури, проблематизацію дійсності, бачення в ній невідповідностей, відкритість 
середовищу і інноваціям, творче ставлення до світу, вихід за межі нормативної заданості, прагнення до 
самореалізації, до втілення у своїй професійній діяльності особистих поглядів, намірів, духовного досвіду та 
культурних уподобань [6: 48]. У цьому аспекті важливо, щоб навчально-професійне навчання проводилося в 
контексті значущої проблемної ситуації. Разом із предметно-змістовим навчальним результатом особливої ваги 
набуває досвід пошукової діяльності, де були б відображені мотиви оволодіння новим досвідом, розширення 
пізнавальних можливостей, елемент змагальності.  

Особистісно-орієнтоване навчання сприяє поліпшенню організації навчально-виховного процесу шляхом 
створення особистісно-орієнтованого освітнього середовища безпосередньо під час лекційних, практичних і 
семінарських занять з дисциплін гуманітарного циклу. Воно є одним із важливих шляхів організації навчально-
виховного процесу, оскільки кожен студент є особистістю із сформованим світоглядом та власним життєвим 
досвідом. Отже, у межах особистісно-орієнтованого навчання студент повинен мати можливість вибору змісту 
та форм навчання у межах конкретної навчальної дисципліни та згідно особистого рівня сформованості 
загальнокультурної компетенції.  

Інтерактивне навчання забезпечує не тільки розвиток професійних навичок та вмінь, але й сприяє формуванню 
соціальних навичок взаємодії й спілкування, виховує почуття відповідальності, взаємодопомоги, толерантності 
тощо. Інтерактивне навчання реалізується на основі інтегративного підходу до навчання дисциплін гуманітарного 
циклу. Науковцями було розроблено схему інтерактивного навчання [7: 112]: 

а) вчитель – клас; б) вчитель – учень 1 – учень 2 – учень 3; в) учень 1 – учень 2; г) вчитель – учень 1 – учень 
2 – вчитель; ґ) учень – клас тощо (за О. Пометун, Л. Пироженко ). На наш погляд, застосування цієї схеми при 
вивченні дисциплін гуманітарного циклу у вищому закладі освіти може значно пришвидшити формування 
достатнього рівня загальнокультурної компетенції студентів технічного ВНЗ: а) викладач – студент; 
б) викладач – студент 1 – студент 2 – студент 3; в) студент 1 – студент 2; г) викладач – учень 1 – учень 2 – учень 
3 – викладач; ґ) студент – група. 

Висновки. Суперечності, виявлені у ході нашого дослідження, заважають плідному формуванню 
загальнокультурної компетенції студентів технічного профілю. Вказано на шляхи формування цієї компетенції 
у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу. На наш погляд, урахування усіх тенденцій формування 
загальнокультурної компетенції може сприяти подоланню вказаних суперечностей та сприяти швидшому та 
якіснішому формуванню загальної культури студентів вищого технічного закладу освіти. Поза межами цієї 
роботи залишились проблеми, пов’язані із невідповідністю запитів сьогодення у сфері підготовки фахівця 
технічного фаху і неузгодженістю навчальних планів та освітньо-кваліфікаційних рівнів. 
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Ковалинская И. В. Создание условий для формирования общекультурной компетенции студентов 
технической специальности. 

В статье сделана попытка анализа теоретических основ и практических наработок в сфере подготовки 
специалистов технического профиля новой формации. Указаны тенденции обучения дисциплин гуманитарного 

цикла в современном техническом образовательном учреждении, а также выявлены разногласия в пределах 
образовательного процесса, которые мешают качественному формированию общекультурной компетенции 

студентов технического профиля в процессе изучения дисциплин гуманитарного цикла. Очерчены пути 
преодоления этих разногласий, в частности использование личностно-ориентированного образования на 

основе интерактивных технологий. 

Kovalyns’ka I. V. Creating the Conditions, Forming the Students’ General Cultural Competence 
 in the Technical Specialty. 

The article tries to analyze the theoretical fundamentals and practical results in the sphere of preparing the specialists 
of the technical section of the new formation. The tendencies of teaching the disciplines of the humane course in the 

modern technical educational establishment are mentioned, and also the disputes concerning the educational process, 
preventing the qualitative students’ general cultural competence formation in the technical specialty in the process of 

learning the disciplines of the humane course are singled out. The ways of these disputes overcoming are outlined, 
particularly the usage of the personally-oriented education on the basis of the interactive technologies. 
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ДО ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ В ПОЗААУДИТОРНІЙ 
НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті розглянуто такі поняття, як "педагогічні умови", "міжкультурна комунікація", "позааудиторна 
діяльність". Проаналізовано актуальність даної проблеми, роль впливу педагогічних умов та форм 

позааудиторної навчальної діяльності на формування міжкультурної підготовки майбутніх офіцерів. 
Наголошено на необхідності та важливості формування міжкультурної підготовки в позааудиторній 

навчальній діяльності на сучасному етапі навчання. Проаналізовано фактори, які негативно впливають на 
міжкультурну підготовку майбутніх офіцерів. 

Постановка проблеми. Процес реформування Збройних Сил України, інтеграція України до Європейського 
економічного співтовариства, соціально-культурні зміни, участь у міжнародних миротворчих операціях 
сприяють зросту міжкультурної комунікації та ставлять багато важливих професійних питань, які потребують 
високого рівня міжкультурної професійної компетентності військових фахівців. В зв’язку з цим великої уваги 
потребує проблема міжкультурної підготовки майбутніх офіцерів як важлива умова до їх інтеграції в 
полікультурне суспільство. Від цього залежать успішність виконання завдань, якість військово-професійної 
діяльності і як результат рівень їх професійної культури. З огляду на це проблема формування ефективного 
рівня норм міжкультурної підготовки набуває особливої актуальності і стає предметом багатьох наукових 
досліджень. Постійно зростаючі вимоги до якості міжкультурної підготовки військовослужбовців спонукають 
сучасного військового фахівця не тільки на високому рівні володіти військовою майстерністю, а й бути 
всебічно розвинутою особистістю, яка б знаходила правильні рішення в складних непередбачених обставинах і 
володіла знаннями, вміннями та навичками міжкультурної підготовки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні дидактичні аспекти міжкультурної підготовки 
досліджувались в роботах Є. М. Верещагіна, В. В. Сафонової, В. П. Фурманової, І. І. Халєєвої, Г. В. Єлізарової, 
П. В. Сисоєва, С. Г. Тер-Мінасової та іншими. В. В. Красних, В. М. Лейчик, В. В. Ощепкова та інші вивчали 
такі аспекти, як співвідношення мови та культури, універсального та культурно-специфічного в міжкультурній 
підготовці, національно-культурні особливості в професійній діяльності. Необхідність міжкультурної 
підготовки фахівця, підвищення міжкультурної компетентності майбутніх спеціалістів аналізуються 
Т. Н. Астафуровою, Н. Д. Гальсковою, О. І. Бурковою, М. Г. Корочкіною, О. Л. Кузнєцовою, Н. В. Паперною, 
О. В. Сиромя’совим та іншими. 

Аналіз наукових праць засвідчив, що розв’язання завдань міжкультурної підготовки потребує формування 
цілісної системи знань та вироблення певних педагогічних умов. Позааудиторне навчання, в свою чергу, дає 
широкі можливості щодо міжкультурної підготовки та позитивного сприймання майбутніми фахівцями різних 
культур. Повноцінна реалізація майбутнього офіцера в професійній діяльності пов’язана з питаннями 
міжкультурної підготовки, що обумовлює необхідність розробки заходів, які мають велике значення в 
позааудиторній навчальній діяльності. 

Водночас існують певні суперечності між: 
 потребою сучасного суспільства в формуванні особистості, яка здатна до оволодіння міжкультурною 

підготовкою, та недостатнім теоретико-практичним вивченням проблеми міжкультурної підготовки в науковій 
літературі; 

 важливістю ціленаправленої інтеграції різних аспектів міжкультурної підготовки в практику 
позааудиторного навчання та недостатнім врахуванням їх важливості при підготовці майбутніх офіцерів; 

 необхідністю формування знань, умінь та навичок міжкультурної підготовки та недостатнім вирішенням 
цієї проблеми в системі професійної освіти. 

Мета даної статті – теоретично обґрунтувати необхідність та важливість проведення заходів, направлених 
на формування міжкультурної підготовки майбутнього офіцера, при відповідних педагогічних умовах, в 
позааудиторній навчальній діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Видатний дослідник С. Тер-Мінасова вважає, що міжкультурна комунікація – це 
"адекватне взаєморозуміння двох учасників комунікативного акту, які належать до різних національних культур" [1]. 

Поняття "культура" у контексті взаємовідносин з іноземцями визначається як стійка сукупність ціннісних 
орієнтирів та поведінкових стереотипів, прийнятих у конкретній країні та засвоєних особистістю. Сукупність 
різноманітних форм взаємовідносин та спілкування між людьми та групами, що належить до різних культур, 
називають міжкультурною комунікацією [2]. Отже, можна зробити висновок, що міжкультурна підготовка – це 
підготовка учасників до адекватного взаєморозуміння представників різних національних культур. 

Майбутнім офіцерам необхідно визначати культурні розбіжності й уміння їх відкрито обговорювати; 
застосовувати досвід у новій ситуації; завойовувати довіру і повагу людини іншої культури; визначати рівень 
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власних міжкультурних навичок, рівень комфорту і розвитку; диференціювати індивідуальні відмінності, культурні 
розбіжності й універсальні подібності; надавати моральну підтримку учасникам процесу комунікації та сприяти його 
оптимізації; здійснювати міжкультурну взаємодію на рівні особистості, групи; застосовувати знання культурних 
особливостей у процесі комунікації. Правильно побудований діалог культур веде до порозуміння між 
представниками різних культурних груп [3]. Для ефективної міжкультурної підготовки майбутніх офіцерів на 
високому рівні повинні бути створені відповідні педагогічні умови. 

Педагогічні умови – це структурна оболонка педагогічних технологій чи педагогічних моделей; завдяки 
педагогічним умовам реалізуються компоненти технології. Cпираючись на дослідження В. Г. Первутинського, 
ми виділяємо чотири взаємопов’язаних між собою блоки педагогічних умов: 

 Організаційні − розглядаються як сукупність дій та взаємодій, що забезпечують внесення прогресивних 
змін у цілісне функціонування раніше організованої й діючої системи управління та досягнення максимально 
можливого корисного результату діяльності навчального закладу з урахуванням конкретних ситуацій; містять 
забезпечення процесу розвитку професійного рівня інформаційної компетентності відповідною матеріально-
технічною базою; передбачають визначення критеріїв та рівнів професійної компетентності, підбір технічного 
оснащення занять. 

 Методичні − визначаються як сукупність форм, методів, засобів навчання, які спрямовані на засвоєння 
змісту предметів та формування професійних компетенцій військовослужбовців. 

 Технологічні − спрямовані на вдосконалення діяльності навчання, підвищення її результативності, 
інтенсивності; включають у себе використання практико-орієнтованих технологій, інтерактивних форм та 
методів навчання. 

 Психологічні − включають діагностику розвитку майбутніх фахівців на кожному навчальному занятті, 
створення системи стимулювання і позитивної мотивації, атмосфери співпраці та співтворчості між усіма 
учасниками освітнього процесу [3]. 

Як показує досвід, сучасні підходи недостатньо враховують національно-культурну специфіку підготовки 
офіцерів, в тому числі й обмеженість терміну фахового навчання, що, в свою чергу, призводить до часткових 
змістових або культурних непорозумінь під час професійної діяльності. В свою чергу, позааудиторна навчальна 
діяльність, яка в себе включає олімпіади, конференції, тематичні вечори, гуртки, участь у культурно-масовій 
роботі, допомагає підвищити рівень міжкультурної підготовки. 

Так, у контексті міжкультурної комунікації Н. Гальскова стверджує: "Процес надбання учнями 
особистісного досвіду спілкування із чужою лінгвокультурою потребує створення ситуацій практичного 
використання мови як інструменту міжкультурного пізнання та взаємодії" [4]. У цьому випадку науковець 
пропонує розширення меж навчального процесу, тобто вона не пропонує збільшення обсягу годин для 
вивчення іноземної мови, а "пошук виходу поза межі класної кімнати". Зрозуміло, що позанавчальна діяльність 
у зв’язку із навчальним процесом надає більшу варіативність та простір для всіх видів діяльності студентів та 
учнів. Важливо, що позанавчальна діяльність передбачає, на відміну від навчального процесу, організацію 
сумісних міжнародних проектів, міжкультурного обміну, спілкування. Так, позанавчальна діяльність забезпечує 
студентам можливість спілкуватися у реальному режимі з представниками інших мов та культур. 

М. Донченко дає найбільш повне та обґрунтоване визначення поняттю "позааудиторна діяльність". На його 
думку, позааудиторна робота є складником професійно-педагогічної підготовки та формування особистості 
майбутнього офіцера, особливою формою організації студентського життя, безперервним процесом, в якому 
реалізується виховання, освіта і розвиток. Характерною відмінністю позааудиторної роботи від аудиторної є те, 
що вона здійснюється у специфічних формах, вибір і використання яких суб'єктами організації позааудиторної 
діяльності здійснюється на демократичних засадах. 

Удосконалення педагогічних умов міжкультурної підготовки майбутніх офіцерів забезпечується 
різноманітністю форм позааудиторної діяльності. У дидактичній літературі існують різні підходи до їх 
класифікації. Зокрема виділяють загальні (індивідуальні, парні, групові, колективні) та спеціальні форми 
позааудиторної роботи [5]. 

Індивідуальна форма позааудиторної діяльності передбачає самостійну роботу майбутнього офіцера над 
своїм удосконаленням, поповненням світоглядних уявлень, виробленням поглядів, переконань, позицій. 
Прикладом такої форми є робота над підручником, навчальними посібниками, першоджерелами, підготовка 
рефератів та доповідей, а також відвідування виставок, художніх салонів, перегляд кінострічок та ін. 

Взаємодію двох осіб (куратор – студент, викладач – студент, студент – студент) передбачає парна форма 
позааудиторної роботи. Головною відмінністю її від попередньої є можливість спілкування з наявністю 
зворотного зв'язку. Прикладом є наставництво, консультація, дружня бесіда тощо. 

Групова форма позааудиторної роботи використовується для врахування спільних інтересів студентів. Така 
форма передбачає врахування куратором чи керівником творчої групи зацікавлень студентів для проведення 
різноманітних заходів. Прикладом є студентські наукові конференції, круглі столи, олімпіади, диспути, 
конкурси виконавської майстерності, тематичні вечори, волонтерство, КВК, виставки студентських творчих 
робіт та ін. 
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Колективна форма є найпоширенішою. Вона забезпечується через постановку єдиної для всіх мети і 
зосередження уваги студентів на її реалізації. Колективна форма застосовується до цілого курсу (потоку), кількох 
відділень, факультету загалом. Прикладом є тижні факультетів, проведення дня студента, щорічна зустріч з 
випускниками, святкове вручення дипломів та ін. Формуванню інтересу до міжкультурної діяльності сприяють 
такі спеціальні форми позааудиторної роботи: зустрічі з діячами науки, освіти, спеціалістами певного профілю з 
інших країн, інтернаціональний гурток, диспути на теми, пов’язані з міжкультурною комунікацією, вечори на, 
конкурси "Шукаємо таланти", усний журнал, професійні години, екскурсії в різні навчально-виховні заклади та ін. 

Організація позааудиторної роботи з метою формування міжкультурної підготовки у вищому навчальному 
закладі – це особливе і складне завдання, розв'язання якого вимагає, з одного боку, пошуку і приведення в дію 
нових форм впливу на курсантів, відпрацювання нових методик, а з іншого – активізації традиційних видів 
діяльності, збереження досягнень минулого [6]. Усе викладене вище дає підстави стверджувати, що вірно 
підібрані форми позааудиторної діяльності впливають на ефективність та результат міжкультурної підготовки. 

Необхідно зазначити, що з боку майбутніх фахівців існує певне соціальне замовлення на організацію 
позааудиторної роботи. Особливою популярністю користуються виховні культурно-освітні, інформаційні, 
дозвіллєво-розважальні заходи творчого характеру, що дають майбутнім офіцерам можливість проявити власну 
ініціативу, показати творчі та інтелектуальні здібності. Досвід останніх років демонструє пожвавлення вузівського 
життя: з'явилися театральні колективи, естетичні центри, літературні вітальні, а також ентузіасти такого роду 
діяльності, як з боку студентства, так і з боку викладацького складу. 

Висновки. Отже, проведений аналіз можливостей позааудиторної діяльності при відповідних педагогічних 
умовах міжкультурної підготовки дозволяє стверджувати, що позааудиторна діяльність має різноманітні 
форми, які позитивно впливають на формування професійних якостей особистості майбутнього офіцера та 
повинні бути застосовані на практиці. 
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Маркова Т. В. К проблеме межкультурной подготовки будущих офицеров  
во внеклассной учебной деятельности. 

В статье рассмотрены такие понятия, как "педагогические условия", "межкультурная коммуникация", 
"внеклассная деятельность". Проанализированы актуальность данной проблемы, роль влияния педагогических 

условий и форм внеклассной научной деятельности, которые используются в процессе межкультурной 
подготовки будущих офицеров. Описана необходимость и важность формирования межкультурной 

подготовки во внеклассной учебной деятельности на современном этапе обучения. Проанализированы 
факторы, которые негативно влияют на межкультурную подготовку будущих офицеров. 

Markova T. V. To the Issue of the Army Officers’ Preparation in the Extracurricular Educational Activity. 

This article deals with such notions, as" pedagogical conditions", "intercultural communication" and "extracurricular 
activities". It describes the importance of this issue as well as the role of influences of pedagogical conditions and 

various forms of extracurricular educational activity, that are used in the future officers’ cross-cultural preparation 
process. The necessity and importance of forming the cross-cultural preparation in the extracurricular educational 
activity on the current level of education is described. The factors, that influence negatively on the future officers’ 

cross-cultural preparation, are analyzed. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 67. Педагогічні науки 

© Мороз С. Е., 2013 
146 

УДК 387 
С. Е. Мороз, 

аспірант 
(Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка) 

smor@meta.ua 

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ТОВАРОЗНАВЦІВ-ЕКСПЕРТІВ У МИТНІЙ СПРАВІ ДО 
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

У статті розглянуто проблеми формування готовності майбутніх товарознавців-експертів у митній справі 
до професійної діяльності; виявлено причини їх недостатньої професійної мобільності на ринку митних послуг. 

Актуалізовано професійно-кваліфікаційні вимоги до спеціалістів з товарознавства та експертизи у митній 
справі з урахуванням вимог роботодавців. Описано досвід підготовки товарознавців до професійної діяльності 

у ВНЗ Укоопспілки "Полтавському університеті економіки і торгівлі". 

Актуальність дослідження. Підготовку кваліфікованих фахівців, здатних реалізувати національні інтереси 
України як демократичної соціальної держави з розвинутою ринковою економікою, вважають одним із 
основних завдань освіти. Визначений Законом України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" курс 
країни на європейську інтеграцію, розширення зони вільної торгівлі, формування усталених відносин між 
Україною та іноземними партнерами у рамках СОТ зумовлюють потребу у кваліфікованих фахівцях, 
спроможних забезпечувати вільний рух товарів через митний кордон. Успішність реалізації цих питань 
пов’язана із фаховою діяльністю товарознавців, експертів у митній справі. 

Вивчаючи проблему підготовки майбутніх товарознавців-експертів до професійної діяльності, ми дійшли 
висновку, що вона повинна мати комплексний, системний характер і відповідати потребам ринку [1]. Одним із 
найбільш проблемних питань, на нашу думку, є те, що національні освітні стандарти підготовки товарознавців-
експертів у митній справі передбачають формування фахівців із компетенціями митників, не враховуючи те, що 
переважна більшість випускників фактично буде працювати не у митних органах, а на ринку митних послуг [2]. 

Організація навчання студентів в інноваційному освітньому середовищі з активним застосуванням 
компетентністного підходу може бути шляхом вирішення даної проблеми. Знання, уміння й навички, які 
студенти здобувають під час вивчення дисциплін митного спрямування, повинні складати єдину систему, 
спрямовану на розвиток готовності випускників до успішної професійної діяльності на ринку митних послуг. 

Аналіз останніх досліджень. У сучасній науці накопичено досить великий теоретичний і практичний 
матеріал про проблему готовності людини до різних видів діяльності. Розумінню того, що таке готовність до 
професійної діяльності присвячені роботи М. Дьяченка, Ф. Іващенка, Л. Кандибовича, Я. Коломенського, 
О. Ковальової, А. Короткевич, І. Котова, С. Максименка, В. Мерлін, О. Мороза, В. Мясищева, О. Пелеха, 
В. Пушкіна, К. Платонова, В. Сластьоніна, Д. Узнадзе, Р. Хмелюка, П. Чамати та інших. 

На наш погляд, з поняттям "готовність до діяльності" тісно пов’язане поняття компетентності. Українсько-
російський психологічний тлумачний словник трактує готовність як "активно дієвий стан особистості, 
установку на певну поведінку, змобілізованість сил для виконання завдання" [3: 57]. Національною рамкою 
кваліфікацій [4] компетентність визначена як здатність особи до виконання певного виду діяльності, що 
виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості.  

Проблеми формування компетентного фахівця досліджували Н. Бібік, Є. Бондаревська, Л. Ващенко, 
В. Введенський, І. Зимня, І. Ісаєва, Н. Кузьміна, О. Локшина, А. Маркова, О. Овчарук, Л. Паращенко, 
О. Пометун, С. Раков, О. Савченко, А. Хуторський. У працях науковців професійна компетентність сучасного 
фахівця розглядається як складне багатокомпонентне поняття, яке характеризується з точки зору кількох 
наукових підходів: соціокультурного, діяльнісного, комунікативного, професійного, контекстно-
інформаційного та психологічного. Кожний із названих підходів не вичерпує наукового аналізу проблеми 
професійної компетентності повністю; всі ці підходи знаходяться у взаємозв'язку один з іншим і 
взаємодоповнюють один одного. Необхідно зазначити, що згадані вище дослідження переважною більшістю 
присвячені питанням професійного становлення майбутніх педагогів. 

До проблем професійної підготовки спеціалістів з товарознавства зверталися Г. Багрій, Л. Карташова, 
Е. Морозова, В. Муратов, Н. Ніколкіна, О. Пахолюк, О. Передрій, М. Поліщук, О. Попова, Н. Сорокіна, 
О. Цопанова. За результатами дослідження теоретико-методологічних основ підготовки товарознавців, 
експертів у митній справі до професійної діяльності, М. Поліщук [5: 113] представила так звану "ідеальну" 
модель професійної компетентності фахівців даного профілю. Серед складових даної моделі науковець виділяє: 
знання з чинного законодавства та нормативної документації, товарознавства, експертизи, митної справи, 
системного аналізу, комерційної діяльності, стандартизації, метрології та управління якістю товарів, 
правознавства, інформаційної діяльності, психолого-педагогічних дисциплін, технології виробництва, безпеки 
життєдіяльності, діловодства; уміння: здійснювати товарознавчу експертизу, здійснювати стандартизацію та 
сертифікацію товарів, здійснювати митно-брокерську діяльність, організовувати експертизу в митній справі, 
здійснювати інформаційну діяльність, здійснювати аналітичну діяльність, організаційні уміння, комунікативні 
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уміння. Створену модель професійної компетентності фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі 
М. Поліщук пропонує розглядати як базу для створення педагогічної технології її фахового вдосконалення.  

Варто зазначити, що розв’язанню проблем професійної підготовки товарознавців присвячено чимало 
педагогічних досліджень, однак науковці розглядають педагогічні умови формування фахівців – майбутніх 
працівників митних органів, а питання готовності товарознавців до діяльності на ринку митних послуг 
залишаються поза увагою. 

Метою статті є дослідження теоретичних і прикладних аспектів підготовки товарознавців до самостійної 
професійної діяльності на ринку митних послуг. 

Виклад основного матеріалу. Програмою економічних реформ України на 2010-2014 рр. "Заможне 
суспільство, конкурентна економіка, ефективна держава" одним із пріоритетних напрямів підвищення якості й 
конкурентоспроможності освіти визначено узгодження кваліфікаційних характеристик, стандартів і навчальних 
програм з освітньо-кваліфікаційними вимогами робочих місць [6]. У даній ситуації украй необхідною стає 
актуалізація професійно-кваліфікаційних вимог до спеціалістів з товарознавства та експертизи у митній справі. 

У освітньо-кваліфікаційній характеристиці спеціалістів з товарознавства та експертизи у митній справі [7] 
одним із умінь, які необхідно сформувати у процесі навчання, визначено декларування товарів. М. М. Поліщук 
у своїй моделі професійної компетентності фахівців даного профілю також зазначає необхідність формування 
уміння здійснювати митно-брокерську діяльність [5: 110]. Однак для того, щоб навчити товарознавців 
декларувати товари, необхідно чітко окреслити перелік базових знань та умінь (результатів навчання), з яких 
складається уміння "декларувати товари". Отже, виникає потреба уточнення сутності й змісту поняття 
"готовність до декларування" як відправної точки формування педагогічних засад фахової підготовки 
товарознавців експертів у митній справі до діяльності на ринку митних послуг.  

У загальноприйнятому розумінні декларант сприймається як фахівець, який заповнює митну декларацію. 
Згідно законодавства [8] декларант – це професіонал, що перебуває у трудових відносинах з митним брокером і 
безпосередньо виконує дії, пов'язані з пред'явленням митному органу товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення, а також документів, потрібних для здійснення їх митного контролю та митного 
оформлення. Існує також формальна вимога митних органів, що атестованим фахівцем – представником 
митного брокера може бути тільки особа, яка має, або здобуває вищу освіту. У результаті вивчення інформації, 
розміщеної на сайтах митних брокерів, було встановлено, що декларант у своїй повсякденній роботі вирішує 
такі завдання: 

– визначає коло суб'єктів, пов'язаних з товарами, і їх митно-правовий статус; 
– визначає характер зовнішньоторговельної операції із товарами й економічну мету їх переміщення через 

митний кордон; 
– визначає фізичні та комерційні характеристики товарів, що мають значення для застосування тарифних та 

нетарифних заходів державного митного регулювання (вага, склад, кількість, торговельна марка і т. д.); 
– обирає відповідний митний режим використання товарів; 
– визначає країну походження товарів і її торгово-політичний режим відповідно до чинного законодавства; 
– визначає комерційну, митну і статистичну вартість товарів; 
– визначає класифікаційні коди товарів відповідно до УКТЗЕД; 
– визначає фіскальний статус товарів, обчислює, оплачує або забезпечує сплату митних платежів, що є 

умовою митного оформлення товарів в обраному митному режимі; 
– визначає статус об'єктів оформлення, обумовлений заборонами та обмеженнями на переміщення товарів 

через митний кордон, і, у разі необхідності, забезпечує подання до митного органу ліцензій та інших дозвільних 
документів; 

– формує пакети комерційних і адміністративних документів, які містять відомості про товари і пов'язані з 
ними факти, що мають юридичне значення для цілей митного контролю та митного оформлення; 

– за допомогою спеціального програмного забезпечення складає митну декларацію за встановленою 
формою, формує її електронну копію для подальшої комп'ютерної обробки митними органами та подає 
документи у митницю для проведення митного оформлення. 

Для створення у вищій школі належних умов підготовки товарознавців до професійної діяльності на ринку 
митних послуг необхідно було виділити основні напрямки докладання педагогічних зусиль, тобто чітко 
визначити, які саме знання, уміння та навички забезпечать професійну готовність випускників даної 
спеціальності до декларування товарів.  

Нами було проведено дослідження у формі експертного опитування спеціалістів, що здійснюють митно-
брокерську діяльність у Полтавському регіоні. Завдання розвідки – визначити ключові вимоги до кандидатів на 
посади, пов’язані із наданням послуг у митній сфері. Респонденти отримали опитувальні листи, які містили 
перелік професійних навичок декларантів (інформація із нормативних документів та сайтів роботодавців) з 
пропозицією визначити ступінь важливості кожної з них за п’ятибальною шкалою (5 – дуже важливо, 1 – 
абсолютно неважливо).  

У результаті опитування були виділені наступні професійні складові, що забезпечують готовність до 
декларування: досвід декларування (наявність кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера); 
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навички класифікації товарів за УКТЗЕД для митних цілей; уміння визначати країну походження товару; 
уміння визначати митну вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України; уміння 
застосовувати митні режими; уміння розраховувати митні платежі; уміння працювати з програмним 
забезпеченням митного брокера; уміння визначати заходи нетарифного регулювання; аналітичні навички; 
уміння працювати у команді; здатність до навчання та самоосвіти. 

Після збору та обробки інформації було складено профілограму, де відповідними цифрами позначені 
професійні навички. Вона наочно підтверджує вимоги та очікування роботодавців щодо фахівців із 
товарознавства експертизи, та митної справи (рис. 1). 
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Рис. 1. Ранжування компетенцій декларанта за результатами анкетування. 

Результати досліджень показали, що в процедурі декларування товарів дуже важливим вважається уміння 
класифікувати товари за УКТЗЕД для митних цілей. Практики також відзначили важливість умінь визначати 
митну вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України, та розраховувати митні платежі.  

Для роботи представником митного брокера необхідно уміти працювати зі спеціальним програмним 
забезпеченням, визначати заходи нетарифного регулювання, країну походження товару, мати аналітичні 
навички та бути здатним до навчання й самоосвіти. 

Варто зазначити, що респонденти вважають бажаним, але не обов’язковим досвід декларування (наявність 
кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера) за умови наявності навичок та умінь зазначених 
вище. Згідно очікувань працедавців, спеціалісти з декларування також повинні уміти працювати в команді, 
швидко адаптуватися до мінливого середовища.  

Визначені у формі компетенцій знання та уміння практикуючих фахівців із надання послуг у митній сфері 
(декларантів), дозволили більш доцільно, з точки зору педагогіки, спроектувати зміст навчання товарознавців-
експертів у митній справі у Полтавському університеті економіки і торгівлі. Нам вдалося суттєво переглянути 
зміст навчальних планів підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів, мету, завдання, освітні технології, 
методи, засоби та організаційні форми навчання фахівців даної спеціальності. Зокрема, з урахуванням 
результатів анкетування було скореговано кількість годин на вивчення дисциплін митного спрямування, 
узгоджено співвідношення аудиторних, індивідуальних і самостійних занять, відповідно оновлені навчальні 
програми дисциплін "Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності", "Митна справа", "Митні 
платежі". Для практичного закріплення предметних знань у навчальний процес впроваджено курсове 
проектування з митної справи та три види митних практик – навчальну, бакалаврську та переддипломну / 
передмагістерську (автором розроблені відповідні програми та навчально-методичне забезпечення). Безумовно, 
жодна навчальна дисципліна сама по собі у відриві від інших неспроможна сформувати професійну готовність 
майбутнього товарознавця-експерта у митній справі. Компоненти процесу навчання фахівців спеціальності 
"Товарознавство та експертиза у митній справі" піддаються подальшій конкретизації, деталізації і розшифровці 
у навчальних програмах обов’язкових і елективних навчальних дисциплін митного спрямування.  

Висновки. Педагогічні наукові роботи, в яких досліджуються окремі аспекти формування готовності 
фахівців до професійної діяльності, переважно характеризують досвід підготовки педагогів, митників. 
Результативність освітнього процесу залежить від адекватності поставлених цілей, ефективності діяльності 
педагогів, ступеня активності студентів, адаптованого до вимог ринку праці змісту освіти. Проблема підготовки 
товарознавців-експертів до професійної діяльності на ринку митних послуг може бути вирішена за умови 
максимального наближення умов навчання до реальної майбутньої професійної діяльності випускників. 
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Перспективи подальших досліджень. Дослідження міждисциплінарних зв’язків та визначення предметних 
компетенцій, які необхідно сформувати у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців з товарознавства і 
експертизи в митній справі, які працюватимуть на ринку митних послуг. 
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Мороз С. Э. Формирование готовности будущих товароведов-экспертов в таможенном деле к 
профессиональной деятельности как педагогическая проблема. 

В статье рассмотрены проблемы формирования готовности будущих товароведов-экспертов в таможенном 
деле к профессиональной деятельности; выявлены причины их недостаточной профессиональной мобильности 

на рынке таможенных услуг. Актуализированы профессионально-квалификационные требования к 
специалистам товароведам-экспертам в таможенном деле с учетом требований работодателей. Описан 

опыт подготовки товароведов к профессиональной деятельности в ВУЗе Укоопсоюза "Полтавском 
университете экономики и торговли". 

Moroz S. E. The Readiness Formation of Future Commodity Experts in the Customs Affairs to the Professional 
Work as the Pedagogical Problem. 

The article deals with the problem of future commodity experts’ training in the customs affairs for the professional 
activity; detects the reasons of their insufficient professional mobility on the market of customs services. The 
professional-qualified requirements to the commodity experts in the customs affairs regarding the employer’s 

requirements are brought into focus. The experience of commodity experts’ training to the professional work in the 
university Ucoopcommunity "Poltava University of Economics and Trade" is described. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПРОЦЕСІ ЧИТАННЯ 

ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

У статті досліджено психологічні передумови формування лінгвосоціокультурної компетентності у 
майбутніх учителів іноземної мови в процесі читання художньої літератури. Зокрема звернено увагу на 

питання впливу культури на сприйняття людиною світу; визначення бар’єрів опосередкованого 
міжкультурного спілкування, таких як етноцентризм і стереотипи; розуміння тексту, написаного 

іноземною мовою. 

Учені, які розглядають питання спільного вивчення мови і культури та формування міжкультурної, 
соціокультурної чи лінгвосоціокультурної компетентності (ЛСКК), визнають дослідження психологічного 
аспекту одним із найважливіших [1-3] Це зумовлено кількома причинами. По-перше, однією із цілей 
викладання іноземної мови і культури є продукування змін у ставленні студентів до іншомовної культури, 
виховання в них толерантності і доброзичливості [4: 3]. Вважається, що ставлення студента до народу і 
культури країни, мова якої вивчається, визначає, наскільки він буде вмотивований вивчати цю мову і наскільки 
успішним і продуктивним буде це навчання [5: 123]. По-друге, важливо сформувати готовність студентів до 
сприйняття іншомовної культури, до "іншості", навчити їх бачити власний етноцентризм і стереотипи. Адже, як 
стверджують науковці, більшість людей сприймає світ через погляд однієї культури, тому здатність побачити 
світ з різних точок зору є вирішальною для успішного міжкультурного спілкування [6: 2]. 

Проблема психологічної готовності до сприйняття іншомовної культури вивчалася вітчизняними та 
зарубіжними вченими. Досліджувалися, зокрема, питання впливу культури на сприйняття людиною світу [2; 7; 
8;], визначалися бар’єри міжкультурного спілкування і шляхи їх подолання [2; 3; 6; 9], вивчалися психологічні 
особливості розуміння художнього тексту [10; 11]. При розгляді читання іншомовного художнього твору як 
опосередкованого міжкультурного спілкування потрібно з’ясувати, що передбачає сприйняття і розуміння 
тексту, написаного іноземною мовою й іноземним автором, і як це розуміння сприяє формуванню ЛСКК.  

Отже, у статті ми ставимо за мету розглянути психологічні особливості формування ЛСКК у майбутніх 
учителів іноземної мови в процесі читання художньої літератури.  

Культурно-історичний напрямок у психології досліджує вплив культури на психічні функції дитини. Його 
представники стверджують, що в процесі свого розвитку дитина засвоює не лише зміст культурного досвіду, а 
й прийоми і форми культурної поведінки, культурні способи мислення. На думку Л. С. Виготського, розвиток 
психічних функцій відбувається двома шляхами: перший – природне становлення поведінки, тісно пов’язане з 
процесами загального розвитку і зрілості дитини; другий – культурне вдосконалення психічних функцій, 
формування нових способів мислення, оволодіння культурними способами поведінки. Вчений стверджує, що 
дитина, котра засвоює англійську мову, і дитина, котра засвоює мову примітивного племені, оволодівають, 
залежно від середовища, в якому протікає їх розвиток, двома абсолютно різними системами мислення [7: 5-18].  

Сучасні дослідження підтверджують теорію про визначальне місце культури у становленні психічних 
процесів людини, зокрема наводять приклади про різницю у сприйнятті, пам’яті, мисленні представників різних 
народів. Категорії кольору, віку тощо неоднаково виражаються в різних культурах і мовах, що відповідно 
реалізується в різному досвіді фізичного і соціального світу [22: 15]. Так, С. Г. Тер-Мінасова наводить приклад 
різного сприйняття кольорів в англійській і російській культурах; англомовні люди бачать один колір – blue, а 
для росіян характерно бачити цей колір як блакитний чи синій [8: 135]. 

Дослідники міжкультурного спілкування наводять такі прояви впливу культури на сприйняття:  
- культура робить сприйняття вибірковим;  
- модель сприйняття є набутою, людина вчиться бачити світ певним чином, опираючись на свою культурну 

основу;  
- сприйняття зберігається у формі переконань і цінностей [9: 186-187]. 
Розглядаючи стилі комунікації представників різних культур, М. Беннетт робить висновок, що звичний 

спосіб мислення проявляється у комунікативній поведінці, а оскільки наше звичне мислення визначене 
культурою, то у міжкультурному спілкуванні існують контрасти у стилях спілкування [2: 20]. 

Вказане вище доводить, що навколишнє середовище, культура позначаються на людині, стають її 
невід’ємною складовою і визначають її сприйняття та мислення. Важливо зрозуміти, що саме рідна культура 
студентів визначатиме їх сприйняття іншомовної культури загалом і літературного твору як прояву іншомовної 
культури зокрема.  

У психологічній, лінгвістичній, методичній літературі культурно зумовлені психічні структури знань і досвіду 
людини розглядаються як окремі утворення – когнітивні схеми, фрейми, макроструктури [3: 108; 5: 82; 11: 76; 12: 
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11]. Спільним для різних галузей є те, що ці когнітивні схеми чи фрейми визначаються як певні засоби організації 
досвіду [12: 111], як засоби інтерпретації реальності, котрі полегшують бачення і розуміння соціального світу [5: 
82], як початкова система координат, через яку індивід сприймає навколишнє середовище [1: 88; 5: 82]. Культурні 
схеми – це одиниці організації всього набору концептуальних чи матеріальних артефактів, що виражають 
концепти, специфічні для певної культури і відсутні у представників інших культур [13].  

Оскільки доведено, що культура, середовище, в якому народилася людина, визначає її психічні функції, 
зокрема сприйняття, мислення, переконання, створюючи таким чином її культурні схеми, то логічно 
припустити, що оволодіння іноземною мовою і культурою теж буде впливати на розвиток когнітивних структур 
людини. Підтвердження цього припущення знаходимо у дослідженні М. Байрама, де стверджується, що при 
вивченні іноземної мови в людини відбуваються зміни у когнітивних структурах, зокрема в її культурних 
схемах [3: 103].  

Подібну думку висловлюють російські вчені Н. Д. Гальськова і Н. І. Гез, стверджуючи, що оволодіння 
іноземними мовами та культурами зумовлює зміни в характері пізнавальної діяльності студента, мовний розвиток 
якого здійснює модифікуючий вплив на його когнітивний розвиток, формування мовної свідомості [12: 112].  

Однією із цілей навчання іноземної мови, відповідно до Програми з англійської мови для університетів / 
інститутів [4], повинно бути виховання позитивного ставлення студентів до культури країни, мова якої 
вивчається [4: 3], формування вміння бачити явища культури з позиції цієї іншомовної культури. Щоб 
здійснити ці зміни у ставленні, необхідні зміни у когнітивних структурах, культурних схемах особистості.  

М. Байрам доводить, що когнітивні процеси студентів повинні зазнати корінних змін, якщо ставиться завдання 
формування толерантності й емпатії [3: 103]. Учений вважає, що схема, яка відповідає за поняття "іноземний", 
тісно пов’язана зі схемою уявлень про власну ідентичність через протиставлення і порівняння, тобто, схема, котра 
включає сприйняття людиною власної культурної особистості, визначає її сприйняття іншомовної культури. Це та 
схема, яка потребує змін, якщо сприйняття і, відповідно, ставлення неадекватні [3: 116].  

Оскільки автор припускає, що схема чи концепт того, що є іноземним, пов’язані зі схемою власної 
культурної ідентичності, він пропонує здійснювати зміни у схемах, що є рідною ідентичністю, щоб вплинути на 
уявлення про поняття "іноземний". Для цього М. Байрам вважає за необхідне надавати студентам новий досвід 
чи нове враження про їх власну культуру, наприклад, погляд іноземців на рідну культуру студентів. Цей новий 
досвід має бути прийнятним, не лякати і не переконувати їх у стереотипах. Наступним кроком є допомога 
студентам у перегляді своїх поглядів на іноземців, в зміні схеми щодо іншомовної культури загалом і культури 
країни, мова якої вивчається, зокрема. Це здійснюється за допомогою ознайомлення з поглядами іноземців на 
свою культуру [3: 116-117]. Останнє можна реалізувати шляхом ознайомлення майбутніх учителів з 
автентичною художньою літературою, що написана представником цієї ж культури.  

У контексті нашого дослідження твори художньої літератури служать джерелом для здобуття 
лінгвосоціокультурних знань і формування відповідних навичок та вмінь, а, з іншого боку, названі знання, 
навички і вміння сприяють розумінню соціокультурної інформації в творі. Хоча вчені не рекомендують 
повністю опиратися на слова іноземців про їхню культуру, оскільки це є несвідомі, необ’єктивні дані [1: 177; 3: 
118], зі знаннями основних цінностей, переконань, норм поведінки, а також з вміннями їх виділяти в 
художньому творі студенти зможуть визначати універсальність авторської позиції.  

Услід за вченими [5: 76; 10: 5; 14: 13] ми розглядаємо читання автентичного художнього твору як 
опосередковане міжкультурне спілкування, якому властиві ті ж риси, конфлікти, бар’єри, що й 
безпосередньому міжкультурному спілкуванню. С. Г. Тер-Мінасова зазначає, що культурні непорозуміння в 
межах тексту можуть бути менш помітними й усвідомленими, що, проте, робить їх більш небезпечними. На 
думку дослідниці, читання іноземної літератури – це неначе "вторгнення в чужий монастир", де інший світ 
спостерігається та оцінюється через призму своєї культури, що, відповідно, створює конфлікт культур [8: 172]. 

Щоб незрозуміле в чужій культурі стало зрозумілим, студенти повинні навчитися сприймати її як 
рівноцінну і достойну розгляду завдяки своїй унікальності [12: 79]. Для цього необхідно визначити бар’єри, які 
можуть заважати сприйняттю іншомовної культури, й окреслити шляхи їх подолання. Більшість учених 
визнають неминучість непорозумінь при міжкультурному спілкуванні, що пов’язано з культурно обумовленим 
сприйняттям [1; 2; 9], різницею у культурних очікуваннях (фреймах), особливостями світогляду, цінностей, 
переконань [1: 126-127].  

Психологічним бар’єром, який блокує ефективне міжкультурне спілкування, є етноцентризм. Визначення 
цього явища детермінується в межах від "точки відліку всіх життєвих феноменів з власною культурою в центрі 
світу" [1: 127] і аж до "віри у вищість однієї групи над іншими" [6: 50]. Та попри негативний вплив на 
спілкування, етноцентризм визнається природнім явищем, спричиненим соціалізацією і мовою, оскільки саме 
мова несе певні ознаки етноцентризму [1: 128; 6: 50].  

Сприймаючи етноцентризм як неминуче явище в міжкультурному спілкуванні загалом і читанні 
автентичних текстів зокрема, вважаємо за необхідне проаналізувати шляхи його подолання. Хоча існують 
відмінності у підходах учених до вирішення питання, суть зводиться до здатності навчитися бачити світ з 
різних точок зору, з позицій різних культур. Один із шляхів подолання етноцентризму – це формування 
культурного релятивізму. Останній передбачає розуміння всіх подій у культурному контексті, включаючи те, як 
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цю подію оцінюють в іншій культурі [2: 12]; розуміння культури зсередини; оцінювання поведінки людей з 
точки зору їх власної культури; повагу до відмінностей, які суперечать рідній культурі [6: 226].  

М. Беннетт вбачає такі етапи розвитку від етноцентризму до культурного релятивізму:  
- заперечення – не приймається існування культурних відмінностей, використовуються стереотипи, 

здійснюється протиставлення "своїх" і "чужих"; 
- захист – культурні відмінності визнаються, але їм надається негативна оцінка, йде протиставлення "свої" – 

хороші, "чужі" – погані; 
- мінімізація – недооцінювання культурних відмінностей, їх поверхневе сприйняття; 
- прийняття – впізнаються і досліджуються культурні відмінності, розуміння відсутності однієї єдино 

правильної точки зору, але не цілковите погодження з відмінностями; 
- адаптація – використовується іншокультурна перспектива, вміння пристосовувати свою поведінку, щоб 

вона була більш прийнятною в цьому суспільстві, вміння використовувати емпатію; 
- інтеграція – формування міжкультурного бачення на основі власної культури, оцінка подій з різних 

культурних точок зору [2: 26-29]. 
Перші три належать до етноцентричних, а три останні – до релятивістичних етапів. Останній ступінь у 

шкалі М. Беннетта – формування міжкультурного бачення на основі власної культури – передбачає виконання 
ролі медіатора культур, коли завдяки вмінню давати оцінку подіям та явищам з різних точок зору створюється 
перспектива третьої культури, інтегруючи рідну й іншомовну [2: 29; 6: 227]. Ці якості надзвичайно важливі. Та 
вважаємо, що їх можливо досягти на рівні інтеграції за безпосереднього перебування в країні, мова якої 
вивчається, і з попередньою підготовкою в галузі міжкультурного спілкування.  

Безумовно, подолання лише етноцентризму не може призвести до культурного релятивізму. Іншими 
психологічними бар’єрами в опосередкованому міжкультурному спілкуванні є стереотипи. Вони, як спрощені 
образи представників рідної й іншомовної культури, вважаються природнім явищем при зустрічі з незнайомим, 
що дає відчуття передбачуваності і захисту [1: 155; 9: 170]. Стереотипна поведінка чи риси характеру можуть 
реально існувати в іншомовній культурі, але є перебільшеними, спрощеними, занадто узагальненими. Проблема 
стереотипного сприйняття полягає в тому, що людина не оцінює інформацію про іншомовну культуру 
критично, а характеризує її за знайомими зразками, тобто за стереотипами, і схильна бачити їх докази і 
відкидати винятки [6: 227]. Стереотипне сприйняття особливо небезпечне у читанні художньої літератури, яка 
часто разом з публіцистичними текстами вважається джерелом стереотипів [8: 139]. Замість того, щоб 
змінювати когнітивну схему, отримувати новий досвід і нове враження, що допоможе формувати неупереджене 
і толерантне ставлення до культури країни, мова якої вивчається, читач зі стереотипним сприйняттям 
знаходитиме підтвердження своїм усталеним поглядам. 

Особливо цінною у подоланні стереотипів є методика Г. В. Єлізарової. Вона радить виводити стереотипи на 
свідомий рівень, перетворюючи їх на узагальнення. Останні можуть бути сформовані на основі стереотипів так:  

- зміна ставлення до "іншості";  
- формування уявлення про складність, різноманітність іншомовної культури;  
- здійснення декатегоризації [1: 161163].  
При аналізі творів художньої літератури можна знайти чимало спростувань існуючим стереотипам і досягти 

неупередженого сприйняття подій, героїв, позиції автора. Для цього вважаємо за необхідне зробити існуючі 
стереотипи усвідомленими, показати їх спрощеність, знайти приклади в художньому творі, які зможуть подіяти 
на когнітивну схему, що відповідає за стереотипи. 

Умовою успішного здійснення міжкультурного спілкування вважається формування емпатії [1: 186; 5: 245; 
9: 354; 12: 120; 15: 207;] і трактується це не як ціль міжкультурного спілкування, а як засіб, що допомагає 
сприймати іншомовну реальність [1: 198; 5: 245; 9: 389; 15: 207]. За своєю суттю емпатія передбачає здатність 
приймати роль іншого та уявляти світ таким, яким його бачить інший, передбачаючи його мотиви, ставлення, 
відчуття, потреби [9: 354]. Вона, за словами М. Беннетта, сама по собі базується на твердженні про відмінності 
між людьми і множинну реальність. Без цих фундаментальних положень емпатія неможлива, в корені цього 
явища лежить співучасть у житті інших – не уявляти себе на їх місці, а уявляти їх почуття і думки в цій ситуації 
[15]. Тому розглядають такі компоненти цього явища: когнітивний, афективний і комунікативний. Когнітивний 
компонент емпатії забезпечує те, що людина може взяти точку зору іншої людини, афективний – те, що може 
відчути емоції іншого, комунікативний – те, що може показати розуміння "іншості" [9: 389; 12: 120]. 

Дослідники вказують, що при читанні творів художньої літератури читач повинен оцінювати події, 
персонажів, їх вчинки і мотиви вчинків з точки зору норм і цінностей культури написаного твору. Щоб 
здійснити це, необхідно мати сформовану емпатію як вміння вжитися в переживання та думки іншої людини на 
основі її системи цінностей [1: 193]. М. Беннетт пропонує шість кроків для її формування: 1) припущення 
наявності "іншості"; 2) усвідомлення власного "Я"; 3) тимчасова відмова від власного "Я"; 4) скерована уява; 
5) здійснення емпатичного підходу; 6 ) відновлення власного "Я" [15: 209-212].  

Отже, першим кроком у навчанні студентів сприймати іншомовну культуру є навчання розуміння відносності 
власної культури і цінностей, заохочування вивчення "іншості" для подолання бар’єрів і формування вмінь 
міжкультурного спілкування, найважливішим з яких є емпатія. Це можливо зробити при поетапній роботі з 
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матеріалами автентичної художньої літератури за допомогою формування відповідних знань, вмінь, усвідомленості 
культурних цінностей, міжкультурного ставлення, що включає відкритість, цікавість, готовність розуміти 
відносність власних цінностей і поведінки, не сприймаючи їх як єдині можливі і правильні. 

Оскільки ми розглядаємо процес читання автентичного художнього твору як опосередковане міжкультурне 
спілкування, то процес розуміння тексту визначається як досягнення взаєморозуміння між автором, котрий є 
представником іншомовної культури, і читачем, що вивчає іноземну мову і культуру. Весь процес комунікації 
розуміється як спільне творення значення [2: 9], а досягнення взаєморозуміння між комунікантами з різних 
культур є метою міжкультурного спілкування [1: 123]. Взаєморозуміння на соціальному рівні забезпечується 
погодженістю і конвенціоналізмом соціально-рольових очікувань, типовими шаблонами міжособистісних 
взаємовідносин [16: 1].  

Однак взаєморозуміння у міжкультурному спілкуванні ускладнюється відсутністю цих типових шаблонів, 
де кожна ситуація характеризується непередбачуваністю через різні соціальні установки і цінності, моделі 
поведінки, очікування, переконання, сприйняття комунікантів – представників різних культур [1: 124; 16: 6]. У 
зв’язку з цим взаєморозуміння в межах навчання іноземної мови та культури визначається як можливість і 
здатність адресата мовлення адекватно розшифрувати отримане повідомлення, перекласти сприйняту думку в 
план власної свідомості без суттєвих втрат змісту закладеного відправником повідомлення [12: 153]. 
Відповідно розуміти текст, за твердженням З. І. Кличнікової, означає зробити його зміст своїм здобутком, 
пізнати думки, почуття, волю автора, сформулювати для себе висновки і чинити згідно з ними. При чому таке 
розуміння пов’язано з творчою та емоційною активністю читача [10: 126]. 

Існують кілька теорій, котрі пояснюють процес розуміння тексту. Теорія читання "знизу вгору" передбачає 
розпізнавання букв, слів, фраз, речень, тексту, а нерозуміння тексту пояснюється в ній незнанням мовного 
матеріалу. В теорії читанні "зверху вниз" акт конструювання значення розглядається як тривалий, циклічний 
процес передбачень, перевірки, підтверджень передбачень. Чим більше правильних передбачень, тим менше 
потрібно підтверджень з тексту, тим менше візуальної інформації читач вимагає. Створення передбачень і, 
відповідно, розуміння всього тексту тісно пов’язано з фоновими знаннями читача.  

Теорія фонових знань (schemata theory), яка об’єднує обидва згадані підходи [11: 73-92], базується на 
твердженні, що кожен акт розуміння включає також знання про світ, розуміння є об’єднаним продуктом вхідної 
інформації і попередніх знань [13]. 

Ідеї теорії фонових знань не є абсолютно новими. Необхідність знання широкого контексту, куди 
включались знання про епоху, про яку розповідається в тексті, уявлення про культуру, побут країни, мова якої 
вивчається, знання про героїв, автора, відзначали радянські вчені Є. М. Верещагін, З. І. Клічнікова, 
В. Г. Костомаров [10: 162]. Ще ближчими є погляди Н. Д. Гальськової та Н. І. Гез, котрі розглядають розуміння 
тексту як процес, що складається з двох частин: першу становлять структура і семантика тексту, друга лежить у 
свідомості і пам’яті людини. Лише коли обидві частини вступають у взаємодію, відбувається процес повного 
сприйняття і розуміння іншомовного тексту неносієм мови [12: 113].  

Теорія фонових знань стверджує, що читач розуміє те, що опирається на його попередні знання і досвід, 
іншими словами на його когнітивні схеми. Одним з основних положень теорії є те, що значення не міститься у 
тексті, а створюється читачем. Центр вивчення зміщується з тексту на читача, а розуміння тексту є 
інтерактивним процесом між фоновими знаннями читача і текстом [11: 76].  

Вказана теорія актуальна для формування ЛСКК у читанні художньої літератури, оскільки вона пояснює, як 
здійснюється розуміння текстів, як культура впливає на цей процес, чому відбувається неправильне розуміння 
або чому при розумінні лінгвістичного матеріалу зміст тексту залишається нерозкритим. Для сприйняття тексту 
читач застосовує свої попередні знання чи схеми, які поділяються на формальні (фонові знання про структурну 
будову текстів різних видів, про різницю у жанрах, типах (поезія, наукова стаття, публіцистичний чи художній 
твір) і змістові (знання теми, описаної в творі) [11: 79]. Вважається, що культура читача впливає на все: на те, 
що читач розуміє під поняттям читання, на його змістові та формальні схеми, на індивідуальні поняття [13]. 

Відповідно, автор – представник іншомовної культури – створює текст згідно зі своїми формальними 
схемами, організацією своєї мови, власними фоновими знаннями. Читач, який вивчає іноземну мову, 
намагається застосувати відповідну схему, щоб надати зміст текстові, але ці зусилля будуть безрезультатними, 
якщо він не може віднайти потрібну схему чи коли вона не існує. Таким чином, теорія фонових знань 
стверджує, що розуміння тексту відбувається тоді, коли необхідна схема існує в читача і може бути активована. 
Неіснуючі схеми – це часто культурно-специфічні схеми, якими не може володіти неносій мови [11: 80-85].  

Згідно з теорією фонових знань, труднощі усуваються шляхом побудови нових культурно-специфічних 
знань – нових схем або активізацією вже існуючих, що пропонується здійснювати за допомогою 
передтекстових завдань [11: 86]. Це прийнято називати формуванням фонових знань, які визнаються загальним 
фондом знань і передбачають знання про культуру, історію, знайомство з реаліями і традиціями. О. В. Бирюк 
виокремлює такі складники фонових знань: знання історико-культурного фону, соціального фону, 
етнокультурного фону, семіотичного фону, географічного фону, затекстового фону [14: 60].  

Отже, культура визначає сприйняття, осмислення, розуміння навколишнього світу, що створює ілюзію 
єдино правильного світогляду. При опосередкованому міжкультурному спілкуванні це спричиняє певні 



М. Б. Нацюк. Психологічні передумови формування лінгвосоціокультурної компетентності у майбутніх учителів іноземної 
мови в процесі читання художньої літератури 

155 

бар’єри, зокрема етноцентризм і стереотипи. Вказані явища є результатом однієї когнітивної схеми, яка 
включає розуміння власної культурної ідентичності і суть поняття "іноземний". Водночас сприйняття і 
розуміння художнього твору теж здійснюється на основі існуючих культурних схем читача або його фонових 
знань. Останні визнаються вирішальними для розуміння текстів художньої літератури, адже за їх відсутності чи 
неактивованості розуміння ускладнюється або не відбувається.  

Відповідно для успішного оволодіння майбутніми учителями іноземної мови ЛСКК необхідно: 
- формувати у студентів розуміння культурної обумовленості свого сприйняття й усвідомлення існування 

різних поглядів; 
- розвивати толерантне ставлення до проявів "іншості" при опосередкованому міжкультурному спілкуванні; 
- навчити бачити і долати власні стереотипи і прояви етноцентризму; 
- навчити оцінювати текст з позицій різних культур; 
- розвивати вміння сприймати твори художньої літератури на основі емпатії. 
Досягнення цих результатів можливо шляхом представлення нового погляду, досвіду стосовно власної та 

іншомовної культури; формування нової когнітивної схеми сприйняття іншомовної та рідної культур на основі 
автентичних художніх творів; збагачення фонових знань студентів для адекватного сприйняття інформації з 
творів художньої літератури; подолання таких бар’єрів опосередкованого міжкультурного спілкування, як 
етноцентризм і стереотипи; розвитку емпатії для розуміння автентичних текстів художньої літератури. 
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Нацюк М. Б. Психологические предпосылки формирования лингвосоциокультурной компетентности у 
будущих учителей иностранных языков в процессе чтения художественной литературы. 

В статье исследуются психологические предпосылки формирования лингвосоциокультурной 
компетентности у будущих учителей иностранных языков в процессе чтения художественной 

литературы. Особое внимание уделено вопросам влияния культуры на восприятие человеком мира; 
определения барьеров межкультурной коммуникации, таких как этноцентризм и стереотипы; 

понимания текста, написанного на иностранном языке. 

Natsiuk M. V. Psychological Grounds for the Lingual Social Cultural Competence Formation of the Future Foreign 
Language Teachers in the Process of Fiction Reading. 

The article analyzes the psychological grounds for the lingual social cultural competence formation of future foreign 
language teachers in the process of reading fiction. The particular attention is paid to the issues of the culture influence 

on the world perception; determining the barriers of intercultural communication such as ethnocentrism and 
stereotypes; understanding of the foreign language texts. 
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ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОЕКТУВАННЯ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСНОГО КОЛЕКТИВУ 

У статті проаналізовано позиції учених стосовно визначення сутності поняття "проектування" та його 
функцій, обґрунтовано актуальність та особливості проектування виховної діяльності класного колективу. 
Визначено п’ять основних етапів проектування виховної діяльності класного колективу (початковий, власне 
проектування, впровадження проекту, корекція проекту та заключний) та проаналізовано основні завдання 

педагога на даних етапах. 

Постановка проблеми. Реалізація педагогіки співробітництва, партнерства передбачає застосування 
особистісно-розвивальної моделі організації педагогічного процесу, завдяки якій кожна особистість школяра є 
творчою індивідуальністю. 

Виховний процес побудований деякою мірою так, що вихованець постає лише об’єктом педагогічних 
впливів, а виховна діяльність складається з набору стандартних заходів та орієнтується переважно на методи 
заохочення і покарання. Така ситуація не дає змоги повністю задовольнити прагнення учня бути зрозумілим і 
зрозуміти іншого. Для цього потрібна можливість впливати на процес виховання. 

Отже це вимагає нових підходів до системи виховання, аби докорінно змінити позицію учня: з пасивного 
об’єкта впливу на активного суб’єкта особистісного виховання. Виховувати учня лише "заходами" та 
"методами" недостатньо, на зміну цим методичним одиницям повинні прийти освітні системи, такі як 
педагогічне проектування виховної діяльності в школі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему проектування виховного процесу розглядали в своїх 
роботах багато педагогів, а саме: В. Безрукова, І. Волков, Л. Гумецька, О. Дубасенюк, Н. Кузьміна, О. Киричук, 
О. Коберник, М. Поташник та інші. 

У своїх працях О. Коберник розглядає проектування як творче попереднє конструювання програми 
діяльності суб’єктів педагогічного процесу, за словами Н. Кузьміної [1], проектування – це "забігання наперед" 
– це система послідовності дій педагога, які пов’язані з вирішенням педагогічних задач по конструюванню 
об’єкта навчально-пізнавальної діяльності учня, підпорядкованої цілям його виховання. Науковці розглядали у 
дослідженнях функції, основні завдання проектування виховного процесу. Проте не розглянута проблема 
основних етапів проектування виховної діяльності класного колективу. 

Мета статті – з’ясувати та виділити основні етапи проектування виховної діяльності класного колективу. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні проблема організації виховного процесу набула 

особливої гостроти, адже без значних змін процес розвитку особистості стане одноманітним, 
стандартизованим. У педагогічній теорії потрібно орієнтуватися на спільну цілеспрямовану взаємодію учителя 
й учнів. Але сьогодні навчально-виховний процес здійснюється без конкретного адресата, користувача, 
замовника, організовується з усіма і для всіх, не забезпечує єдності всіх ланок системи безперервної освіти й 
виховання, наступності у визначенні цілей, завдань, видів діяльності. Він спрямований переважно на розумовий 
розвиток особистості, що складає певну суму знань, умінь і навичок. При цьому процес гармонійного 
особистісного розвитку індивіда, його фізичний, психічний, соціальний і духовний розвиток залишаються 
стихійними та нерегульованими. 

На наш погляд, процес виховання має бути продуманим, цілеспрямованим, адже це допоможе збагатити 
зміст розвитку особистості, класного колективу, а це можливо лише за допомогою проектування. 

Проектування, що сформувалося ще в середині ХХ століття, зазнало поширення і в освітній сфері. Вже 
пізніше утворилися різновиди проектування: економічне, екологічне, педагогічне, організаційне, соціальне. Всі 
ці види мають спільне технічне коріння, адже починали свій розвиток з інженерії, машинобудування. 

Термін "педагогічне проектування" був введений у науковий обіг вітчизняної педагогіки А. Макаренком. 
Він зазначав, що "педагогічне проектування – це необхідний початковий момент в організації виховного 
процесу. Як не можна без проекту побудувати будинок, так не можна і виховати потрібних людей, не маючи 
уявлення про те, які якості їм повинні бути притаманні. Тільки через проектування можна включити виховні 
цілі в організації об’єктивного процесу виховання дітей" [2: 68]. 

Про особливу та значну роль проектування виховного процесу зазначали багато українських учених, таких 
як: О. Коберник, А. Лігоцький, Т. Подобєдова; російських дослідників, такі як: В. Безрукова, М. Поташник, так 
і зарубіжних: У. Кілпатрік, Дж. Джонс та багато інших. 
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Таблиця 1. 
Погляди деяких учених на визначення поняття "проектування" 

№ Дослідник Визначення поняття "проектування" 
1. О. Коберник – цілеспрямоване творче попереднє визначення і конструювання програми 

сумісної діяльності суб’єктів педагогічного процесу та її подальшої реалізації, 
спрямованої на забезпечення особистісно-розвивального підходу у досягненні 
мети виховання [3: 22]. 

2. О. Дубасенюк – моделювання стратегічної програми розв’язання педагогічних цілей і задач [4]. 
3. М. Поташник – дослідження тенденцій та перспектив розвитку [5]. 
4. В. Безрукова – попередня розробка основних деталей майбутньої діяльності учнів, 

педагогів [6].  
5. С. Єлканов – уявна побудова кінцевого результату виховної діяльності й складання плану 

виховних дій для досягнення мети [7]. 
6. Дж. Джонс – процес, що кладе початок змін у середовищі [8]. 

Отже, як бачимо з таблиці, педагогічне проектування розглядається як результат діяльності, тобто, розробка 
плану дослідження перспектив, створення певного образу, взаємодії з учнями або як опис процесу 
перетворення цього образу на об’єктивну реальність. Варто зазначити, що педагогічне проектування є 
функцією будь-якого педагога й не менш важливою, ніж організаторська, гностична (пошук змісту, методів і 
засобів взаємодії з учнями) або комунікативна.  

На нашу думку, проектування – це творчий процес, який будується на оригінальних, нетрадиційних 
рішеннях, це процес як індивідуальний, так і колективної творчості. 

Так як педагогічне проектування є діяльністю, що ґрунтується на створенні нових завдань педагогічного 
процесу, то варто виокремити основні функції проектування: дослідницька, аналітична, прогностична, 
перетворююча, конструктивна, нормуюча. Всі ці функції є взаємопов’язаними та взаємодоповнюючими, бо всі 
вони спрямовані на отримання нового результату на основі прогностичного знання. 

Науковці вважають, що педагогічне проектування це не лише діяльність, а, передусім, послідовна зміна станів, 
які характеризуються певними завданнями, видами діяльністю, накопиченням корисної інформації. У науковій 
літературі багато науковців зазначають різні етапи у розвитку проектування, найпоширенішим вважають 
положення Дж. Джонса, який називає три етапи процесу проектування: дивергенції (розширення меж проектної 
ситуації з метою забезпечення досить обширного простору для пошуку рішення); трансформації (створення 
принципів та концепцій); конвергенції (вибір оптимального варіанта вирішення з багатьох альтернативних). 

Основним у програмі "Основні орієнтири виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах України" 
[9] є виділення положень побудови виховного процесу, за яким дії педагога та вихованців підпорядковані 
спеціально спроектованій системі виховних цілей. У програмі також висвітлена надзвичайно важлива роль 
класного керівника як організатора педагогічного процесу. 

На нашу думку, саме йому належить провідна роль у застосуванні сучасних технологій виховної діяльності, 
яка базується на проектуванні розвитку особистості, її інтересів та якостей кожного з вихованців у процесі 
становлення класного колективу. Дуже важливо класному керівнику при проектуванні виховної діяльності 
класу керуватися знаннями про фізіологічні дані, вікові та статеві характеристики колективу, володіти 
інформацією про переконання, звички та смаки вихованців. 

Основним завданням проектування є визначення його етапів. Існує безліч підходів щодо вирішення даного 
питання. На нашу думку, проектування виховної діяльності класного колективу має складатися з п’яти етапів.  

Основні етапи проектування подаємо у вигляді схеми 1, варто зазначити, що всі етапи проектування є 
ланками безперервного процесу, кожний етап взаємопов’язаний з іншим. 

Схемa 1. 
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Із схеми 1 видно, що проектування виховної діяльності класного колективу складається із п’яти етапів. На 
кожному з п’яти етапів вихователь виконує певні дії, а саме: 

– початковий етап – (під час цього етапу використовується діагностика цілепокладання, планування, 
виховної діяльності) – даний етап є одним із найважливіших, адже педагог на цьому етапі проектування має 
отримати інформацію про кожного із вихованців класу, а також класного колективу загалом, для початку 
проектування вихователь для себе має узагальнити в уяві певний образ вихованця, яким хотілося б бачити його 
в майбутньому. Саме на цьому етапі варто виділити такі завдання, які б були важливі не лише для вихованців, 
але й для оточуючого середовища; 

– етап проектування – (реалізація проектної діяльності, моделювання взаємин педагогів та вихованців, 
вихованців в межах колективу; добір оптимальних форм та методів проектування виховної діяльності) – на 
даному етапі класний керівник добирає найбільш вдалий варіант проектування виховної діяльності класного 
колективу, окреслює формування критеріїв, їх рівнів, які відповідають цілям та принципам самої діяльності, на 
даному етапі вчитель визначає зміст послідовних виховних завдань. Ще однією складовою етапу проектування 
є остаточне планування, де потрібно точно розрахувати об’єм запланованих дій із часом, виділити час для 
підготовки та на безпосереднє проведення заходів; 

– етап впровадження проекту – (виконання запланованих проектних дій та простежування динаміки змін) – 
даний етап забезпечує втілення змісту проекту у виховний процес; 

– етап корекції проекту – (можливе коригування певних елементів проектування виховної діяльності класного 
колективу) – цей етап визначає відповідність результатів із початковим задумом, можливе проведення корекції; 

– заключний етап – (окреслення результатів даного проекту та вибір варіантів щодо подальшого 
впровадження проекту) – виведення остаточних результатів проекту, вирішується питання щодо майбутнього 
впровадження проекту у виховний процес. 

На нашу думку, проектування виховної діяльності класного колективу – це спільна діяльність і класного 
керівника, і дітей, і дорослих для визначення змісту, способів життєдіяльності класу. 

Варто зазначити, що проектування не лише є наукою, але й мистецтвом, адже потребує від класного 
керівника сили, почуттів, душі. 

Висновки. Підсумовуючи, підкреслимо наступне: проектування – це творчий процес, який будується на 
оригінальних, нетрадиційних рішеннях, це процес як індивідуальний, так і колективної творчості. 

Ми вважаємо, що проектування виховного процесу виступає саме тим засобом, в результаті якого стає 
можливим усвідомлення основних орієнтирів діяльності учасників виховного процесу. Варто наголосити, що 
лише за умови чіткого проектування виховної діяльності класного колективу виділяється досконала діяльність 
класного керівника, яка зосереджена у визначенні виховної системи та проектуванні розвитку всього колективу 
і окремих його учнів. 
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Прыщепа С. М. Основные этапы проектирования воспитательной деятельности классного коллектива. 

В статье проанализированы позиции ученых относительно определения сущности понятия "проектирование", 
обоснована актуальность и особенности проектирования воспитательной деятельности классного 

коллектива. Определены пять основных этапов проектирования воспитательной деятельности классного 
коллектива (начальный, собственно проектирование, внедрение проекта, коррекция проекта и 

заключительный) и проанализированы основные задания педагога на данных этапах. 

Pryshchepa S. M. Basic Stages of Planning the Educational Activity of the Class Collective. 

The article selects opinions of scientists in relation to determination and essence of the concept "planning", 
substantiates actuality and peculiarities of planning the educational activity of the class collective. Five basic stages of 

planning the educational activity of the class collective (initial, properly designing, project implementing, project 
correction and final) are determined and the teacher’s basic tasks on these stages are analyzed. 
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ВИДАТНІ УКРАЇНСЬКІ ПЕДАГОГИ-ГЕОГРАФИ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ. 

У статті проаналізовано життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність визначних географів-вихідців зі 
Східної Галичини С. Рудницького, В. Гериновича та В. Кубійовича. Визначено їх внесок у становлення 

географії як навчальної дисципліни у школах краю. Акцентовано на унікальності творчого доробку 
С. Рудницького як одного з фундаторів української географії. Виявлено, що ці вчені вивели Україну на новий 

європейський і світовий рівень. 

Постановка проблеми. Окремим самостійним напрямом історико-педагогічних досліджень є вивчення 
педагогічної діяльності та творчості персоналій, які через певні історичні обставини були репресовані, а їхній 
науково-методичний доробок надовго був вилучений із активного суспільного життя України. Такий напрям 
обґрунтований у наукових працях Н. Гупана (про розвиток історії педагогіки в Україні в історіографічному аспекті), 
О. Джус (творча спадщина С. Русової періоду еміграції), З. Нагачевської (визначні педагоги-репрезентанти 
українського жіночого руху західноукраїнських земель), Б. Ступарика (творчість видатних галицьких педагогів 
початку ХХ ст.), О. Сухомлинської (2-томна енциклопедія ''Українська педагогіка в персоналіях'') та ін. Учені 
доводять, що без всебічного вивчення творчої спадщини педагогів минулого не можна розкрити сутність 
загальнонаціональної історії педагогіки. Однак персоналії педагогів-географів (крім аналізу внеску у становлення 
географії як науки і навчальної дисципліни С. Русової, С. Рудницького) практично ще не були предметом окремого 
наукового дослідження. 

Особливо важливим у такому контексті вважаємо аналіз унікального доробку педагогів-географів Східної 
Галичини, які здійснили великий прорив у вивченні географії, створили дійсно наукову географію України, що 
відповідає усім вимогам сучасної географічної теорії та практики, популяризували географічні знання за 
межами України, що є метою даного дослідження. 

Серед учених, які одними із перших науково розробили загальні засади географії, важливе місце належить 
Степанові Львовичу Рудницькому (1877-1937). Його справедливо називають фундатором української 
географії, географом широкого профілю, дослідником-геоморфологом. Особлива заслуга С. Рудницького в 
тому, що він започаткував картографічний напрям в українській географії і завдяки йому Україну було 
представлено як цілісну просторову одиницю. Відомий український географ і педагог М. Дольницький (із 1962 
р. – професор Українського вільного університету у Мюнхені) зазначав: ''В історії світової науки є мало таких 
прикладів, щоб праця одного вченого стала основою для створення нової галузі науки, як це бачимо на 
прикладі українського вченого, географа професора д-ра Степана Рудницького'' [1: 333]. До виконання цієї 
важливої місії С. Рудницький ішов поступово і починав свою науково-педагогічну діяльність із популярних 
підручників з географії, зокрема ''Нинішня географія'' (1905 р.), ''Начерк географічної термінології'' (1908 р.), 
''Коротка географія України'' (1910 р.). 

Подвижницьке життя і творчий шлях С. Рудницького сповнені глибокого трагізму. Народився майбутній 
географ 3 грудня 1877 р. в Перемишлі (тепер територія Польщі), а почав навчання в Тернополі, куди перевели 
його батька – гімназійного учителя, викладача історії, географії та німецької мови. У сім’ї було четверо дітей: 
Лев, Степан, Юрій і Софія. Батьки померли досить рано (у 1896 р. – мати, а в 1898 р. – батько). Родина 
Рудницьких ще дала українському народові письменника Юрія Рудницького (1884-1937 рр.), який увійшов в 
історію української літератури під псевдонімом Юліан Опільський і писав історичні романи, повісті та 
оповідання. Він був учнем і послідовником Івана Франка. Сестра Софія (1885-1956 рр.), яка закінчила 
Львівську консерваторію та Віденську музичну академію, була відомою піаністкою й учителькою музики. 

Після закінчення Тернопільської гімназії в 1895 р. С. Рудницький вступив на філософський факультет 
Львівського університету й обрав відділ історії та географії. Його вчителем був М. Грушевський, саме за 
порадою якого майбутній учений розпочав географічні, геологічні та астрономічні студії. Першою працею 
С. Рудницького стала монографія ''Про плями сонячні'', що лягла в основу габілітації на доктора географії 1901 
р. У цьому ж році С. Рудницький став дійсним членом Наукового Товариства імені Шевченка та 
співредактором ''Збірника математично-природописно-лікарської секції НТШ'' у Львові. Отримавши диплом 
учителя середніх шкіл (при цьому здобувши ступінь доктора філософії), він не пішов на вчительську працю, а 
виїхав на географічні студії до Відня, де навчався у відомого німецького географа А. Пенка, який підтримував 
свого здібного учня упродовж усього життя [1: 344]. 

Після півторарічного навчання у Відні С. Рудницький повернувся в Україну, де якийсь час вчителював у 
гімназіях Львова і Тернополя. У перші 6-7 років після закінчення навчання у Відні та Берліні в 1902 р. 
С. Рудницький проводить географічні дослідження басейну Дністра. Ідеї та висновки вченого виводили 
українську географію на європейський рівень. Особливо важливою в цьому плані стала праця "Нинішня 
географія" (1905 р.). Одночасно він почав працювати над науковими дослідженнями у галузі географії, став 
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доцентом географії України, а в 1908 р. – професором і завідувачем кафедри географії Львівського 
університету, заснованої ще в 1882-1883 н. р. [2: 34]. 

Як підданий Австро-Угорської імперії, перед початком Першої світової війни С. Рудницький працював 
військовим географом при австрійському генштабі і до 1917 р. проживав у Відні. Після розпаду імперії Габсбургів 
повернувся до Львова, де зосередився на підготовці підручника з географії для початкових шкіл, який вийшов 
друком 1919 р. у Львові під назвою ''Початкова географія для народніх шкіл''. У доступній формі С. Рудницький 
витлумачив запроваджені ним різноманітні географічні поняття, розкрив мету вивчення географії як шкільної 
дисципліни й описав ''природні краї'' України. 

Із встановленням у Галичині польського політичного режиму вчений був позбавлений кафедри у 
Львівському університеті. Через те його науково-педагогічна діяльність першої половини 1920-х рр. пов’язана 
із навчальними закладами Відня (викладач економічної географії в Академії зовнішньої торгівлі) та Праги 
(професор Українського Вільного Університету). Саме тут він написав свою велику двотомну працю ''Основи 
землезнання України'' (1924, 1926 рр.). 

Однак С. Рудницький, відірваний від рідної землі, не міг дати українській науці та школі те, що хотів їй дати. 
Вчений прагнув створити багатотомну працю ''Географія України'' та ''Систему загальної описової географії''. Як 
справжній патріот, він розумів, що реалізувати свої задуми можна лише в Україні. Саме тому в період т. зв. 
''українізації'' С. Рудницький звернувся до Народного Комісаріату освіти з пропозицією надати допомогу в підготовці 
загального плану розбудови географічної науки й освіти в тодішній радянській Україні. Отримавши позитивну 
відповідь, у 1926 р. вчений переїхав до Харкова і зайняв посаду завідувача кафедри географії у Геодезичному 
інституті. А 1 жовтня 1927 р. був заснований Український науково-дослідний інститут географії і картографії, 
директором якого став С. Рудницький. 

У 1929 р. визнаного вченого-географа було обрано дійсним членом Всеукраїнської Академії Наук і введено 
до складу редколегії Української Радянської Енциклопедії, доручивши очолити відділ географії (у 1934 р. 
підготовлено три томи цього видання, але їх було знищено, а редколегію розпущено). У 1932 р. С. Рудницький 
підготував перший том 14-томної праці ''Система географічних знань'', однак її доля дотепер невідома [1: 340]. 

На той час професор С. Рудницький уже був досить знаним у світовій науці та оцінений нею: у 1923 р. став 
членом-кореспондентом Віденської Академій Наук та Королівського Географічного Товариства у Берліні, а в 
1925 р. – дійсним членом Слов’янського інституту в Празі. Вченому-географу здавалося, що в радянській Україні 
він знайшов умови, необхідні для плідної наукової діяльності. Адже йому була надана можливість підбирати 
співробітників, дано дозвіл на видавництво Записок інституту, а також на участь у закордонних наукових з’їздах. 
У Харкові вчений почав писати кількатомну географію України, яка стала реалізацією його життєвої мрії. 
Невідомо, скільки томів устиг написати С. Рудницький, однак є свідчення того, що ''в 1928 р. він мав уже готовий 
1-ший том, цілий присвячений доказам географічної самостійности України в комплексі східньоєвропейських 
країв'' [1: 345]. Як відомо, ''українізація'' для сотень учених-патріотів закінчилася репресіями. Не оминула ця доля і 
професора С. Рудницького, якого у березні 1933 р. було заарештовано, а в 1937 р. – безпідставно засуджено до 
вищої міри покарання. С. Рудницький був реабілітований у 1965 р., а в 1990 р. його ім’я було поновлено у складі 
Академії Наук України. 

Велика заслуга С. Рудницького і у створенні школи українських географів, до якої належали В. Баб’як, 
В. Буцура, В. Геринович, М. Дольницький, М. Іваничук та ін. Серед них особливо виділявся 
Володимир Олександрович Геринович (1883-1949) як географ-освітянин. Він народився 22 листопада 1883 р. 
в м. Сокаль на Львівщині в селянській сім’ї. Після закінчення місцевої народної школи продовжив навчання у 
Львівській гімназії, та невдовзі був з неї виключений за участь у політичному гуртку. Середню освіту завершив 
у Перемишлі, після чого продовжив свої студії на філософському факультеті Львівського університету, де був 
учнем М. Грушевського. Тут він займався дослідницькою та краєзнавчою роботою, потяг до якої формувався 
під керівництвом С. Рудницького та відомих на той час польських професорів А. Ремана та Є. Ромера. У 1904 р. 
він брав активну участь у виступі студентів Львівського університету, які відстоювали право університету на 
українськість [3: 40]. 

Продовживши навчання у Віденському університеті, він у 1908 р. захистив докторську дисертацію та, як і 
С. Рудницький, отримав ступінь доктора географії. У 1908-1914 рр. В. Геринович працював викладачем 
Самбірської учительської семінарії (тепер – Львівська область). Ці роки були досить плідними на наукові праці, 
серед яких: ''Причини до етнографії галицького Придністров’я'' (1911 р.), ''Нариси до землеопису угорської 
України'' (1912 р.), ''Кривчанські печери'' (1913 р.). 

У 1914 р. В. Гериновича мобілізували до австрійської армії; беручи участь у бойових діях, він був 
поранений п’ять разів. У той час дружина із сином Олександром назавжди переїхали до Швейцарії. І в цих 
складних воєнних і життєвих умовах він не падав духом, а продовжував свої студії, серед яких цікавою із 
навчально-методичного погляду є стаття ''Понятє, ціль і метода географії'', яка вийшла у ''Збірнику 
математично-природописно-лікарської секції НТШ''. Називаючи географію однією ''із перших, найстарших 
наук, яка на якийсь час стала вогнищем і осередком інших багатьох галузей знання посередньо чи 
безпосередньо з нею з’єднаних'' [4: 1], він був стривожений занепадом географії як науки, і ставив завдання 
''сотворити правдиву науку географії, надати їй відповідні основи, зробити її одноцільною, сотворити єдність і 
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цілість із тих дробин, які довго блукали ізольовані, та знаходили захист між іншими науками, часто-густо з 
географією не маючи нічого спільного'' [4: 4]. 

У 1919 р. після зустрічі із першим ректором Кам’янець-Подільського державного українського університету 
Іваном Огієнком В. Геринович став доцентом, згодом – професором цього ж університету, а з 1923 р. – 
спочатку деканом, а потім ректором Кам’янець-Подільського інституту народної освіти. Як стверджує 
дослідник С. Ковальчук, ''на посаді керівника закладу розкрився його хист не тільки як педагога, вченого, але й 
як людини різнобічно обдарованої, чесної, порядної, справедливої щодо колег-викладачів, студентів, 
обслуговуючого персоналу'' [3: 43]. 

У 1928-1929 рр. В.  Геринович працював в Українському науково-дослідному інституті географії і 
картографії у Харкові, де в той час перебував і С. Рудницький. Проте, як і С. Рудницький, він був звинувачений 
за ''галицьке походження'' та за роботу в ''Петлюрівському університеті'' (так радянська влада іменувала 
Кам’янець-Подільський університет). У грудні 1932 р. В. Гериновича заарештували, і під тиском слідчих він 
визнав себе винним у нескоєних злочинах. Вироком став десятирічний термін перебування у виправно-
трудовому Біломорсько-Балтійському таборі. Після звільнення він оселився у м. Грязовець Вологодської 
області і там викладав географію у сільськогосподарському технікумі. Більш ніж через 20 років (у 1946 р.) 
повернувся до Львова, де працював професором, а два наступних роки завідувачем кафедри економічної 
географії Львівського торгово-економічного інституту. Помер учений 16 липня 1949 р. і похований на 
Янівському цвинтарі у Львові. Реабілітований у 1989 р. 

Значна частина досліджень В. Гериновича пов’язана із проблемами теорії і методики географії як навчальної 
дисципліни Читаючи різні курси географії (фізичну, астрономічну, географію України й антропогеографію), він 
зіткнувся із проблемою відсутності фахових підручників, і це спонукало педагога до їх написання. Ними стали 
''Фізична географія'' (1920 р.), ''Основи географії'' (три видання: Кам’янець-Подільський, 1920 р.; Харків, 1924 р.; 
Дніпропетровськ, 1924 р.), ''Нарис для економічної географії України. Частина географічна'' (1921 р.), ''Фізична 
географія для шкіл і самоосвіти'' (1922 р.). В останньому із названих підручників педагог-географ розкрив 
особливості вивчення географії у різних класах, а також значну увагу приділяв самоосвіті як учнів, так і вчителів [5]. 

Отже, В. Геринович зробив неоціненний внесок у вивчення географії України як навчальної дисципліни. 
Спадкоємцем і продовжувачем справи С. Рудницького був також і Володимир-Антон Михайлович Кубійович 

(1900-1985). Він першим порушив проблему становища українців поза межами своєї національної території й 
активно вивчав географію української діаспори у 30-х роках ХХ ст. В. Кубійович – видатний український 
географ, демограф і картограф, учений-українознавець та суспільно-громадський діяч. Визнані його колосальні 
заслуги як головного редактора 10-томної ''Енциклопедії Українознавства'', що була випущена в світ Науковим 
Товариством ім. Шевченка у м. Сарселі (біля Парижа) упродовж 1955-1984 рр. (перевидання в Україні 
здійснено у Львові в 1993-2000 рр.). 

В. Кубійович народився 23 вересня 1900 р. в Матієві поблизу Нового Санча (Польща) в українсько-польській 
родині службовців. Початкову освіту здобув у народній школі та Новосанчецькій гімназії, яку закінчив у1918 р. 
Цього ж року розпочав навчання в Ягеллонському університеті у Кракові, однак воно було перерване Першою 
світовою війною. У 1923 р. закінчив університет за головним фахом викладача географії та допоміжним – 
викладача історії. Потім навчався на філософському факультеті Краківського університету і як учений 
формувався у науковій краківській школі професора Людомира Савіцького, учнем якого він був [6: 15]. Упродовж 
1928-39 рр. В. Кубійович працював доцентом у Краківському університеті. 

У 1931 р. вчений був обраний дійсним членом НТШ у Львові та очолив його Географічну комісію. У 1940 р. став 
професором Українського Вільного Університету у Празі. Під час Другої світової війни В. Кубійович очолював 
Український Допомоговий Комітет у Кракові – єдину громадську організацію на території Генерального 
Губернаторства доби німецької окупації України. З 1945 р. він емігрував до Німеччини, а з 1951 р. – до Франції, де 
створив науковий осередок. У 1947-1962 рр. був генеральним секретарем НТШ у Мюнхені, а з 1962 р. і до кінця 
свого життя працював головою цього ж товариства у Європі. 

В. Кубійович зробив величезний внесок у вивчення географічних особливостей та меж української 
національної території. Особливо варто відзначити його дослідження, що стосуються суспільно-географічного 
вивчення українських Карпат. Багато його студій були присвячені життю населення та особливостям розвитку 
господарства Карпат, території і населенню українських земель. В. Кубійович робив ґрунтовні статистичні 
огляди в ''Українському Статистичному Річнику'' упродовж 1934-1937 рр. [2 : 35]. Разом із колективом авторів-
географів (Е. Жарським, І. Зілинським, В. Іванисом, М. Кулицьким, І. Крип’якевичем, І. Федівим, В. Чередієвим 
та ін.) він видав узагальнювальні народознавчі праці ''Атлас України і сумежних країв'' (Львів, 1937 р.), 
''Географія України і сумежних земель'' (Львів, 1938 р.). Щоб підняти престиж України, В. Кубійович написав 
низку статей із проблем її географії до енциклопедій багатьох держав світу [2: 35]. Останні десятиліття жив у 
французькому Сарселі, де і помер 2 листопада 1985 р. Похований у спільному склепі членів НТШ. 

Висновок. Отже, педагоги-географи С. Рудницький, В. Геринович, В. Кубійович головним об’єктом 
географічного вивчення завжди обирали Україну. Якщо географічний ''вивід прав України'' здійснив 
С. Рудницький ще на початку ХХ ст., В. Геринович пов’язав свої дослідження із питаннями теорії і методики 
географічної науки і практики, то В. Кубійович розкрив Україну як єдине територіальне та етнодемографічне 
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ціле у 30-х роках ХХ ст. Не можна не погодитися з оцінками їхньої творчої спадщини сучасними вченими про 
те, що своїми працями з українського землезнання та картографії вони виводили Україну на європейський і 
світовий рівень [6: 17]. Водночас ці педагоги-географи особливого значення надавали географічному 
краєзнавству України і ставили за мету прилучити до його опанування українську молодь, яка б мала гордитися 
красою і багатствами рідної землі. 
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Рыс И. П. Выдающиеся украинские педагоги-географы конца ХІX – первой трети ХХ ст. 

В статье проанализированы жизненный путь и научно-педагогическая деятельность выдающихся географов-
выходцев с Восточной Галиции С. Рудницкого, В. Гериновича, В. Кубийовича. Определён их вклад в становление 

географии как учебной дисциплины в школах края. Акцент сделан на уникальности творческого достижения 
С. Рудницкого как одного из основателей украинской географии. Выяснено, что эти ученые вывели Украину на 

новый европейский и мировой уровень. 

Rys І. P. Рrominent Ukrainian Pedagogues-Geographers of the End of the ХІX – the First Third of XX Centuries. 

The article describes life and scientific-pedagogical activity of the prominent geographers-immigrants from the Eastern 
Galicia S. Rudnytskyi, V. Gerynovych, V. Kubiovych; determines their contribution into the formation of Geography as 

an educational discipline at the regional schools. The accent is made on the unique character of the S. Rudnytskyi's 
creative achievement as one of the founder of the Ukrainian geography. It is concluded that these scientists have lead 

Ukraine on the new Europe and world level. 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  
СФЕРИ ТУРИЗМУ В ТУРЕЧЧИНІ 

Статтю присвячено проблемі розвитку професійної підготовки фахівців сфери туризму в Туреччині. Визначено 
основні підходи науковців до періодизації історії вищої освіти, професійної підготовки та системи освіти в країні. 
На основі аналізу існуючих підходів розроблено періодизацію історії туристської освіти в Туреччині. Виявлено, що 

кожний із шести періодів характеризується поступовим переведенням професійної підготовки туристських кадрів 
на якісно новий рівень, від професійних курсів до академічного рівня. 

Постановка проблеми. Процес становлення та розвитку міжнародної індустрії туризму є безпосереднім 
свідченням підвищення рівня життя та доходів громадян різних країн світу. Провідні фахівці туристської 
справи вказують на складну природу сучасного світового туризму як суспільного феномена, що виникає та 
розвивається за умов благополуччя населення. Основні показники вітчизняної сфери туризму не дозволяють 
віднести Україну до країн з високим рівнем життя. Показники щорічних прибуттів іноземних гостей, доходів 
від туризму, внутрішніх туристських потоків та навіть кількості виїздів українців з метою відпочинку 
порівняно з провідними країнами світу є дуже незначними. Це свідчить про наявність проблем у сфері 
вітчизняного туризму. До основних перешкод на шляху розвитку можна віднести недостатню підтримку 
туристської сфери з боку держави, відсутність плідної та ефективної співпраці владних структур з приватним 
сектором, нерозвиненість інфраструктури та необхідної транспортної мережі, недостатню забезпеченість галузі 
кваліфікованими кадрами. 

Питання забезпечення туристського сектору фахівцями є одним із найважливіших з огляду на те, що саме 
підготовлені трудові ресурси виступають в якості рушійної сили в будь-якій сфері діяльності. З метою 
вирішення питання підготовки туристських кадрів є сенс звернутися до прогресивного досвіду тих країн, які 
відзначилися на світовій арені в якості успішних туристичних напрямів. Однією із таких країн є Туреччина, що 
пропонує якісне та швидке обслуговування за відносно доступними цінами. Індустрія туризму країни постійно 
поповнюється кваліфікованими кадрами, рівень підготовки яких дозволяє успішно працювати в умовах ринку, 
що змінюється. Турецький туристичний продукт відповідає запитам сучасного представника середнього класу 
українського населення.  

Рекомендації щодо реалізації провідних ідей позитивного досвіду Туреччини в області професійної 
підготовки вітчизняних фахівців сфери туризму мають базуватися на наукових засадах, що вказує на 
необхідність проведення глибокого аналізу сучасного стану системи туристської освіти в Туреччині. Сучасна 
ситуація є результатом процесу становлення та тривалого розвитку явища. Тому з метою проникнення в 
сутність досліджуваного питання виявляється доцільним звернутися до історичних аспектів розвитку 
туристської освіти в Туреччині.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти проблеми розвитку системи освіти в Туреччині 
досліджували російські, зарубіжні та, зокрема, турецькі вчені Т. Коротько, К. Салімова, С. Ада (S. Ada), К. Айтач 
(K. Aytaç), Р. Будак (R. Budak), З. Варлі (Z. Varli), А. Вілер (A. Wheeler), М. Ергюн (M. Ergün), Х. Метз (H. Metz), А.-
М. Нол (A.-M. Nohl), З. Нурдан Байсал (Z. Nurdan Baysal), Д. Фретвелл (D. Fretwell), І. Шварц (İ. Schwarz). Питання 
розвитку професійної освіти в Туреччині висвітлено в роботах таких науковців, як М. Сойлемез, Д. Атлай Ишик 
(D. Atlay Işık), Е. Булут (E. Bulut), А. Гюльдем Джеріт (A. Güldem Cerit), Р. Гюнлю (R. Günlü), А. Дікіджі (A. Dikici), 
С. Йорюк (S. Yörük), Н. Нейішчи (N. Neyışcı), А. Уйсал (A. Uysal), Т. Финдик (T. Fındık), І. Шахін (İ. Şahin). 
Проблема розвитку вищої освіти в Туреччині вирішувалася в роботах А. Газізової, Г. Баскан (G. Baskan), 
І. Дорамаджи (İ. Doğramacı). 

Огляд наукової літератури свідчить про достатню розробленість питання розвитку освіти в Туреччині. Поряд із 
цим історія туристської освіти в Туреччині ще не розглядалася в рамках спеціальних досліджень.  

Окремі аспекти розвитку професійної підготовки фахівців сфери туризму в Туреччині висвітлено в роботах таких 
зарубіжних та, зокрема, турецьких дослідників, як Дж. Авджикурт (C. Avcıkurt), С. Бойюкйилмаз (S. Böyükyılmaz), 
А. Даадевірен (A. Dağdeviren), С. Еврен (S. Evren), Т. Кирли (T. Kırlı), П. Озтін (P. Öztin), А. Олджай (A. Olcay), 
С. Роней (S. Roney), Ф. Сари (F. Sarı), М. Ташкин (M. Taşkın), Т. Туйлуолу (T. Tuyluoğlu), К. Хсю (C. Hsu). 

Часткове висвітлення питання еволюції туристської освіти в Туреччині в роботах зарубіжних та турецьких 
науковців та відсутність жодного педагогічного дослідження з цієї тематики з боку вітчизняних та російських 
вчених є підставою для проведення огляду історичного розвитку професійної підготовки турецьких кадрів 
туристського профілю. 

Метою наукової статті є вивчення історії розвитку професійної підготовки фахівців сфери туризму в 
Туреччині. Відповідно до мети були поставлені наступні завдання дослідження: представити періодизацію 
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історії туристської освіти в Туреччині; охарактеризувати етапи розвитку професійної підготовки туристських 
кадрів в Туреччині.  

Ключовим поняттям нашої наукової розвідки виступає "професійна підготовка фахівців сфери туризму". Під 
"професійною підготовкою фахівців сфери туризму" будемо розуміти підготовку, орієнтовану на розвиток у 
особи навичок, набуття нею знань та установок, необхідних для успішної професійної діяльності у сфері 
туризму в умовах сучасності. Міркування з приводу формулювання зазначеного поняття приведено в 
попередніх дослідженнях автора [1: 204-205]. 

Вирішення проблеми періодизації історії туристської освіти в Туреччині потребує вивчення авторських 
позицій щодо викладення фактичного матеріалу з цього питання. Проведений аналіз вказує на наявність 
загальних рис, що полягають у наданні основних фактів розвитку освіти в туризмі. Однак, жоден з дослідників 
не представив власної періодизації історії професійної підготовки туристських кадрів в Туреччині. Тому 
методологічно виправданим буде рішення щодо застосування періодизації вищого порядку. Виходячи з цього, 
звернемося до періодизації історії вищої освіти в Туреччині.  

Серед робіт з історії вищої освіти в Туреччині періодизація її розвитку представлена лише в роботі 
Г. Баскана (G. Baskan). Покладаючи в основу періодизації критерій політичних змін в турецькому суспільстві, 
науковець виділяє два періоди: 1) Період Османської імперії або дореспубліканський період (до 1923 року); 
2) Республіканський період (1923 – сьогодення) [2]. За результатами вивчення інформаційних джерел з історії 
розвитку туристської освіти в Туреччині відомо, що в дореспубліканський період було здійснено лише перші 
кроки в цій сфері, в той час коли значна кількість важливих подій в області туристської освіти припадає на 
республіканський період. Це вказує на нерівноцінність зазначених історичних періодів при їх застосуванні до 
освіти в туризмі та підтверджує недоцільність використання зазначеної періодизації.  

Розглянемо еволюцію професійної освіти в Туреччині з метою запозичення прийнятної періодизації. 
Турецькі дослідники історії професійної освіти (А. Дікіджі (A. Dikici), С. Йорюк (S. Yörük), Н. Нейішчи 
(N. Neyışcı ), А. Уйсал (A. Uysal), Т. Финдик (T. Fındık), І. Шахін (İ. Şahin) демонструють єдиний підхід до 
періодизації, виокремлюючи по аналогії з Г. А. Басканом два періоди: 1) Період Османської імперії; 
2) Республіканський період [3: 12: 299-312]. Виходячи з вищенаведених аргументів, ця періодизація також не 
може бути застосована до історії туристської освіти в Туреччині. 

Невідповідність зазначених етапів еволюції професійної підготовки кадрів для сфери туризму спонукає нас 
звернутися до періодизації більш високого порядку – історії розвитку системи освіти в Туреччині. Аналіз авторських 
позицій, представлених в сучасній літературі, дозволяє виділити три підходи до періодизації історії турецької освіти.  

Представники першого підходу пропонують виділити два відомі періоди (С. Ада (S. Ada), Р. Будак 
(R. Budak), М. Ергюн (M. Ergün), З. Нурдан Байсал (Z. Nurdan Baysal): 1) Період Османської імперії; 
2) Республіканський період [4]. 

Другий підхід до періодизації еволюції освіти в Туреччині пов'язаний з точкою зору німецького науковця          
А.-М. Нола (A.-M. Nohl) [5], який вказує на недосконалість форми періодизації з виділенням періоду до та періоду 
після заснування Турецької Республіки. Автор підкреслює, що проголошення Республіки вважається переломним 
моментом в історії освіти Туреччини, коли національна система освіти була створена вперше. Але зазначена форма 
періодизації ґрунтується, передусім, на думці самого засновника Республіки Мустафа Кемаля та не виокремлює ті 
визначні події в області освіти, що відбувалися в подальшій історії [5: 16]. А.-М. Нол пропонує альтернативний 
варіант періодизації, розглядаючи історичний контекст в такому об’ємі, що дозволяє зрозуміти процес становлення 
та розвитку системи освіти в Туреччині. Покладаючи в основу періодизації критерії політичних та соціально-
економічних змін в суспільстві, науковець виокремлює чотири періоди: 1) Спадок Османської імперії у відношенні 
системи освіти (1800-1923 рр.), що демонструє наступність між останнім періодом Османської імперії та раннім 
періодом Турецької Республіки; 2) Період ранніх республіканських реформ: націоналізація та секуляризація освіти 
(1923-1950 рр.); 3) Період відродження ісламу, кількісного розширення та продовження модернізації (1950-1980 рр.); 
4) Період неолібералізації та глобалізації (1980-2008 рр.). 

Досить близькою до позиції А.-М. Нола виявляється точка зору турецького дослідника З. Варлі (Z. Varli) [6], який 
представляє третій підхід до періодизації історії освіти в Туреччині. Спираючись на критерії політичних, соціально-
економічних та культурних змін в суспільстві, а також цільові функції освіти на різних етапах розвитку, автор 
розглядає еволюцію освіти з періоду реформ (Танзимата) в Османській імперії: 1) Період Танзимата (1839-1876 рр.); 
2) Перехід від Монархії до Республіки (1878-1923 рр.); 3) Пошук нової культури (1923-1950 рр.); 4) Від схоластичної 
до соціальної освіти (1950 – сьогодення). 

Аналізуючи представлені підходи до періодизації з точки зору їх застосування до еволюції професійної 
туристської освіти в Туреччині, варто наголосити на суттєвій розбіжності між першим підходом, з одного боку, 
та другим і третім підходами, з іншого боку. Обмеженість першої позиції обумовлена урахуванням лише 
одного критерію для періодизації, пов’язаного з різкою зміною життя в країні завдяки перетворенням 
політичного характеру. В свою чергу, другий і третій підходи відображають близькі за своєю сутністю позиції 
авторів. Науковці покладають в основу періодизації декілька критеріїв, що дозволяють прослідкувати певні 
трансформації в процесі розвитку турецької освіти. Еволюція освіти за А.-М. Нолом супроводжується впливом 
зовнішніх політичних і соціально-економічних факторів, а також внутрішніх факторів, представлених цілями 
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освіти на різних етапах розвитку країни. Турецький дослідник З. Варлі до визначених критеріїв додає критерій 
культурних змін в турецькому суспільстві, відносячи трансформації в системі освіти до рівня пошуку нової 
культури. Звісно, що урахування факторів впливу на систему освіти та виділення декількох відносно невеликих 
за тривалістю періодів дозволяє знайти точки зіткнення еволюції освіти з визначними фактами розвитку 
професійної підготовки туристських кадрів в Туреччині. 

Спираючись на вищенаведені аргументи та з огляду на недоцільність застосування першого підходу до 
періодизації історії туристської освіти в Туреччині, здійснимо спробу щодо використання ідей Нола А.-М. та 
Варлі З. (див. табл. 1). 

Таблиця 1. 
Співвідношення періодизації історії освіти в Туреччині з фактами розвитку  

професійної підготовки кадрів для сфери туризму 
Історія туристської освіти в Туреччині  

у світлі періодизації розвитку системи освіти  
за А.-М. Нолом. 

Історія туристської освіти в Туреччині у світлі 
періодизації розвитку системи освіти за З. Варлі. 

1) Спадок Османської імперії у відношенні системи 
освіти (1800-1923 рр.) 
До 1890 року ніяких подій у сфері туристської 
освіти Туреччини не відбувалося [7: 18]. 

1) Період Танзимата (1839-1876 рр.) 
До 1890 року ніяких подій у сфері туристської освіти 
Туреччини не відбувалося [7: 18]. 

2) Період ранніх республіканських реформ: 
націоналізація та секуляризація освіти (1923-
1950 рр.) 
З 1923 до 1953 року туристська освіта здійснювалася 
у вигляді курсів для підготовки гідів, що проводилися 
приватними туристськими асоціаціями [8]. 
Професійна підготовка кадрів для сфери туризму 
знаходилася на стадії зародження, тому не стала 
об’єктом впливу націоналізації та секуляризації. 

2) Перехід від Монархії до Республіки (1878-1923 рр.) 
В період після закінчення епохи Танзимата до 
проголошення Республіки відбулося лише прийняття 
Правил "Про надання послуг туристського перекладача" в 
1890 році [9: 41]. 

3) Період відродження ісламу, кількісного 
розширення та продовження модернізації (1950-
1980 рр.) 
В період з 1953 до початку 1980-х років відбувався 
бурхливий розвиток якісних та кількісних 
показників освіти у сфері туризму. Аналіз 
визначних подій цього часу вказує на необхідність 
виділення декількох історичних періодів. До 
початку 1980-х років сформувалася сучасна 
структура туристської освіти [7: 19-20]. 

3) Пошук нової культури (1923-1950 рр.) 
З 1923 до 1953 року туристська освіта здійснювалася у вигляді 
курсів для підготовки гідів, що проводилися приватними 
туристськими асоціаціями [8]. Пошук сучасної культури 
відбувався під впливом революції в Туреччині, що 
проголосила створення нового турецького суспільства на 
основі оновленої світської освіти [6: 98]. В цьому контексті 
виявляється неможливим розглядати туристську освіту, яка 
знаходилася на етапі зародження. 

4) Період неолібералізації та глобалізації (1980-
2008 рр.) 
Після 1984 року і до сьогодні відбувається процес 
модернізації та глобалізації професійної підготовки 
фахівців сфери туризму в Туреччині.  

4) Від схоластичної до соціальної освіти (1950 – 
сьогодення). 
В період з 1953 до початку 1980-х років відбувався 
бурхливий розвиток якісних та кількісних показників освіти 
у сфері туризму. Аналіз визначних подій цього часу вказує 
на необхідність виділення декількох історичних періодів. 
До початку 1980-х років сформувалася сучасна структура 
туристської освіти [7: 19-20]. Після 1984 року і до сьогодні 
відбувається процес модернізації професійної підготовки 
фахівців сфери туризму. Але, варто зазначити, що освіта в 
туризмі ніколи не носила схоластичний характер. З моменту 
становлення вона є ознакою світського суспільства. 

 
За результатами проведеної роботи справедливим є висновок щодо недоцільності використання форми 

періодизації німецького дослідника А.-М. Нола та турецького науковця З. Варлі при викладенні історії розвитку 
туристської освіти в Туреччині. Найменування зазначених періодів та їх часові межі лише частково 
співпадають з фактичними подіями у сфері підготовки туристських кадрів.  

Отже, виходячи з того, що жодна з пропонованих періодизацій не спроможна відобразити сутності 
досліджуваного питання та ураховуючи основні ідеї дослідників щодо формування періодів в еволюції 
турецької освіти, запропонуємо власну періодизацію історії туристської освіти в Туреччині. Запропонована 
теоретична розробка не претендує на статус загальновживаної та сформована лише для розв’язання 
конкретного завдання дослідження: аналізу фактичного матеріалу з історії розвитку професійної підготовки 
фахівців туристської галузі в Туреччині. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 67. Педагогічні науки 

168 

В основу періодизації покладемо критерії політичних, соціально-економічних змін в суспільстві, цільові 
функції освіти на різних етапах розвитку. Обрані критерії дозволяють охопити та об’єктивно представити події 
політичного, соціально-економічного характеру, зміни в системі освіти, що обумовили розвиток туристської 
освіти (див. табл. 2).  

Таблиця 2. 
Періодизація історії туристської освіти в Туреччині 

№ 
з/р 

Період Назва періоду Роки 

1. Перший період Передісторія туристської освіти  1890-1923 р. 
2. Другий період Зародження освіти в туризмі 1923-1953 рр. 
3. Третій період Розвиток туристської освіти 1953-1961 рр. 
4. Четвертий період Переведення туристської освіти на рівень 

професійної школи 
1961-1965 рр. 

5. П’ятий період Переведення туристської освіти на 
університетський рівень 

1965-1984 рр. 

6. Шостий період Підвищення якості та розширення освіти в 
туризмі 

1984-сьогодення 

Процес розвитку професійної підготовки фахівців сфери туризму в Туреччині характеризується суттєвими 
трансформаціями, що пов’язані з переведенням освіти в туризмі з рівня професійних курсів до середньої 
професійної школи, а потім і до академічного рівня. 

Перший період – Передісторія туристської освіти (1890-1923 рр.). Перші події у сфері підготовки 
туристських кадрів відбулися ще за часів Османської імперії в Анатолії. До 1890 року жодних угод або правил в 
цій області освіти не приймалося. У зв’язку з появою перших гідів-перекладачів виникла необхідність 
регулювання їх діяльності. Так, 29 жовтня 1890 року було введено в дію Правила № 190 "Про надання послуг 
туристичного гіда-перекладача" ("Seyyahine Tercümanlık Edenler Hakkında Tatbik Edilecek" 190 Sayılı 
Nizamname), що висували певні вимоги до підготовки гідів. Деякі громадяни, які володіли іноземною мовою, 
зробили кар’єру в якості гіда-перекладача [9: 41]. 

Перший період в історії підготовки кадрів для сфери туризму характеризується впливом туристичної 
діяльності на ринок праці, де сформувалася потреба в послугах гідів-перекладачів. Цей економічний фактор 
викликав необхідність політичного регулювання в області освіти. 

Другий період – Зародження освіти в туризмі (1923-1953 рр.). Після 29 жовтня 1923 року в житті країни 
відбулися кардинальні перетворення, пов’язані з ліквідацією Османської імперії та проголошенням Турецької 
Республіки. Перехід від ісламізму до світської держави позначився на всіх сферах життя турецького 
суспільства, в тому числі на освітній діяльності.  

Істотною подією в області туристської освіти визнається створення Асоціації мандрівників (Seyyahin 
Cemiyeti) в 1923 році, яка після деяких трансформацій отримала нову назву – Туристичний та автомобільний 
клуб (Türkiye Turing ve Otomobil Kulübü) [8]. Ця організація відкрила перші курси з підготовки туристичних 
гідів, займалася публікацією матеріалів освітнього характеру.  

В 1925 році було прийнято Указ № 1730 "Про туристичних гідів-перекладачів" ("1730 Sayılı Seyyah 
Tercümanları Hakkında Kararname"), згідно з яким певну відповідальність у цій сфері було покладено на 
муніципалітети. Тобто регулювання діяльності туристичних гідів здійснювалося на місцевому рівні з 
урахуванням специфіки місцевості [7: 18]. 

В межах другого періоду в еволюції туристської освіти можна прослідкувати причинно-наслідковий зв'язок 
між початком розвитку туристичної діяльності в країні та збільшенням уваги державних і приватних структур 
до питань підготовки кадрів для сфери туризму. 

Третій період – Розвиток туристської освіти (1953-1961 рр.). Професійна туристська освіта як частина 
системи загальної освіти розпочала свій розвиток з 1953 року, коли за підтримки Міністерства освіти (Milli 
Eğitim Bakanlığı) і Міністерства культури та туризму (Kültür ve Turizm Bakanlığı) на базі торгових середніх шкіл 
Анкари й Ізміра було відкрито регулярні короткочасні сертифікаційні професійні курси з туризму [10: 15]. На 
додаток до цих офіційних курсів деякі туристські асоціації продовжували проводити підготовчі семінари 
(семінари-тренінги) для гідів [11: 285]. Так, в 1955 році в Стамбулі, а в 1960 році в Ізмірі було відкрито курси з 
підготовки туристичних гідів [12: 32]. З метою розвиту ресторанної справи в Туреччині на початку 1950-х років 
в Анкарі та Стамбулі проводилися періодичні курси за двома напрямами – офіціанта та повара [13: 11]. Ці події 
відбулися в рамках підготовки до планового періоду в економіці країни. Поступово протягом наступних 30 
років було розроблено різні форми навчання у сфері туризму [10: 15]. 

Важливою характеристикою третього періоду в історії розвитку туристської освіти в Туреччині є переведення 
питань професійної підготовки кадрів для сфери туризму на міністерський (тобто загальнодержавний) рівень. 
Усвідомлюючи необхідність забезпечення туристської сфери кваліфікованими робітниками, розвитком туристської 
освіти в цей час займаються як державний, так і приватний сектори. 
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Четвертий період – Переведення туристської освіти на рівень професійної школи (1961-1965 рр.). 
Починаючи з 1960 року на фоні всебічного заохочення, легітимізації та пропаганди туризму в Туреччині, уряд 
розпочав інтенсивну роботу над проблемою підготовки робочої сили для туристської галузі. В 1961-1962 
навчальному році почала функціонувати перша школа гостинності в Анкарі (Otelcilik Okulu), на базі якої робочі 
кадри середнього рівня здобували формальну освіту. Протягом першого року існування установи навчання в 
школі тривало 2 роки, і вже в 1963-1964 навчальному році термін підготовки було подовжено до 3 років. 
Управлінням діяльністю цього навчального закладу займалося Головне управління (дирекція) комерційної 
освіти (Ticaret Öğretimi Genel Müdürlüğü), яке пізніше отримало назву Головного управління комерційної та 
туристської освіти (Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü). Згідно закону № 2765 від 1935 року всі витрати 
на утримання професійних середніх шкіл покривала держава [14: 9, 12, 14].  

Підкреслюючи той факт, що середня шкільна освіта в області туризму та гостинності цілком відповідає 
потребам ринку праці, Рада народної освіти (Milli Eğitim Şurası) як вищий консультаційний орган при 
Міністерстві освіти (створений в 1926 році) на засіданні від 1962 року прийняла низку рішень стосовно 
професійної підготовки в туризмі: 1) відкрити по 2-3 школи гостинності в туристичних регіонах країни; 2) за 
винятком деяких загальноосвітніх курсів, зміст професійних курсів в цих школах має повною мірою 
відображати особливості діяльності на робочому місці [13: 51, 52-53]. 

В період планового розвитку в Туреччині професійній підготовці фахівців сфери туризму почали надавати 
важливе значення. В рамках першого п’ятирічного плану розвитку (1963-1967 рр.) було прийнято деякі заходи в 
області туристської освіти. По-перше, держава визнає питання підготовки персоналу для сфери туризму в 
якості пріоритетного. По-друге, обов’язковою вимогою є включення в просвітницькі програми питань розвитку 
регіонального туризму та підтримки місцевих природних і культурних пам’яток [12: 37]. 

Третій період в історії туристської освіти Туреччини позначився розширенням державних заходів щодо 
розвитку можливостей підготовки кадрів туристської сфери. 

П’ятий період – Переведення туристської освіти на університетський рівень (1965-1984 рр.). 
Професійна підготовка фахівців туризму на університетському рівні була вперше надана в 1965-1966 
навчальному році на базі утвореного відділення туризму в Торгівельній вищій педагогічній школі Анкари 
(Ankara Ticaret Yüksek Öğretmen Okulu). В результаті реорганізації школа отримала назву Вищої педагогічної 
школи торгівлі та туризму. Протягом 17 років заклад продовжував свою діяльність, пропонуючи три відділення 
навчання: ділове адміністрування, бухгалтерський облік та менеджмент туризму. Метою вищої школи була 
підготовка вчителів для середніх шкіл торгівлі та туризму. В подальшому, пройшовши низку трансформацій, 
вищу школу було перетворено на сучасний університет Газі (Gazi Üniversitesi), де і дотепер здійснюється 
безперервна освіта та науково-дослідницька діяльність в області туризму [7: 19]. 

Другим вищим навчальним закладом, який здійснює підготовку в області туризму, став Егейський університет 
(Ege Üniversitesi), відкритий в 1969 році [12: 33]. В подальшому кількість вищих шкіл, що надають туристську освіту, 
значно збільшилась: університет Хаджеттепе (Hacettepe Üniversitesi) 1974 року відкриття; Академія академічних та 
адміністративних наук в Бурсі (Bursa İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi) 1975 року відкриття; Академія економічних 
та комерційних наук в Адані (Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi) 1980 року відкриття; університет Ерджійєс 
(Erciyes Üniversitesi) 1982 року відкриття [7: 19]. 

Паралельно з розвитком освіти на університетському рівні простежувалося пожвавлення в області освіти на рівні 
середньої школи. Так, в 1967-1968 навчальному році було відкрито другу школу гостинності в Стамбулі [9: 42].  

Під час реалізації заходів другого п’ятирічного плану (1968-1972 рр.) Міністерство туризму та реклами 
(Turizm ve Tanıtma Bakanlığı), створене в 1963 році, займалося окремими проблемами туристської освіти. В 
межах цього плану з метою підвищення якості освіти було запропоновано створення професійних шкіл при 
університетах. Прикладаючи спільні зусилля, держава і приватний сектор працювали над розробкою моделі 
освіти в школах туризму та гостинності [14: 9]. Так, на засіданні Ради народної освіти в 1970 році було 
вирішено перенести навчальну програму з туризму та гостинності на рівень другого циклу середньої освіти в 
школах. Відтепер учень, отримавши загальноосвітню підготовку, мав право обирати програму другого циклу з 
метою розвитку своїх здібностей та можливості просування на робочому місці [13: 53]. 

За результатами роботи щодо вдосконалення підготовки кадрів на рівні середньої школи в межах третього 
п’ятирічного плану розвитку (1973-1977 рр.) відбулося перетворення шкіл гостинності (Otelcilik Okulu) на 
Професійні середні школи туризму та гостинності (Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi) в 1973-1974 навчальному 
році. Підготовка кадрів здійснювалася з метою забезпечення занятості персоналу в галузі, тому певний наголос 
було зроблено на наданні саме практичних умінь та навичок. За підсумками реалізації третього плану розвитку 
відзначається достатній рівень доступу населення до послуг професійних середніх шкіл Туреччини. Під впливом 
принципів демократії в четвертому п’ятирічному плані розвитку (1979-1983 рр.) було проголошено вимоги щодо 
забезпечення освіти на всіх рівнях та надання рівних можливостей населенню для здобуття освіти [15: 74]. 

Ураховуючи зміни в освітніх планах та програмах, було відкрито третю школу з підготовки кадрів для сфери 
туризму в 1975-1976 навчальному році в Кушадаси, яка носила назву Професійної середньої школи туризму та 
гостинності [10: 16-17]. Починаючи з 1975 року у школах туризму та гостинності проводилася підготовка за трьома 
напрямами: служба прийому (робітник ресепшн), сервіс (офіціант) та кулінарне мистецтво (робітник кухні) [7: 19].  



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 67. Педагогічні науки 

170 

Істотні зміни в системі освіти Туреччини відбулися після засідання Ради народної освіти в 1974 році. Згідно 
рішення Ради турецьку національну систему освіти було розділено на два напрями – формальну та 
неформальну освіту. Формальна освіта охоплює дошкільну, початкову, середню та вищу освіту. Неформальна 
освіта включає всі заходи в області професійної підготовки, які організуються та проводяться за межами 
закладів формальної освіти [13: 53]. Отже, у сфері професійної підготовки фахівців туристської галузі виникла 
можливість здобуття формальної освіти в середніх та вищих школах, а також можливість проходження 
професійних курсів з туризму в якості послуги неформальної освіти.  

Після впровадження низки змін в національній системі освіти сформувалася сучасна структура туристської 
освіти Туреччини [7: 19-20]. 

Отже, підсумовуючи вищенаведене, можна зазначити, що протягом п’ятого періоду історії туристської освіти під 
впливом спеціалізованих органів державного управління та в межах державних планів відбулося переведення освіти 
в туризмі на університетський рівень, розширення та пожвавлення розвитку професійних середніх шкіл туристського 
профілю, формування національної системи освіти та сучасної моделі туристської освіти в Туреччині. 

Шостий період – Підвищення якості та розширення освіти в туризмі (1984 р. – сьогодення). Починаючи 
з 1984 року простежується постійне підвищення якості, оновлення та розширення туристської освіти в 
Туреччині. Поступове зростання вимог ринку туристичних послуг до якості підготовки фахівців галузі 
призвело до активізації переговорів між представниками урядових структур та власниками й керівниками 
туристських підприємств. В результаті декількох зустрічей сторін було висунуто вимогу щодо необхідності 
забезпечення знання іноземної мови випускників Професійних середніх шкіл туризму та гостинності. У зв’язку 
з цим в 1984-1985 навчальному році в школах було введено додатковий рік навчання для оволодіння учнями 
іноземною мовою та перейменовано заклад на Анатолійську професійну середню школу туризму та гостинності 
(Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi). Відтепер термін навчання в школі становив 4 роки [9: 42]. 

В межах п’ятого п’ятирічного плану розвитку (1985-1989 рр.) було зазначено необхідність підвищення рівня 
кваліфікації персоналу галузі та обґрунтовано доцільність забезпечення якості й кількості програм професійної 
підготовки середнього рівня [12: 40]. З метою реалізації заявлених завдань 12 січня 1985 року було засновано 
Фонд розвитку туризму та туристської освіти (Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı – TUGEV), членами якого були 
представники туристичного бізнесу, освітніх закладів, Міністерства туризму. Фонд створив основу для 
дослідницької діяльності та розвитку системи туристської освіти в Туреччині відповідно до вимог міжнародних 
стандартів [13: 23]. 

У світлі зазначених перспектив відбувалося розширення туристської сфери та вимог до її персоналу. 
Важливою складовою індустрії туризму є ресторанний бізнес. Цей сектор потребував кваліфікованих поварів та 
офіціантів для обслуговування туристів. З метою забезпечення закладів ресторанного господарства робочою 
силою в 1985-1986 навчальному році в Болу Менген (Bolu Mengen) було відкрито першу Анатолійську 
професійну середню школу кулінарного мистецтва (Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi) [14: 14]. Друга школа була 
відкрита в 1994-1995 навчальному році в Ізмірі. Але вже в 2001-2002 навчальному році в межах програми 
скорочення типів шкіл Міністерство освіти і Головне управління торгівлі та туризму (Ticaret ve Turizm Öğretimi 
Genel Müdürlüğü) внесли курси з кулінарного мистецтва в програму підготовки Анатолійських професійних 
середніх шкіл туризму та гостинності, ліквідувавши спеціалізовані школи кулінарного профілю [13: 29]. 

Проблема забезпечення якості програм професійної підготовки, заявлена в п’ятирічному плані, частково 
вирішувалася шляхом прийняття Закону № 3308 "Про професійну освіту" ("Mesleki Eğitim Kanunu" 3308 sayılı) від 
5 червня 1986 року [9: 42]. Відповідно до положень Закону в Анатолійських професійних середніх школах 
туризму та гостинності почали проводити практичну підготовку з урахуванням специфіки галузі. Так, протягом 
шести місяців в період з жовтня до березня учні відвідують навчальні заняття в школі, а другий шестимісячний 
період року з квітня до вересня – проходять інтенсивну практичну підготовку в туристичному бізнесі. Ефективна 
організація навчання в школах забезпечувала випуск практично підготовлених фахівців, які володіють іноземною 
мовою. У зв’язку з цим в країні простежувалося зростання попиту на випускників цих шкіл [14: 14-15]. 

Якісні зміни в навчальних планах професійних шкіл відзначилися і на розширенні напрямів підготовки 
учнів. Так, починаючи з 1987-1988 навчального року, в Анатолійських школах пропонувалося чотири 
спеціальності: служба прийому (робітник ресепшн), сервіс (офіціант), кулінарне мистецтво (робітник кухні) та 
служба обслуговування. А вже в 1993-1994 навчальному році запропоновано п’ять напрямів підготовки з 
доданням спеціальності ''туристичний агент'' [7: 19]. 

З метою підтримки неформальної освіти в Туреччині Міністерство туризму здійснило міжнародний проект в 
області туристської освіти в 1988 році. За підтримки Міжнародної організації праці (Uluslararası Çalışma Örgütü) було 
удосконалено роботу Туристських освітніх центрів (Turizm Eğitim Merkezi – TÜREM), що виступають закладами 
неформальної освіти та організують професійні курси для підготовки або підвищення кваліфікації кадрів [13: 22]. 

Згідно шостому п’ятирічному плану розвитку (1990-1994 рр.) було виділено державні ресурси на підтримку 
та розвиток туристської освіти. Проголошувалася необхідність заохочення приватних університетів, які 
створювались за рахунок фондів, залучення випускників середніх професійних шкіл до вступу у вищі навчальні 
заклади за своєю спеціальністю, розвиток освітніх методів, технологій та навчальних засобів. На додаток до 
заходів шостого плану сьомий п’ятирічний план розвитку висуває принцип підтримки якісних та кількісних 
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показників в системі формальної та неформальної освіти, підкреслює необхідність визначення професійних 
стандартів у галузі [15: 76-77]. 

Реалізація запланованих заходів здійснювалася урядом шляхом заохочення розвитку дворічних та 
чотирьохрічних професійних шкіл в структурі університетів при підтримці Ради з вищої освіти (the Council for 
Higher Education); впровадження кусів для робочої сили в Центрах туристської освіти (Turizm Eğitim Merkezi) в 
1991 році в Стамбулі, Ізмірі та Кастамону (Kastamonu), а також курсів для менеджерів в 1992 році при сприянні 
Міністерства туризму [13: 19-20]. 

На міжнародному рівні уряд запровадив Проект розвитку туристської освіти (Turizm Eğitimini Geliştirme 
Projesi – TEGP) в Туреччині в 1995 році при співробітництві з Радою Європи (Avrupa Konseyi). Проект був 
спрямований на завершення будівництва та устаткування Анатолійських професійних середніх шкіл туризму та 
гостинності в Мерсіні, Мармарисі, Манавгаті (Mersin, Marmaris, Manavgat) та забезпечення підготовки вчителів 
для цих закладів освіти [13: 16]. Здійснювалося співробітництво з питань освіти між Туреччиною та Німеччиною в 
1994 році, в межах якого Міністерством праці Туреччини було створено концепцію професійної кваліфікації.  

Наприкінці сьомого планового періоду в 1999 році відбулося засідання Ради народної освіти, за 
результатами якого було запропоновано внести зміни в програми професійної освіти відповідно до 
міжнародних стандартів з метою інтенсифікації процесу європейської інтеграції [13: 55]. 

Отже, в результаті низки трансформацій якісного та кількісного характеру, що відбулися в системі туристської 
освіти, наприкінці 1999 року студенти мали можливість здобути освіту у сфері туризму та гостинності в 90 вищих 
школах, 75 з яких пропонували дворічну програму підготовки (Advanced Vocational Schools – Підготовчі 
професійні школи), а 15 – чотирьохрічну програму підготовки рівня бакалаврату (Tourism Administration Advanced 
Vocational Schools – Підготовчі професійні школи управління в туризмі). Професійна освіта на рівні середньої 
школи надавалася в 57 державних Анатолійських професійних школах туризму та гостинності (друга назва 
закладів – Junior high schools (середня школа юніор) на безоплатній основі. Термін навчання в школах було 
скорочено до 3 років, що свідчить про розвиток системи туристської освіти та розширення можливостей вступу 
випускників до університетів. Також існувало 5 приватних середніх шкіл, що надавали освіту в туризмі на платній 
основі. Університети пропонували навчання в магістратурі та докторантурі за напрямом туризму та гостинності. 
Так, передбачено 8 програм для підготовки магістрів та 5 програм для підготовки докторів наук [11: 286-287]. 

Наступні кроки у справі вирішення проблеми підвищення якості та розширення туристської освіти в Туреччині 
пов’язані з основними положеннями восьмого та дев’ятого п’ятирічних планів розвитку. В межах восьмого плану 
(2001-2005 рр.) проголошується необхідність раціональної співпраці між професійними середніми школами та 
університетами з метою узгодження та забезпечення наступності освітніх програм. Ключовим моментом 
визнається необхідність впровадження системи професійної сертифікації в туристській освіті [12: 41-42]. Дев’ятий 
п’ятирічний план (2007-2013 рр.) констатує значне підвищення доступу населення до професійної освіти. 
Водночас, в межах плану держава пропонує оновити освітні програми середніх шкіл та розробити стратегії 
безперервної освіти відповідно до вимог ринку праці, прийняти гнучку модульну систему професійної освіти, 
приділяти особливу увагу практичній підготовці кваліфікованих кадрів та формуванню уміння працювати в 
команді. В тексті плану здійснено заклик до державних та приватних підприємств, а також до неурядових 
організацій з приводу підтримки заходів, спрямованих на підготовку кваліфікованої робочої сили. Активні 
програми на ринку праці та гарантії зайнятості мають забезпечити професійну орієнтацію населення [12: 42-43]. 

Підсумовуючи вищенаведене, варто зазначити, що протягом шостого періоду в еволюції туристської освіти 
в Туреччині відбувається поступове оновлення, вдосконалення та розширення професійної підготовки 
туристських кадрів за рахунок зусиль державних структур управління, приватних організацій та при підтримці 
міжнародного співтовариства. 

Висновки. Таким чином, за результатами наукового дослідження проведено аналіз авторських підходів 
щодо викладення історії туристської освіти в Туреччині та виявлено наявність загальних рис, характерних для 
цих підходів. Вони полягають у формулюванні основних фактів розвитку професійної підготовки в туризмі без 
зазначення хронологічних періодів в історичному процесі. Керуючись правилами методології наукового 
дослідження, з метою формування історичних етапів розвитку освіти в туризмі було застосовано періодизації 
вищого порядку: історії вищої освіти, професійної освіти та системи освіти в Туреччині. Однак було з’ясовано, 
що жодна з періодизацій не спроможна відобразити сутності досліджуваного питання з огляду на те, що 
найменування зазначених періодів, їх зміст та часові межі лише частково співпадають з фактичними подіями у 
сфері підготовки туристських кадрів. Виходячи з такого положення, запропоновано власну періодизацію історії 
туристської освіти в Туреччині, в основу якої було покладено критерії політичних, соціально-економічних змін 
в суспільстві, цільові функції освіти на різних етапах розвитку. Кожний із шести періодів характеризується 
поступовим переведенням професійної підготовки туристських кадрів на якісно новий рівень, від професійних 
курсів до академічного рівня: 1) Передісторія туристської освіти (1890-1923 р.); 2) Зародження освіти в туризмі 
(1923-1953 рр.); 3) Розвиток туристської освіти (1953-1961 рр.); 4) Переведення туристської освіти на рівень 
професійної школи (1961-1965 рр.); 5) Переведення туристської освіти на університетський рівень (1965-
1984рр.); 6) Підвищення якості та розширення освіти в туризмі (1984-сьогодення). 

Перспективи подальших розробок полягають у вивченні сучасного стану професійної підготовки фахівців 
сфери туризму в Туреччині. 
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Семенова И. И. Исторические аспекты развития профессиональной подготовки специалистов сферы 
туризма в Турции. 

Статья посвящена проблеме развития профессиональной подготовки специалистов сферы туризма в Турции. 
Определены основные подходы ученых к периодизации истории высшего образования, профессиональной 
подготовки и системы образования в стране. На основе анализа существующих подходов разработана 
периодизация истории туристского образования в Турции. Выявлено, что каждый из шести периодов 
характеризуется постепенным перемещением профессиональной подготовки туристских кадров на 

качественно новый уровень, от профессиональных курсов до академического уровня. 

Semenova I. I. Historical Aspects of the Tourism Specialists' Professional Preparation in Turkey. 

The article presents the development of tourism education in Turkey. The basic scientific approaches to the periods of 
the higher education history, history of vocational training and education system of this country are identified. Based 

on the analysis of existing approaches, the periodization of tourism education history in Turkey is developed. Is is 
clarified that each of the periods indicates the gradual movement of the tourist staff training to the new level, from the 

professional courses to the academic level. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЦІННІСНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА  
В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ У ВУЗІ 

У статті розглянуто проблему формування професійно-ціннісних орієнтацій студентської молоді в процесі 
підготовки у вищому навчальному закладі, використання форм і методів організації навчального процесу, 

спрямованих на формування професійно-ціннісної сфери особистості. Відображено перспективні підходи до 
формування професійних якостей. Узагальнено основні поняття професійної сфери студентської молоді. 

Показано взаємозв’язок між особистісними рисами та ефективною професійною самореалізацією студентів. 
Відповідно до Концепції національного виховання студентської молоді побудова професійної кар’єри майбутніх 

фахівців має базуватися не лише на основі здібностей, знань, умінь і навичок, а й формуванні особистого 
світогляду як проекції узагальненого світосприймання, відповідного суспільним нормам та запитам. 

Постановка проблеми. Проблеми, що пов'язані з людськими цінностями, займають одне з провідних місць у 
дослідженні соціальної детермінації людської поведінки, її саморегуляції та прогнозуванні. Формування ціннісних 
орієнтацій сприяє процесу розвитку особистості загалом. Як один із елементів структури особистості, вони 
відіграють вирішальну роль у регуляції поведінки, формуванні світогляду, переконань, виборі життєвого шляху, 
особливо на етапі становлення професійно-трудової діяльності в юнацькому віці. Саме завдяки цінностям 
особистість відчуває себе цілісно в оточуючому її світі. Світ цінностей – це, насамперед, світ культури, сфера 
духовної діяльності людини, її моральної свідомості. Дослідження проблеми цінностей, яке допомогло б розкрити 
механізми впливу на становлення молодої людини і допомогти їй адаптуватись в нових умовах суспільно-
економічних відносин, набуває важливого значення, тому що проблеми, пов'язані з людськими цінностями, 
посідають одне з найважливіших місць в тих науках, які займаються вивченням особистості і суспільства. Саме 
цінності виступають інтегративною основою як для окремо взятого індивіда, так і для будь-якої малої чи великої 
соціальної групи, культури, нації, для людства загалом. Психологічний аспект ціннісних орієнтацій як одного зі 
структурних компонентів спрямованості особистості тісно пов'язаний з дослідженням її внутрішнього світу 
суспільної поведінки, спрямованої на засвоєння і відтворення цінностей життя і культури. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням ціннісних орієнтацій студентської молоді 
займались Н. Є. Бондар, А. А. Козлов, З. В. Сікевич, В. Т. Лісовський, К. А. Нечаєва, І. А. Райгородська, 
Н. І. Стрелянова, Є. А. Подольська, А. М. Мордовець, І. Г. Попова. У низці досліджень зазначено, що юнацький 
вік сензитивний для утворення ціннісної орієнтації в якості стійкої особистісної властивості, яка впливає на 
становлення світогляду учнів, їх відношень з довкіллям. Саме у цьому віковому періоді закладається здатність 
об'єктивної оцінки самого себе і довкілля, що найбільше впливає на становлення закономірностей, які згодом 
вказуватимуть на позицію у житті вже дорослої людини. Провідною у цей час є навчально-професійна 
діяльність, в якій реалізується готовність до самовизначення і яку вважають психічним новоутворенням цього 
віку [1]. Адже юнацький вік є тим періодом життя, коли індивід стає готовим не стільки до самовизначення, 
скільки до життя як суб'єкта власної діяльності [2: 152]. Особистість переходить на якісно новий – 
усвідомлюваний етап становлення, відбувається її друге народження [3]. Складається більш-менш цілісний 
світогляд та формується готовність до самовизначення. Завдяки віковим новоутворенням відкривається 
можливість обирати життєвий шлях і нести відповідальність за цей вибір. 

Метою статті є аналіз та узагальнення основних понять та підходів до формування професійно-ціннісної 
сфери особистості, показ взаємозв'язку між особистісними рисами та ефективною професійною 
самореалізацією студентської молоді. 

Аналіз наукової літератури свідчить, що головним напрямом формування особистості, її духовного світу та 
духовної культури в сучасних психолого-педагогічних дослідженнях визнано виховання на основі засвоєння 
певних цінностей [4: 19]. На думку академіка АПН України С. У. Гончаренка, освітній процес на основі 
загальнолюдських цінностей покликаний забезпечити формування цілісної особистості, яка прагне до 
самореалізації, самовиховання, саморозвитку, самозахисту та інших необхідних для становлення безпечної 
взаємодії з навколишнім середовищем якостей, відкрита для сприймання й опанування нового досвіду, здатна 
до свідомого і відповідального вибору у різних життєвих ситуаціях [5]. Відповідно до Концепції національного 
виховання студентської молоді побудова професійної кар’єри майбутніх фахівців має базуватися не лише на 
основі здібностей, знань, умінь і навичок, а й формуванні особистого світогляду як проекції узагальненого 
світосприймання, відповідного суспільним нормам та запитам. 

В останні роки інтерес до процесу професіоналізації на етапі навчання зріс у зв'язку зі зміною стратегій, 
моделей, змісту навчання, посиленням тенденцій особистісно-орієнтованого підходу в навчанні, зокрема 
професійному. Професійне навчання стає усе більш гнучким, що відповідає потребам особистості. Стратегія 
сучасної вищої освіти втілюється у принциповій спрямованості змісту і форм навчального процесу на пріоритет 
особистісно-орієнтованих технологій, міра ефективності яких істотно залежить від того, як широко 
представлена в них людина у її різноманітній суб'єктності і суб'єктивності, враховані її психологічні 
особливості, перспективи їх розвитку чи згасання. 
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У процесі професійного навчання має враховуватися не тільки вузькопрофесійний, але й особистісний 
розвиток. Потрібно найбільшу увагу приділяти, насамперед, ціннісно-мотиваційному стрижню особистості, 
базовими складовими якого є смислові утворення. Психологічний аналіз смислових утворень, що детермінують 
соціальну поведінку, дозволить відтворити способи осмислення світу іншою людиною, побачити світ "її 
очима". Процес об'єктивації фрагментів своєї ціннісно-смислової сфери дає людині можливість позначити 
"проблемні зони" і здійснити внутрішню регуляцію своїх уявлень про дійсність, змінити неконструктивні 
способи поведінки, пройти шлях сходження від "Я – не професіонал" до "Я –фахівець-початківець" [6: 56]. 

Проблематика професійного становлення представлена цілою низкою методологічних і 
загальнотеоретичних досліджень (Г. О. Балл, С. Д. Максименко, В. О. Моляко, В. В. Рибалка, Н. І. Пов’якель, 
Н. В. Чепелєва, Т. С. Яценко та ін. ). Існуюча сьогодні гостра потреба в психологічних знаннях вимагає 
підвищення вимог до якості освіти, що знайшло відображення у прикладних дослідженнях О. Ф. Бондаренка, 
В. Я. Ляудіс, Є. С. Романової, В. А. Семиченко та ін. Однак за межами уваги дослідників залишилися питання 
зміни ціннісно-смислової сфери особистості в процесі професійного навчання. 

Зростаюча необхідність формування моральності та громадянської спрямованості особистості у процесі 
професійної підготовки зумовлює підвищення інтересу до ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців. Професійно-
ціннісні орієнтації є одним із найважливіших елементів успішної професійної діяльності майбутнього спеціаліста, 
оскільки стимулюють його професійно-особистісний розвиток, відіграють стратегічну роль у поведінці та діяльності. 

Для більш повної характеристики ціннісних орієнтацій та якостей особистості проаналізовані праці, 
спрямовані на вивчення характеру взаємозв’язків системи ціннісних орієнтацій фахівця-професіонала. Ми 
спиралися на висновки досліджень таких авторів, як В. Анненков, Н. Антонова, О. Вознюк, Ю. Горбунко, 
В. Ємець, Л. Панченко, І. Слоневська, Н. Ткачова та ін. 

Ю. Горбунко розглядає ціннісні орієнтації одночасно і як процес оцінювання важливості відповідних 
цінностей, і як результат оцінювання, який закінчується формуванням відповідних диспозицій та установок. 
Водночас він констатує наявність двох ієрархій цінностей і двох варіантів (свідомого та підсвідомого) 
орієнтування на них [2: 8]. 

За змістом ціннісні орієнтації можуть бути представлені у сфері суспільної та індивідуальної свідомості як 
ідеологічні, політичні, матеріальні, моральні, правові, естетичні, екологічні, фізичні та інші складові [7: 67]. 

Визначаючи зміст і структуру ціннісних орієнтацій студентської молоді, В. О. Анненков використав 
концепцію діяльнісного підходу, що дозволило врахувати наявність у молоді спрямованості на такі основні 
види діяльності у процесі професійного становлення: пізнавальну, сутність якої полягає у розумінні значення 
знань, розвитку пізнавальних процесів та стимулюванні інтересу до різних галузей суспільного виробництва, 
обраної професії; перетворюючу, спрямовану на практичне втілення знань та умінь у виробничих діях, 
мотивованій участі у навчальній і науково-дослідницькій роботі; комунікативну, націлену на активні види і 
форми спілкування, засвоєння і перeдачі професійно значущої інфоpмaції; оцінну, яка актуалізує готовність і 
активність молоді у різних формах організації навчально-виховного процесу, свідчить про її соціальну позицію; 
художньо-творчу, побудовану на участі у різних формах організації дозвілля, участі у культурно-дозвіллєвій і 
фізкультурно-спортивній роботі. Ці види діяльності багато у чому визначають компоненти процесу формування 
ціннісних орієнтацій у молоді [4: 19]. 

Однак у більшості досліджень описано загальнi пiдxоди до вивчення цiннiсних орiєнтaцiй, а питання їx 
формування у прикладному аспектi недостатньо висвітлене. Водночас, проблема формування професійно-ціннісних 
орієнтацій майбутніх фахівців у навчально-виховному процесі, зокрема у процесі підготовки фахівців конкретних 
профілів залишилася поза увагою дослідників і не була предметом спеціального наукового дослідження. 

Студент, який прийшов у мережу вищої школи, на попередніх стадіях навчальної діяльності повинен, 
звичайно, освоїти базові знання, вміння та навички людини культурно-національної. Молода людина 
зобов’язана знати основи інтелектуальних, наукових, загалом духовних досягнень нашого народу в контексті 
цивілізаційного поступу [3: 77]. 

Для більш повної характеристики ціннісних орієнтацій та якостей особистості студентів важливим є 
встановлення відповідності ціннісних орієнтацій фахівця-професіонала і студента відповідного профілю 
навчання. Це сприятиме розвитку особистісних, соціальних та професійно значущих ціннісних орієнтацій і 
якостей особистості майбутнього фахівця [5: 201]. 

У кожній галузі існують характерні, вироблені під впливом специфіки професійної діяльності, моральні та 
культурологічні норми та поняття, які доцільно враховувати (підсилюючи чи послаблюючи їх вплив) у 
формуванні навчальних програм, особливо з гуманітарних дисциплін [1: 92]. 

Становлення професійних ціннісних орієнтацій відбувається саме у процесі предметної підготовки. 
Предмети, які викладаються у вищих навчальних закладах, закладають основи формування ціннісних 
орієнтацій студентів. Нижче розглянемо аксіологічний та культурологічний підходи до визначення змісту 
навчання для формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх спеціалістів. 

В основі аксіологічного підходу лежить принцип єдності особистісного і професійного розвитку на основі 
загальнокультурної підготовки. Мова йде про освіту, загальноосвітня, культурна і морально-виховна функція якої 
мають розгортатись у парадигмі пріоритету інтересів людини і загальнолюдських цінностей [8: 41]. 

Аксіологічний підхід дає можливість враховувати специфіку навчально-виховної діяльності та 
забезпечувати її орієнтацію на впровадження професійно-ціннісних орієнтацій. Аксіологічний підхід на рівні 
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окремого індивідуума спрямовує педагогічний процес на пошук і втілення на практиці оптимальних шляхів 
трансляції особистістю актуальних соціальних і професійних цінностей, які найбільшою мірою відповідатимуть 
індивідуальним потребам, життєвим цілям, інтересам. 

Культурологічний підхід дозволяє сприймати цінності й саму систему освіти як складові людської культури 
і водночас її важливі показники. Наявність культури "перетворює нас на гуманних, розумних, критично 
мислячих істот із моральними зобов’язаннями. За допомогою культури ми розрізняємо цінності й робимо вибір, 
шукаємо сенс існування і творимо те, що відображає нашу сутність" [9: 19]. 

На різних етапах соціального розвитку людство по-різному визначає пріоритетні цінності свого життя, а, 
відповідно, і вагу тих окремих якостей особистості, що сприяли реалізації означених пріоритетів. Водночас похідні 
народні критерії вихованості часто мали варіативний характер, тобто дещо різні риси і якості особистості 
визначалися найпершими в позитивній оцінці людини сім'єю, дитячим гуртом, дружнім товариством [7: 69]. 

Формування професійного мислення студентів – це, власне, вироблення творчого, проблемного підходу. 
Розв'язання проблем потребує від індивіда задіяння творчого мислення, бо в цьому випадку репродуктивні 
психічні процеси, пов'язані з використанням засвоєних шаблонів, просто неефективні. 

Вузівська підготовка повинна сформувати у майбутнього фахівця необхідні творчі здібності: можливість 
самостійно побачити й сформулювати проблему; здатність висунути гіпотезу і знайти спосіб її перевірки; 
зібрати дані, проаналізувати їх, узагальнити, зробити висновок та побачити можливості практичного 
використання отриманих результатів; нарешті, здатність побачити проблему загалом, усі аспекти й етапи її 
розв'язання, а в умовах колективної роботи – визначити ступінь особистої участі у розв'язанні проблеми. 

Послідовне розв'язання різноманітних проблем формує у свідомості студентів модель майбутньої реальної 
професійної діяльності. 

Тільки пізнавальна мотивація здатна стати дієвим чинником активного залучення особистості до процесу 
пізнання. Мотиви виникають із потреб, а потреби визначаються досвідом, настановою, оцінкою, волею, 
почуттям тощо. У нашому випадку інтерес до навчання виникає у зв'язку з проблемою і розгортається у процесі 
розумової праці, пов'язаної з пошуком розв'язання проблемного завдання. З'явившись, пізнавально-спонукальна 
мотивація перетворюється на чинник активізації навчального процесу та ефективності навчання. 

Пізнавальна мотивація окриляє людину, спонукає її розвивати свої здібності та можливості, розкриває її 
творчий потенціал, тобто зумовлює особистісні та професійні зміни під час підготовки майбутнього фахівця. 
Саме тому пошук психолого-педагогічних умов, які сприяють появі пізнавальної мотивації з наступною її 
трансформацією у мотивацію професійну, є одним із стратегічних напрямків розвитку інноваційних технологій 
навчання у вищій школі. А поєднання пізнавального інтересу до предмета і професійної мотивації найсильніше 
впливає на ефективність навчання. 

Особливістю активних форм навчання є постійна взаємодія студентів і викладача за допомогою прямих і 
зворотних зв'язків. 

Особливістю активної підготовки є широке використання колективних форм пізнавальної діяльності (парна 
і групова робота, рольові й ділові ігри, проблемні та дослідницькі семінари, "мозковий штурм" як євристично-
аналітичний метод, метод аналізу конкретних ситуацій та ін.) [1: 94]. 

У процесі організації колективних форм групової роботи реалізується принцип спільної діяльності, 
співтворчості, в умовах якої з'являється спільна мета, єдність ціннісних орієнтацій, а студенти займають активну 
позицію. Суб'єкт-суб'єктні взаємини, які виникають під час колективного розв'язання проблеми, сприяють 
активізації творчого мислення. Причому колективний досвід, колективний розум, спільний творчий потенціал 
перевищують можливість механічної суми окремих творчих потенціалів. Відбувається їх інтеграція. Крім того, 
міжособистісне спілкування у навчальному процесі підвищує мотивацію за рахунок включення соціальних 
стимулів: з'являються особистісна відповідальність, почуття задоволення від публічно пережитого успіху в 
навчанні. Усе це формує у студентів якісно нове ставлення до предмета і до майбутньої професійної діяльності 

Життєві плани молоді формуються на основі її уявлень про об'єкт вибору, із врахуванням значимості для неї 
професійного самовизначення, а також самої праці, а на професійне самовизначення молоді впливають 
цінності, що виражаються в життєвій орієнтації (на працю, сім'ю, дозвілля). 

У практиці виховної роботи зі студентами часто ігноруються професійні вимоги до їх життєвих позицій. А 
тому варто мати на увазі, що вимоги до професійно-значущих цінностей, їх формування є важливим моментом 
у становленні ціннісної сфери студента, формуванні стійких життєвих поглядів та професійних переконань. 

Висновки. Отже, процеси формування професійних якостей і духовних цінностей студентів нерозривно 
пов'язані і відбуваються паралельно. На сьогоднішній день педагогічний процес має бути спрямований на 
пошук найбільш оптимальних шляхів досягнення мети в підготовці молоді до життя, на орієнтацію таких 
методів роботи зі студентами, які б забезпечили підготовку останніх не лише як висококваліфікованих 
робітників та спеціалістів, але і як справжніх, морально чистих, культурних, фізично здорових і загартованих 
громадян, що поважають інших членів суспільства, турбуються не лише про свій добробут, а й сприяють 
благополуччю інших людей та наступних поколінь. 
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Свиридюк Е. В. Формирование профессионально-ценностной сферы личности студента в процессе 
подготовки в вузе. 

В статье рассматривается проблема формирования профессионально-ценностных ориентаций студенческой 
молодежи в процессе подготовки в высшем учебном заведении, использования форм и методов организации 

учебного процесса, направленных на формирование профессионально-ценностной сферы личности. Отображены 
перспективные подходы к формированию профессиональных качеств. Обобщены основные понятия 

профессиональной сферы студенческой молодежи. Показана взаимосвязь между личностными чертами и 
эффективной профессиональной самореализацией студентов. В соответствии с Концепцией национального 
воспитания студенческой молодежи построение профессиональной карьеры будущих специалистов должно 

базироваться не только на основе способностей, знаний, умений и навыков, но и формировании личного 
мировоззрения как проекции обобщенного мировосприятия, соответствующего общественным нормам и запросам. 

Sviridiuk O. V. Student's Professionally Oriented Personality Formation in the Process of Learning in the Higher 
Educational Establishment. 

The article considers the issue of forming the students' professionally oriented orientations in the process of learning in 
the higher educational establishment, using forms and methods of educational process organization, oriented on the 

personality's professionally oriented sphere formation, reflects perspective approaches to the professional skills 
formation, generalizes the principal notions of the student youth's professional sphere, shows the correlation between 
the personal features and students' effective professional self realization. According to the conception of the student 

youth's national upbringing the professional career construction of the future specialists should be based not only on 
the basis of skills, knowledge, habits, but also on the formation of the personal word's view as the projection of the 

generalized word view, corresponding to the common norms and requirements. 
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ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ "ТАНЕЦЬ" У КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ 
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  

У статті у контексті дослідження проблеми професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів 
початкових класів до викладання хореографії у загальноосвітній школі вивчено комплекс категорій і понять, 
серед яких ключовою є категорія "танець". Подано змістову характеристику зазначеного поняття. Введено 
змістову характеристику поняття "танець" у контексті підготовки майбутніх учителів початкових класів 

до викладання хореографії. Визначено напрями для подальшої роботи. 

Постановка проблеми. Однією із найважливіших умов модернізації освіти є підвищення якості професійно-
педагогічної підготовки студентів педагогічних навчальних закладів, яка є важливим підґрунтям їх майбутньої 
професійної діяльності. Особливої ваги у розв'язанні зазначеного завдання потребує питання оволодіння студентів 
педагогічних навчальних закладів комплексом умінь, що традиційно для вчителя вважалися прикладними, 
допоміжними (уміння співати, танцювати тощо). Зазначена проблема актуалізується у зв'язку з тим, що у більшості 
загальноосвітніх шкіл зміст навчання розширюється шляхом введення таких предметів, як хореографія – одного із 
шляхів естетичного виховання підростаючого покоління. Водночас, хореографію розглядають як важливий засіб 
фізичного розвитку дитини. Додаткової уваги окреслена проблема набуває у контексті підготовки майбутніх 
учителів початкових класів, оскільки саме в учнів початкової школи закладаються основи сприймання краси, а також 
завершується формування цілої низки фізичних та фізіологічних властивостей. Однак існує суперечність між новими 
вимогами, що ставить до вчителя початкової школи суспільство щодо розв'язання окреслених завдань, та якістю 
реалізації їх у професійній діяльності загальноосвітньої школи.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі дослідження вивчення основ 
хореографічного мистецтва здійснюється в історико-аналітичному (С. Д. Безклубенко, П. М. Білаш, 
Г. В. Боримська, К. Ю. Василенко, А. І. Гуменюк, М. П. Загайкевич, С. А. Легка, М. М. Максимова, 
Т. С. Павлюк, В. В. Пастух, Ю. О. Станішевський, В. О. Шкоріненко та ін.), проблемно-теоретичному 
(В. К. Авраменко, В. М. Верховинець, А. І. Гуменюк, М. П. Загайкевич, О. П. Колосок, А. М. Кривохижа, 
В. М. Пасютинська, Ю. О. Станішевський, Т. С. Ткаченко, В. О. Шкоріненко, Т. М. Чурпіта, Л. Ю. Цвєткова та 
ін.), фольклорно-етнографічному (В. К. Авраменко, В. М. Верховинець, Р. В. Герасимчук, В. М. Гнатюк, 
А. І. Гуменюк, М. В. Лисенко, П. П. Чубинський, Ю. М. Чурко, В. О. Шухевич, Д. І. Яворницький та ін.) та 
освітньо-методичному (Т. К. Баришнікова, О. І. Бочаров, А. Я. Ваганова, К. Ю. Василенко, А. І. Гуменюк, 
О. В. Лопухов, О. В. Ширяєв та ін.) напрямах. 

Хореографічне мистецтво розглядається як: творення художнього образу на основі ритмічної зміни 
систематизованих виразних положень людського тіла шляхом актуалізації розвитку виконавської творчості та 
рівня сприймання новацій (С. Д. Безклубенко, П. М. Білаш, Г. В. Боримська, К. Ю. Василенко, А. І. Гуменюк, 
М. П. Загайкевич, М. М. Максимова, Ю. О. Станішевський, В. О. Шкоріненко та ін.); синтез класичного та 
народного танцю у процесі становлення і розвитку української сценічної хореографії (О. П. Колосок, 
А. М. Кривохижа, Ю. О. Станішевський, Т. М. Чурпіта, Л. Ю. Цвєткова та ін.); фольклорно-етнографічне джерело 
українського балету (М. П. Загайкевич, В. М. Пасютинська та ін.); процес сценізації українського народного 
танцю (К. Ю. Василенко, В. М. Верховинець, А. І. Гуменюк та ін.); вид народного мистецтва (А. І. Гуменюк, 
В. М. Пасютинська, Т. В. Пуртова, В. І. Уральська, А. С. Шевчук та ін.); складова української культури та її 
становлення (П. М. Білаш, С. А. Легка, Т. С. Павлюк, В. О. Шкоріненко та ін.); робота педагога в хореографічному 
ансамблі (Ю. О. Станішевський та ін.); цільова підготовка фахівців до роботи з аматорськими і дитячими 
художньо-виконавськими колективами на основі виділення особливостей формування особистості митця і 
керівника творчого колективу (Н. М. Гусакова, Г. О. Єскіна, О. О. Ільченко, Ю. М. Лагусєв, В. Ф. Чабанний та ін.); 
досвід видатних митців-хореографів сучасності та їх колективів (Г. В. Боримська, Н. Ю. Дем'янко, 
В. А. Коломієць, Б. Г. Кокуленко, М. П. Коць, В. І. Купленник, В. В. Пастух, Ю. О. Станішевський та ін.). 

Загальнотеоретичні основи професійної підготовки педагога-хореографа досліджувалися у працях 
Г. О. Березової, Л. А. Бондаренко, О. А. Бурля, А. Я. Ваганової, Є. П. Валукіна, К. Ю. Василенка, 
С. Г. Забредовського, Є. В. Зайцева, С. Л. Зубатова, К. Я. Голейзовського, Р. В. Захарова, Ф. В. Лопухова, 
А. М. Мессерера, А. П. Тараканової, О. О. Таранцевої, Т. С. Ткаченко, В. І. Уральської, Л. Ю. Цвєткової та 
інших дослідників. 

У педагогічному контексті хореографічна освіта представлена питаннями розвитку особистісних якостей 
школярів, їх внутрішнього світу та формування творчої сфери засобами ритміки й хореографії 
(Ю. В. Гончаренко, В. І. Данилейко, П. М. Коваль, В. А. Коломієць, Т. М. Чурпіта та ін.) та формування 
фахових умінь майбутніх учителів хореографії засобами українського народного танцю (О. О. Таранцева). 

Метою нашого дослідження стало визначення змістової характеристики поняття "танець". 
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Виклад основного матеріалу. Загалом проблема хореографічної освіти представлена широким колом 
питань, однак підготовка вчителя, в тому числі вчителя початкових класів, до викладання хореографії як 
навчального предмета, залишається практично не дослідженою, відповідно потребує всебічного комплексного 
вивчення, а також створення якісно нової моделі її реалізації у вищих закладах педагогічної освіти, яка 
відповідала б сучасним вимогам суспільства щодо підготовки фахівців нової формації. 

Як і будь-який науково-теоретичний об'єкт окреслена проблема потребує вивчення певного комплексу 
категорій і понять, серед яких ключовими є "хореографія", "танець", "балет". 

Аналіз наукової літератури показав, що ключовою категорійною ознакою поняття іншомовного походження 
"хореографія" є українське словосполучення "мистецтво танцю". Це є підґрунтям для проведення 
багатоаспектного аналізу поняття "хореографія" через поняття "танець". 

У "Великій Радянській Енциклопедії" (за ред. А. М. Прохорова) зазначено, що поняття "танець" має 
польське (Taniec) та німецьке (Tanz) походження [1: 254-255]. Аналіз 17 галузевих та педагогічних 
довідникових джерел дав можливість дійти висновку, що поняття "танець" розглядається у 9 джерелах як вид 
мистецтва (53 %), у 3 джерелах як мистецтво (18 %), у 5 джерелах як сукупність пластичних і ритмічних рухів 
та музичний твір (29 %) (див. табл. 1). 

Зазначене вище дає підстави стверджувати, що у довідниковій літературі поняття "танець" найчастіше 
розглядається як вид мистецтва. 

Досліджуване поняття вивчається й рядом вітчизняних та зарубіжних науковців, які, загалом, розглядають 
танець як вид мистецтва, де художні образи створюються засобами пластичних рухів і ритмічно чіткої і 
безперервної зміни виразних положень людського тіла (А. Я. Ваганова, Г. Д. Добровольська, Н. П. Івановський, 
Т. С. Ткаченко, С. Н. Xудеков та ін.). На їх думку, танець організований у просторі та часі в єдину композицію, 
танцювальний образ тісно пов'язаний із музикою, а також з костюмом, який обумовлює характер руху і манеру 
виконання [2: 207-208]. 

Значну увагу дослідженню танцю приділяють і зарубіжні хореографи. Так, американський хореограф 
Марта Грехем визначає танець як справжнє вираження якнайглибших душевних відчуттів, що вивільнюються 
через рух тіла [3]. 

У зазначеному контексті цікавими є дослідження Жюлі Шарлоти ван Кемп (Julie Charlotte Van Camp), яка в 
своїй дисертації, крім змістової характеристики поняття "танець", узагальнила його характерні ознаки. На її 
думку, танець – це формалізований людський рух, тобто такий, що виконується в певному стилі або за певними 
шаблонами. Йому притаманна граціозність, елегантність, краса; він супроводжується музикою або іншими 
ритмічними звуками; має на меті розповідь історії, комунікацію або вираження відчуттів, тем, ідей, які 
доповнюються пантомімою, костюмом та ін. [4]. 

Відповідно зарубіжні дослідники розглядають танець – як людський рух.  
Зазначене поняття досліджують і фахівці немистецьких знань. Так, британський сексолог Елліс Хевлок 

(Англія) визначає танець як віртуозний розвиток сексуального імпульсу [5]. Антрополог Джоан Кеаліїнохомоку 
характеризує танець як скороминучий, швидкоплинний спосіб експресії, що відбувається в заданій формі й 
стилі за допомогою рухів тіла [6]. 

Для більш глибокого розуміння поняття "танець" розглянемо його загальні характеристики, серед яких: 
художність дійства, святковість, колективне танцююче тіло, малюнок танцю, метроритм музичного супроводу, 
персоніфікація, наявність театрально-видовищного інструментарію тощо. 

Про розвиток атрибутивного аспекту театральної художності історично свідчать задуми О. О. Екстер та 
В. Г. Меллера, які працювали з Б. Ніжинською в студії "Школа руху" та започаткували новий підхід до 
взаємовідносин художника й хореографа, де художник стає не просто ілюстратором, пасивним виконавцем волі 
режисера, але й автором "зорової партитури вистави, її диригентом і виконавцем" [7: 63]. У галузі естетичних 
досліджень сучасних науковців (Л. М. Дубчак, І. О. Ільїн, Д. Ю. Кучерюк, Р. П. Шульга та ін.) художність 
розглядається як вища художня цінність мистецтва, що опосередковується низкою суміжних понять, зокрема, 
поняттям "святковість".  

Таблиця 1. 
Основні тлумачення поняття "танець" у наукових джерелах 

Ключове 
слово Означальні характеристики 

вид 
мистецтва 

1) в якому художній образ створюється пластичними та ритмічними рухами людського тіла 
("Великий тлумачний словник сучасної української мови" за редакцією В. Т. Бусла [8: 
1230], "Словник іншомовних слів" за ред. І. К. Білодіда [9: 32-33], "Тлумачний словник 
російської мови" С. А. Кузнєцова [10], "Тлумачний словник" Д. В. Дмітрієва [11], "Музика. 
Словник-довідник" Ю. Є. Юцевича [12] та ін.); 
2) в якому засобами створення художнього образу є рухи, жести та положення тіла 
танцівника ("Велика Радянська Енциклопедія" за редакцією А. М. Прохорова [1: 254-255], 
"Музична енциклопедія" за ред. Ю. В. Кєлдиша [2: 207-208], "Українська радянська 
енциклопедія" О. К. Антонова та М. П. Бажана [13: 132], "Великий тлумачний словник з 
культурології" Б. І. Кононенко [14] та ін.). 
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Ключове 
слово Означальні характеристики 

мистецтво пластичних і ритмічних рухів тіла ("Тлумачний словник іншомовних слів" Л. П. Крисіна [15], 
"Тлумачний словник" Д. Н. Ушакова [16], "Тлумачний словник" С. І. Ожегова [17] та ін.). 

сукупність 
пластичних і 

ритмічних 
рухів 

певного темпу й характеру, що їх виконують у такт певній музиці ("Великий тлумачний 
словник сучасної української мови" за редакцією В. Т. Бусла [8: 1230], "Словник 
іншомовних слів" за ред. І. К. Білодіда [9: 32-33], Тлумачний словник російської мови" 
С. А. Кузнєцова [10], "Тлумачний словник" Д. В. Дмітрієва [11], "Тлумачний словник 
іншомовних слів" Л. П. Крисіна [15], "Тлумачний словник" Д. Н. Ушакова [16], "Тлумачний 
словник" С. І. Ожегова [17] " та ін.). 

музичний 
твір 

у ритмі й стилі певних рухів ("Великий тлумачний словник сучасної української мови" за 
редакцією В. Т. Бусла [8: 1230], "Словник іншомовних слів" за ред. І. К. Білодіда [9: 32-33], 
"Тлумачний словник російської мови" С. А. Кузнєцова [10], "Тлумачний словник" 
Д. В. Дмітрієва [11], "Тлумачний словник іншомовних слів" Л. П. Крисіна [15], "Тлумачний 
словник" Д. Н. Ушакова [16], "Тлумачний словник" С. І. Ожегова [17], та ін.). 

Г. Г. Гадамер, досліджуючи феномен святковості театру, пов'язує його з тим особливим переживанням 
часу, яке є властивим для свята: злиття реального моменту та архітипічного часу, яке звільняє зв'язки людей від 
їх соціальних функцій, суспільного статусу [18: 217-256]. Ця сторона свята досліджується й у концепції 
карнавального світосприйняття М. М. Бахтіна [19: 8-12]. Танцювальне дійство стає святом, презентуючи окремі 
якісні частини святкової церемонії (функціонально – початок або кінець). У цьому випадку танцювальне 
дійство автономізується за відсутністю персоніфікації дійових осіб [20: 22-24]. 

Суб'єктом танцювального дійства є маса, що постійно рухається-змінюється, створюючи феномен колективного 
танцюючого тіла, яке функціонує за своїми законами. В "колективному тілі" окремий танцюрист стає частиною 
групи, що цілеспрямовано рухається відповідно до малюнку танцю та метроритму музичного супроводу [20: 22-24].  

Функціональна роль колективного танцюючого тіла характеризується єдністю та відсутністю особистісної 
диференціації – персоніфікації. У виступі виконавців-танцівників кожна танцювальна пара персоніфікована, 
атмосфера святковості досягається за допомогою традиційного театрально-видовищного інструментарію: 
декоративного елементу, костюмів, гриму, атрибутики тощо. Встановлюються принципово нові взаємини між 
актором і костюмом, який втрачає вторинну підлеглість [20: 22-24]. 

Костюм допомагає виявити задум танцівника-актора у розкритті індивідуальності персонажу. Танцівник 
повинен показати індивідуальність костюму, дозволити розмовляти йому вільною мовою живопису, 
позбавленого сталості в нерухомості [20: 22-24]. Костюм не тільки має повторювати рухи, але й пропонувати 
актору грати з ним, щоразу по-новому відкриваючи себе у цій грі [21: 117].  

Розгляд функціональних можливостей костюму в сценічній хореографії ґрунтується на визначенні 
універсальної функції костюму в культурі, яка полягає в тому, щоб адаптувати людину до того чи іншого 
життєвого контексту для забезпечення продуктивної комунікації, успішної діяльності. Костюм одночасно 
підпорядковується середовищу й трансформує його в певному напрямі. 

Історично першою (узагальненою) функцією костюму є інструментально-практична (захист тіла від впливів 
середовища). Дещо пізніше з'являються соціальні функції, що мають широкий спектр вираження й 
розподіляються на два напрями: інформування та формування. Інформування пов'язане з потенційною 
можливістю костюму декларувати відомості про його носія як представника певної соціальної групи, формування 
– із зовнішнім та внутрішнім світом людини. В контексті сценічної хореографії, диференціація соціальних 
функцій обмежується функцією моделювання бажаного іміджу та формування художнього образу [22: 28-31]. 

Важливими характеристиками танцю є його зовнішня та внутрішня структура. Неповторне композиційне 
обличчя танцю визначає його зовнішня структура, що складається з хореографії (хореографічний малюнок, 
хореографічний текст – танцювальні рухи, жести, статичні й динамічні пози, міміка, ракурси), музики, світла та 
кольору, декорацій та інших компонентів. Внутрішня структура танцю визначається його характером як 
просторово-часової діяльності з іманентними їй семантичними чинниками та візуально-звуковою організацією 
сприйняття. Вона, як жодна інша творча діяльність безпосередньо пов'язана з людиною у її психофізичній 
цілісності – у єдності її тіла, душі та духу [23: 10-13; 24: 18-124]. 

Останні дослідження в галузі мистецтвознавства, філософії, педагогіки та психології мистецтва (А. Арто, 
А. Банфі, А. Бергсон, Ю. Лотман, Л. Масол, Я. Мукаржевський, Ф. Ніцше, Й. Хейзінга, В. Чистякова та ін.) 
свідчать про те, що період кінця XX – початку XXI ст. ознаменований значною і суттєвою трансформацією 
понять "танець" та "хореографія", які сповнилися новим змістом.  

Висновки. Серед множинності контекстів визначення хореографії і танцю можна узагальнити наступне: 
танець – це певний стан (екзистенція "тут і зараз"), хореографія – це просторова форма транслювання цього 
стану [20: 22-24]. Водночас, як показав аналіз педагогічних джерел, значна кількість дефініцій є свідченням 
неповного їх осягнення. Практично не розглядається поняття "танець" у педагогічному контексті. Зважаючи на 
те, що у попередніх дослідженнях ми розглядали хореографію як навчальний предмет, танець у контексті 
досліджуваної проблеми будемо розглядати як засіб підготовки майбутніх учителів початкових класів до 
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викладання навчального предмету "Хореографія" у ЗОШ, який спрямований на: виховання у молоді естетичних 
поглядів та смаків, любові до усього прекрасного; вироблення умінь примножувати культурно-мистецьке 
надбання українського народу та народів світу; утвердження здорового способу життя, повноцінний фізичний 
розвиток особистості, гармонію тіла й духу. 

Зазначене вище дає підстави для визначення напрямів подальшої роботи: дослідження видів та стилів 
танцю, історії становлення танцю в Україні та світі тощо. 
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Чернышова А. М. Смысловая характеристика понятия "танец" в контексте изучения проблемы 
профессионально-педагогической подготовки будущих учителей начальных классов. 

В статье в контексте исследования проблемы профессионально-педагогической подготовки будущих 
учителей начальных классов к преподаванию хореографии в общеобразовательной школе изучен комплекс 

категорий и понятий, среди которых ключевой является категория "танец". Подана содержательная 
характеристика упомянутого понятия. Введена содержательная характеристика понятия "танец" в 
контексте подготовки будущих учителей начальных классов к преподаванию хореографии. Определены 

направления для дальнейшей работы. 

Chernyshova A. M. The Contents Characteristics of the Notion "Dance" in the Context of Learning the Problem of 
Future Elementary School Teachers’ Professional Pedagogical Training. 

The article in the context of researching the problem of future elementary school teachers’ professional pedagogical 
training for the choreography teaching in the comprehensive school studies the complex of categories and notions, 

among which the key category is the category of "dance". The content characteristic of the mentioned notion is given. 
The content characteristic of "dance" notion in the context of future elementary school teachers’ professional 

pedagogical training for the choreography teaching is introduced. The directions for the further work are determined. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ  
В УМОВАХ СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ 

У статті обґрунтовано зміст освіти професійної підготовки магістрів сестринської справи в Україні. 
Визначено принципи відбору змісту та структурування змісту професійної підготовки медичних сестер із 
повною вищою освітою в галузі охорони здоров’я, які необхідно враховувати під час вибору форм навчання 

для того, щоб забезпечити особистісне включення студентів-магістрів у навчальний процес; сприяти 
прагненню досконало оволодіти майбутньою професією. Представлено характеристику дисциплін, які 
забезпечують професійну, професійно-педагогічну, практичну підготовку магістрів у Житомирському 

інституті медсестринства. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними 
завданнями. Серед стратегічних завдань реформування освіти в Українській державі, нормативно-правовими 
документами визначено за мету вивести освіту України на рівень розвинених країн світу. Здійснити це можливо 
переходом до гнучкої, динамічної системи підготовки фахівців, яка б задовольняла потреби кожного 
громадянина нашої держави в здобутті певного освітнього та кваліфікаційного рівнів за напрямами. 

Формування багатоваріантної політики в галузі освіти дає можливість громадянам здобути освіту протягом 
усього життя і створює умови для інтеграції освіти України у світовий освітянський простір. 

Проблема реформування галузі охорони здоров’я, нагальна необхідність виконання вищою освітою 
державного замовлення на підготовку високопрофесійних кадрів актуалізує завдання підготовки фахівців з 
повною вищою освітою. 

Підготовка магістрів сестринської справи у системі вищої освіти спрямована на створення умов для 
творчого розвитку особистості та передбачає набуття як поглиблених знань із обраної спеціальності, так і 
основних навичок науково-дослідної роботи. Формування сучасного фахівця з медсестринства такого рівня є 
багатовекторним комплексним процесом, що постійно піддається впливу великої кількості чинників та умов. 

Метою нашого дослідження є визначення та обґрунтування змісту освіти професійної підготовки магістрів 
сестринської справи в Україні в умовах ступеневої освіти. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Під 
змістом освіти науковці розуміють певний обсяг і характер систематичних наукових знань, практичних умінь і 
навичок, а також світоглядних і морально-етичних ідей, якими має оволодіти людина, в даному випадку студент, у 
процесі навчання. У доборі змісту педагогічної освіти у світі існують різні підходи: політехнізм (в Україні); 
прагматизм (у США); енциклопедизм (у Франції); екзистенціоналізм (в Англії). Сучасна освіта розвивається в різних 
напрямах: гуманітаризації, диверсифікації, фундаменталізації, інформатизації, індивідуалізації. 

В. Луговий під змістом освіти розуміє упорядковану, цілісну сукупність елементів і процесів, котрі 
утворюють освітню систему. 

І. Лернер обґрунтовує чотири основні елементи змісту освіти: 
1. Інформація, яка підлягає засвоєнню. Знання, що накопичені людством (основні ідеї, концепції, теорії, 

поняття науки). Знання про шляхи, методи пізнання, типи і способи розумових дій. 
2. Способи діяльності – уміння, навички. 
3. Досвід емоційно-ціннісного ставлення до знань. 
4. Досвід творчої діяльності (перенесення знань, варіативність, комбінування) [1]. 
Як зауважує Н. Брюханова, зміст освіти – той аспект процесу передачі життєвого та професійного досвіду 

людства від покоління поколінню, який у всякий час залишається відкритим і вимагає переосмислення доробку 
стосовно нових вимог, напрямів розвитку держави [2]. 

В Україні зміст освіти визначається державними документами – навчальними планами та навчальними 
програмами. 

Навчальний план – це державний нормативний документ, який визначає навчальне навантаження студентів, 
його розподіл за семестрами, відділеннями, спеціальностями, тобто встановлює перелік навчальних дисциплін, 
кількість годин, відведених на кожну дисципліну, кінець і початок навчального року. 

Навчальна програма – це державний документ, в якому розкривається зміст освіти з кожної дисципліни і 
визначається система наукових знань, світоглядних і морально-етичних ідей, практичних умінь і навичок, 
якими необхідно оволодіти студентам. Існує кілька способів побудови навчальних програм: а) лінійний; 
б) концентричний; в) модульний (при такому способі зміст кожної навчальної теми групується за такими 
напрямами: орієнтаційний, методологічний, змістовий, операційно-діяльнісний, контрольно-перевірочний). 

Характеристикою змісту освіти є обґрунтування принципів відбору змісту навчання, його структурування 
з урахуванням вимог концепції вищої професійної освіти, спеціальності, професійної готовності; цілісності, 
вірогідності і відповідності стандартам.  
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Методичне оснащення змісту освіти включає методи структурування навчальних елементів, визначення 
характеристик на рівні дисциплін навчального плану. В основі його формування лежить модель спеціаліста, яка 
дозволяє визначитися в підборі наукової та навчальної інформації, засвоєння якої в процесі навчання буде 
достатнім для здійснення певного виду професійної діяльності на відповідному кваліфікаційному рівні [1]. 

В Україні підготовка магістрів сестринської справи здійснюється у чотирьох вищих медичних навчальних 
закладах: Науково-навчальному інституті Тернопільського державного медичного університету 
ім. І. Я. Горбачевського, Буковинській державній медичній академії, Харківському медичному університеті, 
Житомирському інституті медсестринства. Згідно наказу МОЗ України і АМН України №522 / 51 від 12.09.08. 
р. "Про концепцію розвитку вищої медичної освіти" Житомирський інститут медсестринства визначено 
провідним і відповідальним за впровадження ступеневої медсестринської освіти в державі. 

У Житомирському інституті медсестринства навчальний процес зі спеціальності 8.110102 "Сестринська 
справа" (з 2011 року 8.12010006 "Сестринська справа") здійснюється за навчальним планом, який ґрунтується 
на освітньо-кваліфікаційній характеристиці та освітньо-професійній програмі відповідно до державного 
стандарту вищої освіти України [3]. 

Відповідно до зазначеного навчального плану зміст підготовки магістрів сестринської справи включає 
загальноосвітню підготовку, до якої увійшли цикли гуманітарної та соціально-економічної підготовки, 
природничо-наукової підготовки та цикл професійної підготовки. 

Згідно навчального плану загальний обсяг навчального часу всієї підготовки майбутньої медичної сестри за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" становить 4644 годин / 86 кр., з них: гуманітарна та соціально-
економічна підготовка складає 486 годин / 9 кр., що дорівнює 10 %, природничо-наукова підготовка – 486 годин 
/ 9 кр., що дорівнює10 %, професійна підготовка, в т. ч практичне навчання, – 3402 годин / 63 кр., що дорівнює 
73 %, написання та захист магістерської роботи – 324 годин / 6 кр., що дорівнює 7 %. 

Згідно рис. 1. зміст професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи визначається як 
сукупність професійної, професійно-педагогічної та практичної підготовки, яка повинна забезпечити формування 
професійних знань, умінь, навичок та особистих якостей у магістра сестринської справи з метою здійснення ним 
професійної діяльності. Обґрунтуємо зміст професійної, професійно-педагогічної та практичної підготовки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Зміст професійної підготовки магістрів сестринської справи. 
 
Загальновідомо, що професійний блок є основним у навчанні. Як зауважує С. Я. Батишев, у межах 

професійного блоку дається навчальний матеріал, покладений в основі засвоєння відповідних видів професійної 
діяльності на необхідному рівні [4]. 

З огляду на це, ми встановили, що професійна підготовка майбутніх магістрів сестринської справи 
здійснюється сукупністю професійних дисциплін (рис. 2). 

Їх вивчення передбачає формування професійних знань і умінь, необхідних майбутнім магістрам 
сестринської справи для виконання своїх професійних (нормативно-методичної, організаційної, діагностичної, 
науково-дослідницької) функцій, та сприяє удосконаленню професійної компетентності майбутніх магістрів 
сестринської справи. 

Магістр сестринської справи повинен мати широку ерудицію, фундаментальну наукову базу, володіти 
методологією наукової роботи, сучасними інформаційними технологіями, методами отримання, обробки, 
зберігання і використання наукової інформації, бути спроможним до творчої науково-дослідної діяльності. 
Цьому сприяє вивчення професійно-орієнтованих дисциплін (Методологія наукової роботи, Соціальна 
медицина та медична статистика, Медична інформатика, Правознавство та медичне законодавство, Педагогіка 
та мистецтво викладання, Психологія, Українська мова за професійним спрямуванням тощо). 

В умовах розбудови України, утвердження її на міжнародній арені, закріплення української мови як 
державної, постала нагальна потреба впровадження української мови в усі сфери життєдіяльності держави, 
забезпечення використання її у професійній діяльності кожного. Реалізація цього завдання під час підготовки 
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магістрів сестринської справи здійснюється шляхом вивчення курсу "Українська мова (за професійним 
спрямуванням)". Метою курсу є підвищення рівня загальномовної підготовки майбутніх магістрів, мовної 
грамотності, комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, 
наукового, розмовного стилів української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному рівні, 
вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: вплив на співрозмовника за допомоги 
вмілого використання різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу; 
сприйняття і відтворення фахових тестів; засвоєння лексики і термінології свого фаху; вибір комунікативно 
виправданих мовних засобів; послуговування різними типами словників. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Дисципліни, які забезпечують професійну підготовку магістрів сестринської справи. 
 
Національна програма розвитку медсестринства передбачає підготовку медичної сестри-організатора, лідера 

сестринської справи, викладача сестринських дисциплін, яка буде здатна співпрацювати з родинами пацієнтів, 
здійснювати наукову працю з проблем медсестринства, займатися викладацькою роботою. 

Саме з урахуванням такого характеру підготовки магістрів сестринської справи передбачено введення у 
навчальний процес предметів "Педагогіка і мистецтво викладання", "Психологія". 

При переході від медичної до медсестринської моделі майбутні спеціалісти мусять достеменно володіти 
мистецтвом спілкування, знаходити нові шляхи для формування сприятливого соціально-психологічного клімату та 
ефективного психологічного забезпечення сестринського процесу; в умовах медичного закладу освіти І-ІІ рівня 
акредитації з метою підготовки спеціалістів проводити теоретичне та практичне навчання студентів з однієї із 
професійно-орієнтованих дисциплін. Після вивчення дисципліни "Педагогіка та мистецтво викладання" студенти 
повинні знати: загальні основи педагогіки, методи педагогічних досліджень, сфери та етапи навчального процесу в 
сестринській справі; вміти: чітко визнати зміст, основні форми та методи навчально-виховної роботи, володіти 
технікою спілкування в сестринській справі, визначати зміст навчання в сестринській справі. 

Завданням курсу "Психологія" є формування у студентів мотивації до більш поглибленого вивчення 
психологічної науки, розкриття проблеми емоційно-вольових відносин на шляху їх оптимізації та корекції, 
цілеспрямованого впливу на них, підвищення культури спілкування, відпрацювання навичок комунікативної 
діяльності з хворими різних соціальних груп та вікових категорій, їхніми родичами, медперсоналом, колегами, 
вміння долати конфлікти та психологічні бар’єри, актуалізувати розуміння адекватних меж професійної 
компетенції, принципів професійної взаємодії, медичної етики і деонтології. 

Метою вивчення курсу "Соціальна медицина та медична статистика" є висвітлення питання особливостей 
соціальної медицини та статистики в системі охорони здоров’я України, принципи її організаційно-управлінської 
діяльності. Під час вивчення курсу студенти оволодівають теоретичними і практичними питаннями з організації 
обліку, звітності, стратегічного і оперативного планування та прогнозування у системі охорони здоров’я України. 

Вивчення предмету "Методологія наукової роботи" сприяє формуванню особистості медичного фахівця 
який творчо-мислить, свідомо орієнтується в інформаційному та науковому просторі, здатний розробляти 
авторські, ексклюзивні програми, здійснювати сестринський процес на високому інтелектуальному рівні. 
Навчальна програма курсу передбачає вивчення основ наукових досліджень, зокрема, поняття науки, методики 
наукових досліджень, самостійної роботи над літературними джерелами, планування та організацію наукового 
експерименту, обробки експериментальних даних, формування у студентів – медиків умінь аналізувати 
науково-інформаційну літературу, висвітлювати результати науково-теоретичних і дослідницьких пошуків у 
магістерських роботах, наукових розвідках. 

Практика студентів є невід’ємною складовою частиною професійної підготовки майбутніх спеціалістів.  
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Відповідно до навчального плану підготовки спеціалістів сестринської справи за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем "магістр" передбачено наступні виробничі практики:  

1. Первинна медико-санітарна допомога. Практика надання ПНСД дає змогу оцінити фахову придатність 
майбутнього магістра сестринської справи, допомагає усвідомити його місце у загальній структурі національної 
охорони здоров’я. Тривалість практики 10 тижнів (540 годин / 10 кр.). 

2. Педагогічна практика. Сприяє формуванню педагогічних умінь та навичок, зростанню професійної 
компетентності та майстерності майбутніх спеціалістів. Тривалість практики 10 тижнів (540 годин / 10 кр.). 

3. Клінічна практика. Проводиться з метою узагальнення змісту набутої освіти, отриманих знань, вмінь та 
навичок поєднання з реальними умовами їх застосування. Тривалість – 10 тижнів (540 годин / 10 кр.).  

Майбутня професійна діяльність магістра педагогічної, наукової чи управлінської діяльності у медичній 
галузі повинна бути пов’язана з виконанням функцій викладача вищого навчального закладу, наукового 
працівника чи менеджера. Саме готовність до такої діяльності і повинна засвідчувати магістерська робота. 

Висновки. Отже, підсумовуючи вищесказане, нами визначено зміст професійної підготовки майбутніх 
магістрів сестринської справи в галузі охорони здоров’я. 

Від змісту такої підготовки, форм, методів, прийомів навчання буде залежати, чи випускник розпочне свою 
професійну діяльність, маючи здебільшого теоретичні знання щодо майбутньої професії, які професіонали нерідко 
радять "забути через їх незастосовність до практики", чи майбутній спеціаліст протягом навчання отримає 
практично зорієнтовану підготовку і буде вмотивовано її використовувати у майбутній професійній діяльності. 

У проведеному дослідженні представлена характеристика дисциплін, які забезпечують професійну, 
професійно-педагогічну та практичну підготовку майбутніх магістрів. Аналіз навчально-методичної 
документації показав, що підготовка майбутніх магістрів сестринської справи у Житомирському інституті 
медсестринства більш посилена в сторону професійної та практичної підготовки.  
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Махновская И. Р. Профессиональная подготовка магистров сестринского дела  
в условиях ступенчатого образования. 

В статье обосновано содержание образования профессиональной подготовки магистров сестринского дела в 
Украине. Определены принципы отбора содержания и структурирования содержания профессиональной 

подготовки медицинских сестер с полным высшим образованием в сферы охраны здоровья, которые необходимо 
учитывать во время выбора форм обучения для того, чтобы обеспечить личное включение студентов-магистров в 

образовательный процесс; способствовать стремлению овладеть будущей профессией. Представлены 
характеристики дисциплин, которые обеспечивают профессиональную, профессионально-педагогическую, 

практическую подготовку магистров в Житомирском институте медсестринства. 

Makhnovs’ka I. R. Nursing Masters’ Professional Training in the Terms of the Staggered Education. 
The article explains the content of education of nursing masters’ professional training in Ukraine. The principles of 
content selection and structuring the content of nurses’ professional training with the complete higher education in 
health care, which should be necessary taken into the account while selecting the forms of education to provide the 

students-masters’ personal inclusion into the educational process; promote the striving to acquire the future profession 
are determined. The characteristics of disciplines that provide professional, professional pedagogical, practical 

masters’ preparation in the Zhytomyr Institute of Nursing are presented. 
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ТЕРМІНИ В АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ МОВІ, ЗАПОЗИЧЕНІ З ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВ 

У статті йдеться про вплив на джерела збагачення мови розширення міжнародних зв'язків, наявності 
спільності в ідеології, демократичному прогресі, інтеграції в Європу. На сьогодні терміни європейського 

походження є основними джерелами виникнення термінів у азербайджанській мові у зв'язку з 
функціонуванням понять, пов'язаних з новою технікою, зокрема в галузі інформатики, телекомунікацій, 

кібернетики, космічної промисловості. 

У більшості мов світу запозичення відіграють особливу роль у збагаченні словникового запасу. В останні 
роки розширення міжнародних зв'язків, наявність спільності в ідеології, демократичному прогресі, інтеграція в 
Європу впливають також на джерела збагачення азербайджанської мови. На сьогодні терміни європейського 
походження є основними джерелами виникнення термінів у азербайджанській мові, так як у зв'язку з 
функціонуванням понять, пов'язаних з новою технікою, зокрема в галузі інформатики, телекомунікацій, 
кібернетики, космічній промисловості в азербайджанській мові, можна сказати, як і у всіх мовах цивілізованих 
країн світу, процес запозичення слів і термінів спирається, в основному на міжнародну координацію. В 
азербайджанській мові запозичення термінів з європейських мов історично відбувалося за допомогою 
російської мови. А. Гараєв пише: "Безпосередні зв'язки і відносини азербайджанського народу з народами світу 
мають давнє коріння. В результаті цього зараз в нашій мові використовується велика кількість слів, 
запозичених з європейських мов. Ці слова залишили певний слід у всіх прошарках азербайджанської мови і 
створили в різних стилях мови лексико-семантичні відтінки" [1: 3]. Також варто зазначити, що перехід у 
азербайджанську мову лексичних одиниць, запозичених з європейських мов за допомогою російської мови, не 
був механічним, вони були засвоєні мовою після адаптації до його вимог, а значна їх кількість навіть змінилася 
з формальної та семантичної точки зору. Зближення, взаємні наукові, культурні зв'язки з європейськими 
народами в сучасний період, після здобуття незалежності, вплинули також на словниковий запас 
азербайджанської мови, система запозичення слів без посередників активізувалася, динаміка європейського 
шару в нашій термінології ще більш інтенсифікувалася. В останні роки в нашій мові збільшилася кількість 
безпосередніх запозичень з європейських мов. З урахуванням цього, класифікація, систематизація термінів 
європейського походження має для нормалізації науково-технічної термінології велике значення. Важливим є 
з’ясування в даному процесі класифікації факторів стосовно ступеня одержання працездатності в мові-
рецепторі запозичених термінів, їхнє задоволення вимог національної мови і засвоєння, тому що різні сфери 
науки і техніки є засобами міжмовного спілкування, і певною мрію залежать від міжнародного контексту.  

Вплив запозичених термінів європейського походження на різні галузі азербайджанської мови не є однаковим. 
Так, процес запозичення термінів, що відносяться до точних наук, техніки, зокрема до кібернетики, ядерної 
фізики, обчислювальної техніки, космічної техніки, переважно ґрунтується на міжнародній координації. 
А. Ахундов зазначає: "У роки незалежності джерела запозичення термінів стали значно відрізнятися від того, що 
було на попередньому етапі розвитку мови, що проявляється безпосередньо у зв'язку з процесами, що йдуть у 
суспільстві. Тобто, якщо в радянський період запозичені терміни в азербайджанській мові, як і в мовах інших 
союзних республік, запозичувалися в більшості випадків, незалежно від того, до якої мови належить термін, із 
російської мови (це був неминучий політико-економічний факт), то вже в роки незалежності, відповідно до 
сучасного стану розвитку суспільства, посилилися тенденції відходу від російської мови і перевага в обміні 
термінами стала надаватися європейським мовам, з якими були налагоджені зв'язки різного роду" [2: 88]. В кінці 
ХХ століття, після отримання країною незалежності, зв'язки з європейськими країнами розширилися. Цей період 
характеризується також переходом до нової економічної політики. Основою нової економічної політики 
Азербайджану стала ринкова економіка, яка є для Заходу пройденим шляхом. У зв'язку з тим, що джерелом нової 
термінологічної системи, пов'язаної з розвитком економічної політики цього типу, є англійська мова, набуло 
великого поширення запозичення економічних термінів із цієї мови, що і триває з аналогічною інтенсивністю 
дотепер. До цього терміни європейського походження проникали в азербайджанську мову за допомогою 
російської мови. Низка дослідників пов'язує основну причину запозичення європейських термінів зі складністю 
утворення чисто технічних термінів. Наприклад, Р. Джафаров зазначає: "Запозичення і використання термінів 
західноєвропейського походження за допомогою російської мови було явищем, яке виникало через необхідність. 
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Передусім, це пов'язано з труднощами, що виникають при присвоєнні відповідних назв у азербайджанській мові 
технічним інструментам, апаратам і приладам, технічним процесам" [3: 23]. Звичайно, запозичення термінів у 
технічних сферах відбувається і з інших причин. Однак в економічній сфері запозичення термінів пов'язане із 
суспільними змінами. Позначення нових понять, які входять у наше життя у зв'язку зі змінами, нововведеннями в 
суспільстві, тільки за рахунок використання внутрішніх можливостей мови, неможливе. 

На перших етапах після здобуття незалежності в запозиченні термінів спостерігається заміна одного з 
основних джерел, яким була російська мова, на європейські мови. Це природний процес. Терміни європейського 
походження належать, в основному до латинської, французької, німецької, італійської, грецької мов. У 
кількісному співвідношенні тут більше латинських, англійських і французьких запозичень. При їх засвоєнні за 
основу повинні бути прийняті нижченаведені критерії: 1) відповідність груп звуків у термінах групам звуків, 
прийнятим у мові; 2) відповідність морфологічної будови та інших формальних елементів терміна будові, 
прийнятій у мові, створення з ними гармонії; 3) участь терміна в процесі словотворення мови. Також варто 
зазначити те, що більшість латинських запозичень перейшла не безпосередньо, а за допомогою французької мови 
в англійську, за допомогою російської – в азербайджанську. Наприклад, слово "budget" в такій же формі перейшло 
в англійську мову від французького слова "budget". Термін перейшов з англійської мови в російську мову у формі 
"бюджет". Термін, який перейшов з російської мови в азербайджанську мову, виглядає таким чином: "büdcə" 
(бюдже). Слово "büdcə" означає грошовий фонд, що складається із запланованих прибутку та витрат економічного 
суб'єкта за певний період. За допомогою цього терміна в азербайджанській мові утворився ряд нових термінів – 
büdcə vəsaiti (бюдже весаіті), büdcə balansı, federal büdcə, büdcə uçotu (бюдже учоту) та ін. Термін "agent" – (лат. 
аgentis – діючий, що працює); агент (рос.); agent (англ.); аgent – особа, яка діє за дорученням когось і представляє 
його інтереси. В економічній сфері це слово бере участь в утворенні нових термінів: "податковий агент", 
"страховий агент", "банк-агент". Терміни "акт", "акциз", "біржа", "бонус", "декларація", "депозит", "франк", 
"індекс" та ін. також латинського походження, вони сформувалися в англійській мові, перейшовши потім в 
азербайджанську мову або безпосередньо, або за допомогою російської мови. У зв'язку з тим, що багато слів у 
латинській і грецькій мовах використовуються в багатьох мовах світу, вони займають основне місце серед 
міжнародних термінів, так як у багатьох сучасних науках використовуються терміни грецького і латинського 
походження. Ці терміни свого часу сформувалися в англійській, французькій, російській та інших мовах, і, 
перейшовши в інші мови, перетворилися на інтернаціональні терміни. Останнім часом в азербайджанську мову 
перейшло безліч термінів, що використовуються так само, як і в мові-джерелі. Наприклад, економічний термін 
"холдинг" використовується для позначення великої компанії, корпорації, яка безпосередньо керує за допомогою 
контрольного пакету акцій декількома компаніями. Зазвичай, холдинг забезпечує в єдиному напрямку політико-
економічну форму підприємств, що перебувають у його складі, і кожне акціонерне товариство, яке входить до 
нього, служить інтересам всього холдингу загалом. Термін "дебітор" (від англійського слова "debit" – борг) 
застосовується для позначення особи, що несе в процесі економічних відносин фінансові зобов'язання перед 
юридичними і фізичними особами, а також перед іншими економічними суб'єктами. Водночас, привертають увагу 
своєю працездатністю запозичені терміни, які зазнали графічних змін. Наприклад, вживані в англійській мові в 
термінологічній системі в галузі інформатики терміни "display", "diskette", "file", "facsimiles", в азербайджанській 
мові виглядають наступним чином: "displey", "disket", "fayl", "faksimil". У термінології з європейських мов 
запозичуються як терміни, так і афікси, елементи термінів. Згідно з системною класифікацією, яка 
використовується в азербайджанській мові, терміни європейського походження, можна розділити на дві групи: 

1. Запозичення за допомогою іншої мови. В основному, більшість запозичень, що використовувалися в 
азербайджанській мові до 90-х років, є лексичними запозиченнями з російської мови. Наприклад, слово "відео", 
що є першим компонентом у використовуваних в азербайджанській мові запозичених словах з компонентом 
"відео" – "відеоклуб", "відеобар", "відеозал", "відеокамера", "відеомагнітофон" та ін. – латинського походження. 
Латинське слово "відео" ("бачити") бере участь у творенні термінів в галузі електроніки як перший компонент 
певних слів. Терміни подібного типу перейшли в азербайджанську мову з російської мови і широко 
використовуються, зокрема в засобах масової інформації. Широко використовуваний останнім часом в 
азербайджанській мові термін "брифінг" у значенні "зустріч державних, політичних і громадських діячів з 
представниками преси", хоча він і запозичений з російської мови, але англійського походження. Це слово, 
першим смисловим значенням якого було "інструктувати", пізніше закріпилося в значенні "прес-конференція, 
що проводиться державними політичними діячами для представників засобів масової інформації". Це 
міжнародний термін, який перейшов в азербайджанську мову в даному значенні. Термін "браконьєр" – 
французького походження. Цей термін, як у французькій мові, так і в азербайджанській, використовується як: 
"особа, що займається недозволеним полюванням і рибним ловом або вирубкою лісу". Також в 
азербайджанській мові з'явилося безліч нових термінів із компонентом "авто". Наприклад, слово "автосервіс" 
застосовується у значенні "підприємства, що займається технічним обслуговуванням автомобілів", "автодром" – 
у значенні "ділянки, оснащеної необхідним обладнанням для випробувань автомобілів і автоперегонів". Обидва 
терміни європейського походження і були запозичені за допомогою російської мови. 

2. Прямі запозичення з європейських мов. XXI століття характеризуються інтенсивним розвитком наук, 
пов'язаних із інформатикою, телекомунікаціями, радіоелектронікою. Цей процес ще більш прискорився з 
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виникненням корпоративних і локальних комп'ютерних мереж, і зокрема з виникненням глобальної 
інформаційної мережі Інтернет. Сьогодні немає такої сфери науки і техніки, яка б розвивалася з такою 
швидкістю, як інформатика. Процес інформатизації, що охопила всі сфери нашого суспільства, збагачує 
термінологічну систему мови. Перехід до інформаційного суспільства, що є стратегічною лінією розвитку 
нашої країни, пов'язаний із ще більш широким використанням ІКТ з плином часу в повсякденній діяльності 
всіма членами суспільства. У зв'язку з цим при наданні знань на всіх рівнях масової освіти важливим є 
вивчення термінологічної лексики. У ході цього процесу терміни запозичуються безпосередньо з англійської 
мови. Наприклад, "kompyuter" (англ. "сomputer", лат. "сomputаrе" – рахувати) – автоматичний пристрій, який 
працює на основі певної програми і передбачений для обробки за короткий термін об'ємної інформації з метою 
вирішення науково-технічних, промислових, прикладних завдань; "Інтернет" – (англ. "Internet" – всесвітня 
павутина) – глобальна комп'ютерна мережа, що об'єднує в єдиному інформаційному просторі джерело 
інформації та її споживачів; "interfaks" – міжнародна факсимільна система зв'язку та інші терміни є прямими 
запозиченнями з англійської мови. Термінологічні системи в азербайджанській мові збагачуються за рахунок 
запозичень європейського походження. Внаслідок цього виражається поняття, замість пояснення активізується 
тенденція якомога більш адекватної подачі запозиченого терміна після його адаптації до фономорфологічних 
закономірностей азербайджанської мови, тобто, це стосується, як зовнішньої оболонки, так і внутрішньої суті і 
дефінітивно-образотворчого змісту. Класифікація, систематизація подібних термінів європейського походження 
має велике значення для нормалізації науково-технічної термінології. Саме на основі класифікації повинна 
визначатися асиміляція термінів у мові-рецепторі – чинники засвоєння запозиченої лексичної матеріальної 
форми шляхом наближення її фонетичних, графічних, граматичних і лексико-семантичних характеристик до 
відповідних норм запозичуваної мови, задоволення вимог національної мови і конкретно того, в якій формі 
вони були прийняті мовою. Адаптація у формальному порядку запозиченого терміна до фонетичних і 
морфологічних норм запозичуваної мови, використання в різних функціональних стилях мови, відповідність 
правилам словотворення мови, створення сполучень зі словами запозичуваної мови, відмінність від близьких 
синонімів є основними критеріями для визначення кола засвоєння запозиченого слова. 
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Алмаммедова Сабина. Термины в азербайджанском языке, заимствованные из европейских языков. 

В статье повествуется о воздействии на источники обогащения языка расширения в последнее время 
международных связей, наличия общности в идеологии, демократическом прогрессе, интеграции в Европу. В 
настоящее время термины европейского происхождения являются основными источниками возникновения 
терминов в азербайджанском языке в связи с функционированием понятий, связанных с новой техникой, в 
частности в областях информатики, телекоммуникаций, кибернетики, космической промышленности, в 

азербайджанском языке. 

Almammedova Sabina. Terms in the Azerbaijan Language, Borrowed from the European Languages. 

The article narrates about the influence on sources of language enrichment the recent expansion of international 
contacts, general presence in the ideology, democratic progress and integration into Europe. Currently the terms of the 
European origin are the basic sources of terms occurrence in the Azerbaijan language due to functioning of concepts, 

connected with new techniques, in particular in areas of computer science, telecommunications, cybernetics, space 
industry, in the Azerbaijan language. 
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"БАЛАДА РЕДІНҐСЬКОЇ В’ЯЗНИЦІ" ОСКАРА ВАЙЛЬДА ТА ЇЇ ПЕРЕКЛАД НА МОВУ ЇДИШ: 
ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ЯК СПОСІБ ВИВЧЕННЯ КОНОТАЦІЇ 

На основі методу порівняльного перекладознавчого аналізу в статті здійснено спробу вивчення особливостей 
конотативного забарвлення новоєврейських лексем у перекладному тексті твору Оскара Вайльда "Балада 

Редінґської в’язниці". Виокремлюючи в тексті оригіналу три основні мотивні комплекси, розглянуто специфіку 
конотативного забарвлення лексем, які залучаються для їх експлікації, та порівняно результати своїх 

спостережень із відповідними параметрами цільового тексту в широкому лінгвокультурному контексті. 

Актуальність теми нашого дослідження обумовлена, передусім, тим, що саме питання стилістики 
новоєврейської мови залишаються найменш розробленими не лише в українській, але й у світовій їдишистиці. 
Найпростішим поясненням такого стану речей може слугувати той факт, що, залишаючись протягом тривалого 
історичного періоду мовою, насамперед, побутового спілкування, новоєврейська мова в принципі не 
розглядалася як така, що може слугувати для перекладу творів світової класики. Короткий період активного 
практичного впровадження та академічного вивчення їдиш, який супроводжувався розвитком традиційних та 
виникненням нових функціональних стилів, завершився репресіями кінця 30-х і початку 50-х рр. в СРСР, з 
одного боку, та Катастрофою 1939–1945 рр., з іншого боку. Вищезгадані події, в першому випадку, призвели до 
фактичної заборони серйозної наукової роботи з проблем їдишистики, а в другому – до появи кардинально 
нового не лише політичного, але й лінгвістичного атласу післявоєнної Східної Європи. Таким чином, станом на 
початок 50-х рр. ХХ ст. єдиним потужним центром вивчення мови їдиш залишався Нью-Йорк, де було 
відновлено роботу Єврейського наукового інституту (більш знаного як  ִווָאיי  – YIVO), а на межі 70-х – 80-х рр. 
позицію лідера у вивченні новоєврейської проблематики зайняв Оксфордський центр їдиш. Однак, з огляду на 
об’єктивні причини, серед яких варто, передусім, назвати виразну проівритську позицію тодішнього 
ізраїльського керівництва, мова йшла не так про розвиток, як про збереження новоєврейської культурної – і, 
зокрема, мовної – спадщини. 

Виразні паралелі вищезгаданих екстралінгвістичних обставин, які детермінували розвиток їдиш у XX столітті, 
можна простежити шляхом аналізу та порівняння двох класичних праць зі стилістики новоєврейської мови, а саме 
"Стилістики їдиш" Н. Штіфа та "Виправлених виправлень" (תקני תקנות) Д. Каца. В першому випадку очевидним є 
заідеологізовано-прескриптивний підхід автора, який відверто акцентує увагу на злободенних питаннях 
практичного характеру, будь-що намагаючись "підтягнути" мовні ресурси їдиш до діловодських стандартів епохи 
раннього СРСР. Так, з 172 сторінок книги 114 присвячено проблемам "паперової мови", а 27 відведено на 
регламентацію особливостей вживання конструкцій із прийменником [1] פון. В другому випадку маємо ґрунтовне 
наукове дослідження, автор якого широко залучає напрацювання попередників та подає більш ніж достатню 
кількість нерідко ексклюзивного ілюстративного матеріалу, проте з цього не робить жодних принципових 
висновків. Натомість наприкінці книги науковець, серед іншого, констатує: "Всі слова в їдиш є новоєврейськими, 
незалежно від того, звідки вони походять, а також від того, коли саме вони були запозичені" [2: 286]. Однак саме 
зі стилістичної точки зору проти даного твердження найлегше заперечити: не викликає сумнівів, що, наприклад, 
лексеми Weltanschauung та malaise, з одного боку, і синонімічні їм, відповідно, ideology й sickness, з іншого боку, є 
рівною мірою англійськими, проте нетотожними стилістично. Лексема Weltanschauung є не лише запозиченням із 
німецької мови, але й спеціальним філософським терміном, а тому її конотативне наповнення не є повністю 
еквівалентним стилістично нейтральній лексемі ideology в значенні ''світогляд''; так само malaise є не лише пізнім 
запозиченням з французької, але й має виразно офіційне конотативне забарвлення порівняно з нейтральним 
sickness. Цю ж тезу можна проілюструвати за допомогою прикладів уживання давньоєврейських слів та виразів, 
які були історично інкорпоровані мовою їдиш: слушною є думка, згідно з якою неможливо приписати всім без 
винятку гебраїзмам у їдиш однакове конотативне значення, проте це не означає, що в складі останніх не можна 
виокремити вужчих стилістично маркованих утворень [3].  

Вищесказане, водночас, потребує уточнення у вигляді констатації надзвичайно слабкої представленості 
їдиш як живої розмовної мови (в цій якості вона зустрічається переважно серед членів ортодоксальних 
іудаїстських громад Ізраїлю й США), що ставить науковців перед необхідністю залучення альтернативних 
інтерв’юванню методів і методик її дослідження. В цьому контексті однією із найбільш продуктивних 
альтернатив може бути метод порівняльного перекладознавчого аналізу відповідних оригінального та 
перекладного текстів, які демонстрували б високий ступінь специфічної конотативної насиченості як результат 
лінгвокультурної специфіки описуваного явища. В такому розумінні цілком задовільним матеріалом 
дослідження видається відомий твір Оскара Вайльда "Балада Редінґської в’язниці" в його оригінальному та 
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перекладному варіантах; при цьому об’єктом дослідження виступає культурно марковане конотативне 
значення новоєврейських лексем різного походження, а предметом дослідження є специфіка його реалізації в 
межах аналізованого тексту. 

Літературознавці загалом одностайні в констатації того факту, що "Балада Редінґської в’язниці" різко 
контрастує зі звичними канонами художньої манери Вайльда. При цьому засадничою авторською інновацією, яка 
й визначає основні риси поетики твору, називають відхід від традиційного для поета світоглядного індивідуалізму 
в бік акцентованої "колективності" зафіксованого в тексті світовідчуття. Зокрема, як зазначає знаний англійський 
літературознавець Теренс Іґлтон, "в жодному іншому творі Вайльда не можна зустріти настільки очевидного 
превалювання першої особи множини" [4: 26]; французький дослідник Філіпп Жюльєн вказує на те, що поет 
"пізнав простоту лише коли пізнав страждання" [5: 291]; "сувору прямоту вираження" (a stark bluntness of 
expression) вбачає в мові аналізованого твору відомий історик літератури Ендрю Сендерс [6: 491]. При цьому, 
парадоксальним чином, нагнітання "колективності" у вищезгаданому розумінні породжує відчуття специфічної 
безособовості оповідача: змальовувані події, тобто епічний компонент жанру балади, подаються через розповідь 
свідка, здебільшого в третій особі однини (на відміну від ліричних елементів твору), проте оповідачем міг би бути 
не лише ліричний герой, але й будь-який інший ув’язнений. Свого часу саме на цю особливість твору вказував, як 
нам здається, і сам автор: "По сути дела, художественно описывать тюрьму не легче, чем, скажем, нужник. 
Взявшись за описание последнего в стихах или прозе, мы можем сказать только, есть там бумага или нет, чисто 
там или грязно – и все; ужас тюрьмы в том и состоит, что, будучи сама по себе чрезвычайно примитивной и 
банальной, она действует на человека столь разрушительно и мерзко" [7: 312]. Якщо ж "перекласти" вищезгадані 
літературознавчі характеристики досліджуваного тексту на мову лінгвістики, доречно буде, на нашу думку, 
констатувати акцентовану важливість власне мовних (а не індивідуально-мовленнєвих), деіндивідуалізованих та 
об’єктивованих конотативних значень використовуваних автором лексичних одиниць. 

"Балада Редінґської в’язниці" була перекладена на новоєврейську мову Ароном Карліним у 1925 році [8]. 
Виходець із Поділля, який писав на українському діалекті їдиш, Карлін ще в молоді роки емігрував до США, де 
в 1919 році разом із групою однодумців заснував літературно-мистецький часопис די פעדער״״  – "Перо" [9: 563], в 
якому й побачили світ як оригінальні вірші автора, так і його численні переклади поезій Е. По, Г. Лонгфелло, 
В. Вітмена та інших авторів. 

Навряд чи може викликати заперечення теза про те, що будь-який переклад є інтерпретативним за своєю 
суттю. Однак категоріальні та термінологічні нововведення, які детермінували зміст мовознавчих дискусій 
останніх десятиліть, дозволили нарешті сформулювати добре відому на емпіричному, але нову на теоретичному 
рівні думку, згідно з якою вищезгадана інтерпретативність є, так би мовити, дворівневою: перекладач має 
передавати не лише своє особисте розуміння оригіналу, послуговуючись по можливості еквівалентними 
засобами мови перекладу, але й знайти спосіб адекватного відображення ідейного змісту, системи художніх 
образів тощо оригінального твору в концептуальній системі останньої. Український перекладознавець 
А. М. Науменко називає перший вид перекладу "лінгвістичним", а другий – "концептуальним" [10]. Лише при 
такій постановці питання стає зрозумілою вся складність завдання перекладача у випадку, який аналізується: 
А. Карлін мав не лише подати власну інтерпретацію твору Вайльда, що додатково ускладнювалося поетичним 
характером тексту та об’єктивними відмінностями між версифікаційним потенціалом англійської та 
новоєврейської мов, але й – в ідеалі – здійснити повноцінне перекодування англійських (згадаємо про 
констатовану вище конотативну насиченість твору) та християнських концептів оригіналу на зафіксовану в 
мові систему ментальних уявлень зовсім іншого народу, який, своєю переважною більшістю, сповідує зовсім 
іншу релігію. Можна довго сперечатися про те, якою саме мірою перекладачеві вдалося досягти успіху в 
розв’язанні цього, поза сумнівом, непересічного завдання. Нас, натомість, цікавлять не так традиційні питання 
критики перекладу А. Карліна (хоча повністю уникнути цього доволі складно), як труднощі в роботі 
перекладача, які репрезентовані випадками втрати, компенсації, переосмислення тощо художньо значущих 
деталей оригінального твору, особливо якщо вищезгадані явища неможливо пояснити, виходячи з суто 
версифікаційних особливостей цільового тексту. При цьому, наголосимо, предметом нашої особливої уваги є 
культурно детерміновані конотативні відтінки значення вживаних перекладачем лексичних одиниць. 

Користуючись методом мотивного аналізу Б. М. Ґаспарова [11; 12], виокремимо в тексті "Балади" три 
"мотивних комплекси", кожен з яких експлікується у вигляді окремого концептуального та лексико-
семантичного поля: кольору, християнської символіки та тюремного побуту. Відразу ж зазначимо, що ми не 
розглядаємо вищезгадані концептуально-семантичні утворення як вичерпні в аспекті характеристики змісту або 
ж поетики вайльдівського тексту, обмежуючись, натомість, аналізом саме цих конструктів з огляду, 
насамперед, на порівняну легкість їх фіксації та насиченість їх культурно маркованого значення. 

Дещо спрощуючи сутність явища, яке аналізується, спробуємо по можливості наочно продемонструвати, як 
саме "працює" механізм породження смислів із відповідних мотивів досліджуваного тексту. Так, у складі 
мотивного комплексу кольору найбільш частотними (13 випадків) є лексичні одиниці, які можуть розглядатися 
як гіпонімічні стосовно до гіпероніма red – ''червоний'' (scarlet – ''яскраво-червоний, багряний'', wine-red – 
''темно-червоний, бордовий'', crimson – ''малиновий, кармазиновий''). Крім того, саме ці одиниці зустрічаються в 
"сильних позиціях" тексту: початок балади та кінець розділу V, в якому "розвивається полемічне обговорення 
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самої природи правосуддя та міститься суворе викриття жорстокостей тюремної системи" [13: XII]. При цьому 
культурно обумовлена специфіка кожного з вищезгаданих відтінків червоного дублює та поглиблює на 
конотативному рівні зміст тих подій, опис яких паралельно подається на денотативному рівні. Широко відомо, 
що прототипом головного епічного героя твору став Чарльз Томас Вулдрідж, колишній королівський кінний 
гвардієць, який убив дружину з ревнощів і був засуджений до страти через повішання [5; 13]. За час, який 
минає від моменту винесення вироку до його фактичного виконання, герой Вайльда проходить складний шлях 
особистісної еволюції, усвідомлює свою провину та встигає духовно "підготуватися" до смерті. Цю ж саму 
історію розповідають читачеві автентичного тексту застосовані автором лінгвокультуреми класу "червоний 
колір". Балада розпочинається словами: "He did not wear his scarlet coat, / For blood and wine are red…", де 
"scarlet coat" постає не лише як традиційний елемент форми британських кавалеристів, але й викликає певні 
усталені асоціації, які підсилюються та конкретизуються й надалі. В свідомості носія англійської мови колір 
scarlet, як свідчать дані словників, чітко асоціюється не лише з кольором мундира змальовуваних часів, але й із 
мантією судді (пор. далі: "The man in red who reads the law / Gave him three weeks of life…") та жіночою 
зрадливістю (scarlet woman – ''блудниця'', пор. також ревнощі як мотив убивства). Подвійне значення має й 
фраза "For blood and wine are red", оскільки англійське red може означати не лише ''червоний'', але й ''кривавий'' 
(тобто в тексті оригіналу обидва значення актуалізуються одночасно, хоча при перекладі можна зберегти лише 
одне; пор. також наявність двічі повторюваної лексеми wine як натяк на стан сп’яніння – не лише від вина, але 
й від ревнощів). Цю ж двоїстість значення маємо й у випадках "The grey cock crew, the red cock crew, / But never 
came the day" (пор. спів півня як знак світанку та криваві півнячі бої як традиційну народну забаву англійців) та 
"And I knew that somewhere in the world / God’s dreadful dawn was red", де "red" водночас означає ''червоний (про 
схід сонця)'' та ''кривавий'' (смертний вирок здебільшого приводили у виконання на світанку, що 
підтверджується й контекстом). Закономірним наслідком описаного вище цілком може стати red hell ("For none 
can tell to what red hell / His sightless soul may stray"), де компонент red актуалізується вже в значенні 
''розпечений до червоного''. Лексема crimson ("And the crimson stain that was of Cain / Became Christ’s snow-white 
seal") має негативне конотативне забарвлення не лише з огляду на контекстуальний зв’язок з біблійним образом 
Каїна, але й, передусім, через усталеність культурно специфічного словосполучення the crimson crime – 
''кривавий злочин''. Особливою в лінгвокультурному аспекті видається нам і згадка про червону та білу 
троянди, які виростуть на могилі повішеного на знак прощення його гріхів ("Out of his mouth a red, red rose! / 
Out of his heart a white!"): як відомо, в англійській геральдиці й досьогодні широко застосовується біло-червона 
"троянда Тюдорів" (Tudor rose, Union rose) як символ примирення (цікаво відзначити, що в геральдичній 
термінології обидва кольори визначаються як proper, тобто ''(геральд.) природні'', хоча серед основних значень 
згаданої лексеми знаходимо й ''правильний; такий, як належить'; пор. також переінтерпретацію констатованого 
вище конотативного значення лексем wine та red в новому, виразно позитивному контексті – "wine-red rose"). 
Насамкінець додамо, що в період створення тексту конотативне забарвлення аналізованих лексем було 
детерміноване сильним впливом не лише мовної, але й літературної традиції: широко відомими серед 
британських читачів були роман класика американського романтизму Н. Готорна "The Scarlet Letter", за 
сюжетом якого головну героїню звинувачують у перелюбі, та "A Study in Scarlet" А. Конан Дойла, в якому був 
уперше поданий образ Шерлока Холмса. 

Аналогічним чином, складно переплітаючись та генеруючи нові контекстуальні комбінації смислів на основі 
усталених культурних конотацій, функціонують й інші лексеми, які репрезентують різні мотивні комплекси 
твору. За браком місця ми в подальшому сконцентруємо увагу здебільшого на конотативних особливостях 
відповідних лексем у перекладному тексті А. Карліна.  

Передусім, зауважимо, що перекладач, як переконливо свідчить створений ним текст, дотримувався все ж 
таки "лінгвістичної" концепції перекладу, допускаючи відхід від її положень лише в тих випадках, коли 
культурно детермінований розрив між "буквою" оригіналу та значенням останньої в новому контексті ставав 
надто небезпечним. З огляду на це, переклад одиниць, які репрезентують мотивний комплекс кольору, 
становить порівняно невеликий інтерес для дослідника: в переважній більшості випадків А. Карлін намагався за 
будь-яку ціну зберегти денотативну еквівалентність, за необхідності жертвуючи навіть версифікаційно-
естетичними стандартами (так, слово רויט־שארלאך  – ''яскраво-червоний'' римується саме з собою в складі 
дієслівної форми טרויַאפ  – досл. "зачервонений"). Єдиною статистично істотною рисою тексту Карліна в аспекті, 
який розглядається, є значно вища частотність використання лексеми זון – ''сонце'' (в цільовому тексті 
зустрічається 10 разів, тоді як у Вайльда – всього 5), у тому числі й для експлікації відповідного кольору (на 
нашу думку, його слушно тлумачити як золотавий). З одного боку, згадану закономірність можна, до певної 
міри, пояснити, виходячи з суто версифікаційних потреб перекладача, який мав підшукати контекстуально 
доречну риму для лексем בלָא – ''блакитний'' та ןפנרוָא  – ''називати'' ("Upon that little tent of blue / We prisoners call 
the sky") з повторюваного рефрену балади (в українському діалекті їдиш графема ָא – "комец алеф" 
репрезентувала фонему [у], а не [о], що є властивим для літературного стандарту мови). З іншого боку, саме 
"сильна позиція" лексеми в складі рефрену, що значною мірою й пояснює її частотність, змушує розглядати 
вибір перекладача як щось більш вагоме, ніж звичайна "технічна" необхідність. Як нам здається, варто звернути 
особливу увагу на те, що в цільовому тексті образ сонця нерозривно пов’язаний з мотивами каяття, пошуків 
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спокути та прощення (порівняємо з оригіналом: "I never saw a man who looked / With such a wistful eye / Upon 
that little tent of blue / Which prisoners call the sky …", де "sky" цілком правомірно тлумачити як християнський 
концепт Heaven). У релігійній традиції іудаїзму одним із символів світла та, ширше, божественного взагалі є 
саме золотавий колір, який нерідко комбінується з блакитним [14]. З огляду на це, прикметною видається та 
обставина, що блакитно-срібляста палітра неба та хмаринки, яку послідовно спостерігаємо в оригінальному 
тексті як антитетичну щодо похмурого тюремного подвір’я, в перекладі перетворюється на блакитно-сріблясто-
золоту ( "זוןרביי דער ַאפט פ שי\ס ווָא, לקןווָא־ און אין יעדער זילבער\ ;ןן ָאפ הימל רו ַא\לויט ־ס טורמעווָא, אין שטיקל בלָא"... ), а образ 
небес контекстуально перетворюється на образ сонця ("And through a murderer’s collar take / His last look at the 
sky?" : "זון לעצטן בליק דער  ַא\שלייף ־ון דעם טויטןפן פאון ווַאר?" ).  

Значно більший інтерес викликають випадки перекладацької інтерпретації християнських мотивів 
оригіналу. Так, у тексті Вайльда зустрічаємо 20 випадків експлікації поняття "Бог (християнський)", засобами 
якої слугують лексеми Christ (7 випадків), God (4), Lord (3), Son of God / God’s Son (2), Lord Christ (1), His care 
(1), а також описові форми: алегорична blessed Cross (1) та метонімічна "the holy hands that took / The thief to 
Paradise" (1). Натомість у цільовому тексті експлікаційна варіативність оригіналу поступається місцем усього 
чотирьом лексемам ( קריסטוס, ּפסלו־צלם, טס זוןגָא, טגָא ), причому одна з них є безперечно домінуючою ( טגָא  – ''Бог'', 17 
випадків із 20-ти). В релігійній традиції іудаїзму Бог має багато імен, причому деякі з них заборонено 
вимовляти вголос (пор. варіанти Б-г, Б-жествений, які зустрічаємо в перекладених релігійних текстах). З 
огляду на це, а також на контекстуальні особливості слововживання перекладача в аналізованому творі, 
логічним видається припущення щодо максимально широкої семантики новоєврейського טגָא  та його 
еквівалентності українському бог, але не Бог, англійському god, але не God, Lord тощо (порівняємо наявність у 
טגָא , бог та god форм множини при відсутності останніх у решти лексем, які розглядаються). Ще один аргумент 

на користь такого припущення знаходимо в одному з текстів Шолом-Алейхема: "ט איז דָא א גָא'אז ס, ג איכזָא, איר ווייסט
ג זָא, ס זיצטווָא, טפונ אונדזער אלעמענס גָא, ג איכזָא, טעס פונ יענעמ גָא איכ שמו–ט ער גָאאייַ , טנ גָאמייַ , ט איכזָא, ג ניטאיכ זָא? אפ דער וועלט

]15 : 161..."[ אונטענט דָא ָאּפס טוענ זיכ ָאווָא, ג איכזָא, סטנדלָאָארטנ אויבנ אונ זעט צו אלע ּפט דָאָא, איכ  ; "Знаете ли вы, что есть 
бог на свете? Я не говорю – мой бог или ваш бог, я говорю о том боге, об общем нашем боге, который там 
наверху сидит и видит все подлости, что творятся здесь внизу…" [16: 132]. Прикметною видається й та 
обставина, що зі 109 строф твору дві з трьох найбільш "християнських" лексем ( יסטוסקר, צלם־סלוּפ, גָאטס זון ) 
знаходимо в межах усього однієї 88 строфи тексту, що можна розглядати як спробу мінімізації 
лінгвокультурної специфіки оригіналу в аналізованому аспекті, яка викликана розривом між конотативними 
відтінками аналогів лексеми קריסטוס в європейських мовах переважно християнських народів та в їдиш, де 
конотативно нейтральною лексемою для позначення Христа є אותו איש – досл. "той чоловік" [17: 833]: " און אויף זיין

".רוּפך ַא דערלייזען דָא\ איז אזעלכע לייט קריסטוס ווייל \ ;סלוּפ־צלם ַא, ר זינד פַא\קבר ניט געשטעלט   Ще одним прикладом 
вищезгаданої "стратегії уникнення" може слугувати втрата алюзії у випадку з рядками "And bitter wine upon a 
sponge / Was the savour of remorse" – " טערניש געריינט פון מַא\ט אונז וויין גערוך הָא־און ביטער" , де втрата компонента 
sponge – ''губка'' усуває й асоціацію з відомим фрагментом Євангелія. 

Заслуговує на увагу й той факт, що лексемі chaplain – ''капелан'', яку зустрічаємо в тексті оригіналу, А. 
Карлін пропонує два відповідники: גלחта ריסטּפ . За даними словників, новоєврейське גלח має значення ''(розм.) 
піп'' [18: 401] та ''(правослоавний) священник'' [18: 506] (в американському варіанті їдиш також ''(переважно 
католицький) священник'') [19: 677], тоді як ריסטערּפ  – ''священник'' [19: 487], ''жрець, священник, ксьондз'' [20: 
502] без будь-яких конотативних особливостей. Лексему פריסט зустрічаємо в цільовому тексті лише одного разу, 
в епізоді, коли, як слушно зауважує англійська дослідниця Енн Варті, автор "застосувує вбивчу сатиру, 
змальовуючи некомпетентність тюремної адміністрації" [13: XIV]: "The governor was strong upon / The 
Regulations Act; / The doctor said that death was but / A scientific fact; / And twice a day the chaplain called, / And left 
a little tract". В перекладі два останніх вірші звучать як "ס 'טכט אים גָא געברַא\ריסט ער ּפט דך הָאל טעגלַאאון צוויימָא

"קטנטרַאקָא , де гостро сатиричною є, передусім, заміна англійського tract –''брошура (релігійного змісту)'' на ס 'טגָא
קטנטרַאקָא  – досл. "божий контракт". Натомість використання лексеми ריסטּפ  можна, передусім, пояснити, 

виходячи з суто версифікаційної необхідності (пор. вживання перекладачем саме редукованого варіанту ריסטּפ  
замість ריסטערּפ , оскільки останній, як і у випадку з גלח, має два склади), тоді як будь-які інші судження з даного 
приводу можуть носити суто гіпотетичний характер. Незважаючи на це, зауважимо, що між лексемами גלח та 

ריסטּפ  можна помітити й ще одну тонку відмінність: новоєврейське גלח увійшло до специфічного корпусу 
народної "сміхової культури" [3], а тому, попри можливість різних конотативних варіантів суто 
контекстуальної реалізації даної лексеми, її основне значення все ж постає як менш "неолюднене" та 
"автоматизоване" (порівняємо новоєврейські прислів’я: "זשע־ גלח קלינגיזט ַאזשע ּב־ זינג– חזן יזט ַאּב "  – досл. "Якщо ти 
кантор – тоді співай, а якщо піп – дзвони у дзвони"; "נט דעם מלאך קומט דער גלחז מען דערמָאַא"  – досл. "Тільки но 
згадаєш про янгола, як іде піп" ≈ "Про вовка промовка, а він у хату") [21: 52]. При такій постановці питання в 
наведеному вище прикладі спостерігаємо, як нам здається, певну стилістичну еквівалентність не лише у 
випадку з קטנטרַאס קָא'טגָא , але й з ריסטּפ .  

Іще однією закономірністю стилістичного характеру, яка чітко простежується в цільовому тексті, є 
підкреслено частотне вживання лексем слов’янського походження для опису особливостей тюремного побуту 
змальовуваного періоду. Широко відомо, що саме слов’янський компонент у складі їдиш сприймався свого 
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часу найбільш рафінованими носіями мови (зокрема, вже згадуваним Н. Штіфом) як повністю чужорідний або 
ж, щонайменше, знижено-розмовний. Натомість автори новітніх дослідженнь констатують важливість 
слов’янізмів у їдиш як, наприклад, засобу художньої стилізації [2: 161 – 166], хоча й мовчазливо погоджуються 
з тим, що їхня роль на сучасному етапі розвитку мови має тлумачитися як, передусім, історична. В 
аналізованому тексті, навпаки, спостерігаємо яскравий приклад живого та художньо значущого застосування 
лексем слов’янського походження, які створюють необхідний стилістичний тон, а подекуди й допомагають 
розмежувати конотативно нетотожні значення загалом синонімічних лексем.  

Найбільш очевидним прикладом акцентованої важливості слов’янізмів в аспекті забезпечення стилістичної 
адекватності перекладу може слугувати новоєврейська лексема טורמע – ''в’язниця'' (порівняємо рос. тюрьма, 
укр. тюрма), яка – за винятком двох випадків вживання іншого слов’янізму, גסטרָאָא  (пор. рос. острог), – 
послідовно постає як спільний еквівалент для gaol та prison у тексті оригіналу, а також широко залучається для 
модифікації значення етимологічно неслов’янських лексем, звідки маємо לייט־טורנע  – ''ув’язнені'' (пор. нім. 
Leute), הויף־טורמע  – ''тюремне подвір’я'' (пор. нім. Hof), נטווַא־טורמע  – ''стіна в’язниці'' (пор. нім. Wand) тощо. При 
цьому видається важливим, що слововживання перекладача неможливо пояснити, апелюючи до суто 
версифікаційних потреб, оскільки в його розпорядженні (за винятком численних сленгізмів на кшталт גדיא־חד , 

רחמים־שערי  тощо) була щонайменше одна двоскладова лексема з ідентичним наголосом на першому складі та 
закінченням на ה־ \ע ־  [е], яка, попри своє давньоєврейське походження, наводилася навіть у загалом не надто 
"приязних" до гебраїзмів радянських словниках –  הפיס ּת\טפיסע  [22: 297; 18: 593]. З огляду на це, логічним 
видається припущення щодо більш офіційного конотативного забарвлення новоєврейської лексеми  פיסה ּת\טפיסע  
порівняно з нейтрально-"простим" (але не власне просторічним) .טורמע  

Як і в аналізованому вище випадку з англійськими лексемами для позначення поняття "червоний колір" у 
тексті оригіналу, новоєврейські лексеми слов’янського походження у цільовому тексті немов дублюють на 
конотативному рівні денотативно експлікований сюжет твору, послідовно позначаючи переважну більшість 
ключових понять, які репрезентують мотивний комплекс тюремного побуту. Так, окрім уже згаданих вище 
лексем טורמע та גסטרָאָא , у тексті А. Карліна послідовно зустрічаємо פָאטעשַא  (свідченням запозичення даної 
лексеми зі слов’янських мов виступає неможлива у випадку з французьким échafaud вимова [ешафóт], яка, 
однак, є нормативною в російській та українській мовах) – "scaffold"; עטליעּפ  (пор. рос. пéтля, укр. петля´) – 
"noose"; דיל (пор. рос. дол, укр. долівка) – тут: ''поміст під шибеницею'', "scaffold"; רימענס (пор. рос. ремень, укр. 
ремінь) – тут: ''ремені, якими кат зв’язує засудженого перед повішанням'', "thongs"; דנעמָא  (пор. рос. модный, укр. 
модний, польськ. modny, де перехід значення в ''дивний, незвичний'' легко пояснити консервативністю 
традиційного вбрання релігійних євреїв) – "strange (it was to see him pass / With a step so light and gay)";  זשעדנע

)בליק(  (пор. рос. жадный, укр. жадібний) – досл. "жадібний погляд", "look so wistfully (at the day)"; קעּפ(לע גָא(  
(пор. рос. голый, укр. голий) – "shaven (head)"; שנעל(־כיטרע(  (пор. рос. хитрый, укр. хитрий) – тут: досл. 
"підозріло швидко (про ходу ката)", в оригіналі "went shuffling (through the gloom)"; טדרָא  (пор. укр. дріт) в 
контексті "טל און דרָאט פון שטָאשטָא"  – досл. "місто зі сталі та дроту", "the iron town"; טעסגרַא  (пор. укр. ґрати) – 
"bars"; ענטעסּפ  (пор. польськ. pęta) – "fetters"; מוטשען (пор. рос. мучать, укр. мучити) – контекстуально близьке до 
англійського "scourge" тощо.  

В даному аспекті особливо цікаво порівняти реалістичне зображення побуту в’язнів у строфі 37 
оригінального тексту та його репрезентацію в перекладі А. Карліна. В тексті Вайльда читаємо: "We tore the tarry 
rope to shreds / With blunt and bleeding nails; / We rubbed the doors, and scrubbed the floors, / And cleaned the 
shining rails; / And, rank by rank, we soaped the plank, / And clattered with the pails". Наведений уривок тексту є 
максимально простим у мовному відношенні: неважко помітити, що в ньому немає жодного "яскравого" 
стилістичного явища на кшталт епітета, метафори, порівняння тощо, а конотативне значення використовуваних 
лексем є підкреслено нейтральним (мимохідь зауважимо, що в змальовуваний час британських арештантів 
зобов’язували рвати мотузку для отримання насмоленого клоччя, а тому відповідні слова поета варто розуміти 
буквально). Натомість у перекладі виокремленого фрагменту на їдиш маємо: " ט אין שטרייףבן שטריק געצוּפהָאמיר ,\ 

זש ט ַאלע הָא ביז ַא\, ניי'וצט אויפסגעּפ, ך ריי און ריי נָא\ ;טעס און די ווענט די גרַא\, די טיר און דיל,  געשייערט פיל\ .ע הענטטעמּפ־מיט בלוטיק
.".געבלענדט . Аналізуючи стилістичні параметри наведеного уривку, спостерігаємо безпрецедентно високу для 

досліджуваного тексту концентрацію слов’янізмів: ןצוּפ  (пор. укр. цупити) – "tear"; עטעמּפ  (пор. польськ. tępy) – 
"blunt"; דיל – "floors"; טעסגרַא  – перекладач здійснює контекстуальну заміну "rails" на "bars"; זשַא  (пор. укр. аж) – 
досл. "(доки все) аж (не засяяло)". Таким чином, передача мовою їдиш підкреслено нейтральної, "нехудожньої" 
стилістичної тканини наведеного вище фрагменту англійського оригіналу супроводжується різким зростанням 
частотності слов’янізмів, що підтверджує гіпотезу про важливу стилістичну роль слов’янських запозичень у 
їдиш в аспекті створення стилістично нейтрального тону оповіді. Однак, з огляду на специфіку історико-
культурних особливостей формування новоєврейської мови, в системі стилістичних координат їдиш 
"нейтральний" означає, скоріше, "напіврозмовний" – не надто "вчений" (з помірною кількістю гебраїзмів та 
арамеїзмів) і не схильний до пуризму (до впровадження нових запозичень з літературної німецької мови).  

Спираючись на вищесказане, констатуємо, що метод порівняльного перекладознавчого аналізу є досить 
продуктивним способом вивчення особливостей конотативного забарвлення новоєврейських лексем та може 
застосовуватися для проведення подальших наукових досліджень із відповідної проблематики.  
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Сингаевская А. В., Зорницкий А. В. "Баллада Редингской тюрьмы" Оскара Уайльда и ее перевод на язык 
идиш: переводоведческий анализ как способ изучения коннотации. 

На основе метода сравнительного переводоведческого анализа в статье осуществлена попытка изучения 
особенностей коннотативной окраски новоеврейских лексем в переводном тексте произведения 

Оскара Уайльда "Баллада Редингской тюрьмы". Выделяя в тексте оригинала три основных мотивных 
комплекса, рассмотрена специфика коннотативной окраски лексем, которые используются для их 

экспликации, и были сравнены результаты собственных наблюдений с соответствующими параметрами 
целевого текста в широком лингвокультурном контексте. 

Syngaivska A. V., Zornytsky A. V. "The Ballad of Reading Gaol" by Oscar Wilde as Translated into Yiddish: the 
Translational Analysis as a Means of the Connotation Study. 

Basing on the method of the comparative translational analysis, the article presents an attempt of revealing Yiddish 
lexemes' connotative meaning peculiarities as registered in the translated version of Oscar Wilde's poem "The Ballad of 

Reading Gaol". Singling out three guiding motif complexes, the peculiarities of the constitutive lexemes' connotative 
meaning are analyzed and the observation results are compared with the corresponding characteristics of the target 

text as viewed against the vast linguistic-cultural background. 
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ФОНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІВДЕННОАМЕРИКАНСЬКОГО ДІАЛЕКТУ 

Предметом аналізу статті є особливості вимови голосних і приголосних звуків носіями сучасного 
південноамериканського діалекту порівняно із загальноприйнятим варіантом англійської мови. У статті 

розглянуто вплив гендерних чинників на мовлення героїв 6 сезону телевізійного серіалу "Reba". Досліджено вимову 
трьох вікових категорій, представлених у телесеріалі. Виявлено, що на фонетичному рівні найяскравішими носіями 

південноамериканських діалектних особливостей є жінки другої вікової групи (від 40 років і старші). 

Потужний вплив США на світову економіку, політику, повсякденне життя зробив американський варіант 
англійської мови одним із провідних засобів міжнародного спілкування. Нові комп'ютерні технології, могутня 
індустрія розваг, глобальний бізнес – усе це створено американцями. Історія, культура й менталітет Америки 
поєдналися в одному виразному понятті так званої "американської мрії". Цим прикладом для наслідування, а 
відтак і самою мовою, американці полонили практично весь сучасний світ, що й обумовлює актуальність 
вивчення американських діалектів англійської мови загалом та південноамериканського діалекту зокрема.  

Об’єкт дослідження – група південних діалектів американського варіанта англійської мови. 
Предмет дослідження – вплив гендерного та вікового чинників на носіїв південного діалекту 

американського варіанта англійської мови на фонетичному рівні в телевізійному серіалі "Reba". 
Мета дослідження – виявити, дослідити та описати зв'язок статі та віку з проявами мовної комунікації (на 

прикладі фонетичних особливостей функціонування південного діалекту американського варіанта англійської мови). 
Матеріал дослідження – 5 серій американського телевізійного серіалу "Reba". Досліджувалася вимова 

акторів на предмет наявності характерних ознак власне південного діалекту американського варіанта 
англійської мови та аналізувалась залежність мовлення героїв від їхньої статі та віку. Необхідний матеріал для 
дослідження (лексичні одиниці) був зібраний методом суцільної вибірки з телевізійного серіалу. 

Існує низка фонетичних особливостей південноамериканського варіанта англійської мови порівняно з 
мовним стандартом США – загальноамериканським варіантом англійської мови (GA) : 

 південне переміщення голосних; 
 заміна [z] на [d] у скорочених формах; 
 злиття [e] та [I] перед носовими приголосними; 
 посткоронарні проміжні звуки; 
 пониження голосних; 
 монофтонгізація дифтонгів;  
 безерність; 
 центральний дифтонг [ʌɪ] [1]. 
У системі південноамериканського вокалізму існує низка переміщень монофтонгів: 
 звук [і] в словах на кшталт meet переміщується назад і вниз;  
 звук [I] в словах на кшталт fit переміщується вгору й уперед, часто стаючи дифтонгом, що є спільним 

для напружених голосних звуків в стандартній англійській мові [2];  
 звук [e] в словах на кшталт mate переміщається назад і вниз; 
 звук [ε] в словах на кшталт met переміщається вгору і вперед, стаючи дифтонгом, що є спільним для 

напружених голосних звуків у стандартній англійській мові;  
 звуки [u] і [o] в словах на кшталт moot і mote переміщаються вперед [3]. 
Проведене Феджіном [4] дослідження південного переміщення голосних у мовленні мешканців Аністони й 

Алабами свідчить про те, що голосні звуки заднього ряду [u] і [uw] дуже віддалені вперед, особливо порівняно з 
іншими голосними звуками заднього ряду. Наприклад, [o] і [ow] притаманні мовленню представників старшого 
покоління, які належать до робочого класу. Проте значною мірою голосні звуки переднього ряду не зазнають 
переміщення. Голосний звук [e] певним чином піднявся вище за голосний звук [еy]: це вказує на зміщення 
голосних переднього ряду, але голосні [іy] та [i] не зазнали значного зміщення. 

2. Заміна [z] на [d] у скорочених формах.  
У певних місцевих варіантах англійської мови південних штатів США, що, у свою чергу, є характерним і 

для афроамериканців, спостерігається вимова дзвінкого альвеолярного фрикативного звука [z] як дзвінкого 
альвеолярного проривного [d] перед носовим приголосним звуком [5]. Наприклад, звук [z] у скороченій формі, 
такій, як isn't (['ɪznt]), i wasn't (['wаznt],) вимовляється, як звук [d]. Тому слова на кшталт isn't і wasn't 
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вимовляються ['ɪdnt], та ['wаdnt] . Деякі вчені називають це явище законом МакДейвіда [6] (саме згаданий 
науковець уперше назвав дане явище правилом). 

Відмінність між [z] i [d] можна знайти також і у вимові деяких інших лексичних одиниць в окремих 
південних штатах. Наприклад, слово business (['bɪznɪs]) у деяких місцевостях вимовляється як ['bɪdnɪs]. Інші 
приклади включають cousin [kεdn], pleasant [plεdn] і present [prεdn]. На думку В. Лабова, це частина загального 
правила в деяких місцевих варіантах [7]. 

Науковці Феджін, Тройк, Рейнольдз вважають, що це явище походить із південно-західної Англії [1; 4; 5]. У 
діалектах цієї місцевості існує правило, згідно з яким звук [z] став [d] в заперечних скорочених формах дієслова 
to be; тобто у формах isn’t і wasn’t. Рейнольдз переконаний, що застосування правила [z] – [d] почалося зі слова 
wasn’t, яке змінило вимову на ['wаdnt], що відбулося за аналогією з іншими скороченими заперечними формами 
допоміжних дієслів минулого часу. Тому за аналогією wasn't отримує закінчення [dnt]. Друга зміна за аналогією 
стала результатом вимови isn't як ['ɪdnt]. Оскільки isn't є формою теперішнього часу від wasn't, [z] вимовляється 
як [d], щоб відповідати вимові формі минулого часу [5]. 

3. Злиття [ɪ] та [ε] перед носовими. 
Для деяких місцевих варіантів англійської мови в південних штатах США характерне злиття голосних 

звуків [ɪ] та[ ε] в положенні перед носовими приголосними. У результаті слова на кшталт pin (SAE [pɪn]) та pen 
(SAE [pεn]) вимовляються однаково [pɪn] в англійській мові південних штатів [3]. 

Існує припущення про походження явища злиття [ɪ] та [ε] перед носовими приголосними із британської 
англійської мови (Курат та МакДейвід [6]; Крапп [8]; Морган [9]). Так, на думку Моргана, заміна голосної [ɪ] на 
[ε] як у pin на pen походить із Британських островів і є звичним для мовців Південної Кароліни. Курат та 
МакДейвід стверджують, що це явище було притаманне лондонській вимові XVIII століття [6]. Крапп також 
вважає це злиття голосних (яке він знаходить на південному заході Віргінії) відбитком колоніальної англійської 
мови XVII століття [8]. 

4. Посткоронарні проміжні звуки. 
У багатьох місцевих варіантах англійської мови південних штатів слова з коронарними проривними, 

такими, як [t, d, n], що стоять після голосної високого підняття та заднього ряду [u], мають проміжний звук [j], 
який вставляється між проривним і голосним звуком. Тому слова tune, duke та news вимовляються [tjun], [djuk], 
[njuz]. Форми з [t, d] зазвичай отримують проміжний звук, а у деяких місцевих варіантах стають африкатами 
[tʃ,dʒ ](наприклад: [tʃun],[dʒun]) [2]. 

Попри недостатню вивченість цієї особливості, існує припущення про те, що дані проміжні звуки – залишки 
ранньої британської англійської вимови голосного звука [u] як [ju]. 

5. Пониження голосних звуків. 
Однією із особливостей мови південних штатів є часта вимова голосного звука [ɪ] як [ε] чи [æ], коли 

наступний звук задньопіднебінний назальний [ŋ]. Отже, слова типу sing ([sɪŋ]) thing ([ɪŋ]), drink ([drɪŋk]) 
вимовляються як [sεŋ] / [ sæŋ], [εŋ] / [æŋ], [drεŋk] / [ dræŋk] [3]. 

6. Монофтонгізація дифтонгів. 
Найчастіше процесові монофтонгізації в південних штатах підлягають дифтонги [aı] та [ɔɪ]. Наприклад, слова 

right (SAE ['raIt]), time (SAE [taɪm]), like (SAE [laɪk]) вимовляються з монофтонгом низького підняття, як ['ra:t], 
[ta:m], [la:k]. Довжина дифтонга зберігається у формі довгого голосного звука. 

У деяких прикладах дифтонг [ɔɪ] також монофтонгізується в центральних місцевих варіантах, особливо перед 
плавними звуками. Наприклад, слова boil (SAE [bɔɪl]) і toil (SAE [tɔɪl]) іноді вимовляються [bɔ:l] та [tɔ:l] [1]. 

7. Безерність. 
Приголосний звук [r] у більшості південних штатів на відміну від загальноамериканського варіанта не 

вимовляється. Так, в англійській мові південних штатів слова guard і car вимовляються з подовженим голосним 
на місці "r" (наприклад, guard [ga:d] та car [ka:]). Інші слова (fear чи bored тощо) вимовляються з проміжним 
звуком [ə] на місці "r". Лабов вважає це результатом виникнення омонімів у згаданих місцевостях. Напр.: guard 
– god, par – pa, nor – gnaw, fort – fought, sore – saw, court – caught [9]. 

8. Центральний дифтонг [ʌɪ]. 
Однією із визначальних рис мови Північної Кароліни та Віргінії є вимова стандартного англійського 

дифтонга [аɪ], як [ʌɪ], де початковий елемент дифтонга піднімається до більш центральної позиції. Така 
властивість притаманна місцевим варіантам англійської мови південних штатів (напр., на острові Окракок). Для 
місцевого варіанта американської індіанської англійської мови також характерна ця особливість [1]. 

9. Типовою ознакою південноамериканського варіанта англійської мови є втрата приголосних звуків у 
наступних випадках: 
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 [1] випадає зі слів із -el-, -il-, якщо після цього звукосполучення йде приголосний звук, як у self 
[sεlf]>[sεf], help [hεp], twelve [twεv], film [fim], college ['kαlidз] > ['kαidз] [6]; 

 [t] випадає зі слів, які закінчуються на [ft], [st], [kt], [pt], як в left [lεft] > [lεf], first [f3ist] > [f3is], last 
[læst] > [læs] або [læijəs], next [nεkst] > [nεks]; 

 [d] занепадає у звукосполученнях [ld], [nd], у словах типу cold [koυld] > [kоυd], find [fain], sold [soυl], 
mould [moυl], blind [blaΙn]. 

10. Заміна деяких звуків: 
 [t] на [], як у thing [in] > [tin], both [boυ] > [boυt];  
 [d] на [ð], як у this [ðis] > [dis], father [fαðə] > [fαdə]; 
 [l] > [ə, υ, o], як в milk [milk] > [miək, miυk, miok] [10]. 
Дослідження особливостей південного діалекту американського варіанта англійської мови здійснювалося на 

прикладі телевізійного серіалу "Reba". Аналізувалося мовлення головних героїв серіалу – носіїв 
досліджуваного діалекту. Зокрема розглядалися серії 6 сезону (Episode 8. As We Forgive Those, Episode 9. 
Bullets Over Brock, Episode 10 Cheyenn’s Rival, Episode 11. She’s with the Band, Episode 12 The Housewarming) 
[11], тому що саме вони є найновішими й "найсвіжішими". При аналізі особлива увага приділялася гендерним 
особливостям мовлення героїв [12]. Відтак усіх персонажів серіалу було розділено на 2 групи – чоловіки та 
жінки. До групи чоловіків увійшли: Брок (Крістофер Річ), Вен Монтгомері (Стів Хоуві), Джейк 
(Мітч Хоулман); до групи жінок – Ріба Харт (Ріба МакІнтайр), Барбара Джин (Меліса Петермен), Шайєн 
(Джоана Гарсія), Кіра (Скарлет Померс). 

Здійснивши перцептивний аналіз досліджуваного матеріалу, ми дійшли певних висновків та виявили деякі 
закономірності. Зокрема мовлення людини, у тому числі й кількість діалектних особливостей у ньому, помітно 
залежить від вікових та статевих чинників.  

Після аналізу вказаної серії ми відзначили такі особливості південноамериканського діалекту в мовленні 
героїв серіалу: 

 [ð] → [d]: 
Why would she do that? (Reba) 
This photograph is amazing! (Brock) 
I don’t wanna do this. (Cheyenne) 
 [θ] → [t] 
Your are right, she is nothing like Barbra Jean! (Van) 
I’m thinking about something else, sorry. (Reba) 
 [ıŋ] → [ın] 
Kelly is trying to take your job… (Reba) 
When I was having my affair with Brock I was dying to tell you about it. (Barbra) 
Something you know nothing about. (Barbra) 
 [ı] → [ε] найчастіше перед носовими 
Its Kelly! (Barbra) 
What makes you think so? (Reba) 
I think that he brought her here to replace me. (Barbra) 
I’ve never thought of that before but they are like twins. (Cheyenne) 
 [æ] → [æjǝ], [æıjǝ] 
But I’m a single mom who cooks and cleans and still has time to love you. (Reba) 
I would like that. (Reba) 
Honey, Van is a weird name. (Cheyenne) 
 [æ] → [æı] 
The question that you should ask yourself before you scream. (Barbra) 
Barbara Jean can’t talk! (Reba) 
Because if she is planning to steal my job… (Barbra) 
The gay speech doesn’t sound so bad. (Van) 
Can’t believe this. (Reba) 
You are saying that you don’t wanna name the kid after me? (Brock) 
 [ɔ] → [oυ] 
Jaky wants to interview me, yeah? (Barbra) 
Now you have to keep your promise to me. (Brock) 
Why does she think that Kelly is gonna take her job? (Van) 
It was five years ago, how could you still worry about it? (Cheyenne) 
 [ε] → [eı] 
In fact I don’t even like the name myself. (Brock) 
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I will never forget it’s just the way that it is, but… (Cheyenne) 
Did the station send you here to replace her? (Reba) 
Нам вдалося виявити ще таку важливу рису південнооамериканського варіанта англійської мови: 

монофтонгізацію деяких дифтонгів. Найчастіше помічено монофтонгізацію [aı]: 
 [aı] → [a] 
She is the most successful person I know. (Jake) 
Don’t mind her I’m Reba. (Reba) 
Holdenville was just a mile from us. (Reba) 
She is just waiting to have a bite at a stormy clean weather! (Barbra) 
I think Kelly is very nice. (Reba) 
But I’m not gonna spy on her. I’m just gonna have a nice conversation with her. (Reba) 
You don’t find her pretty story a kind of annoying? (Van) 
I’m driving to my group (Barbra) 
Fine, but here is a little weather report for you. (Barbra) 
Проведене дослідження дає право зробити такі висновки: 
1. Жінки частіше дифтонгізують монофтонги ([ɔ] → [oυ], [ε] → [eı], [æ] → [æjǝ]). Так наприклад, у даній 

серії трапляються 4 випадки вимови [ε] → [eı] жінками та 2 – чоловіками; 5 разів жінки змінили звук [ɔ] на [oυ], 
а чоловіки лише двічі. 

2. Чоловіки рідше вживають [n] замість [ŋ] (у даній серії не було знайдено жодного прикладу цієї 
фонетичної особливості в мовленні чоловіка). 

3. Заміна звуків [ð] → [d] та [θ] → [t] характерна для мовлення представників обох статей. 
4. Мовленню жінок більш властиві такі діалектні особливості, як [aı] → [a] (7 разів у жіночому мовленні та 

двічі в чоловічому) та [ı] → [ε] (4 рази в мовленні жінок й жодного разу – чоловіків). 
Підтверджується й тенденція швидкої жіночої адаптації до місцевих норм використання мови (проти 

повільнішої – чоловічої), тобто мовленню представниць прекрасної статі притаманна більша кількість 
відхилень від усталених норм.  

Вивчення впливу гендерного чинника на мовлення людини та на виявлення особливостей 
південноамериканського діалекту показало, що жінки майже вдвічі частіше дифтонгізують монофтонги ([æ] → 
[æı], [ɔ] → [oυ], [ε] → [eı]) і майже в 4 рази частіше трифтонгізують монофтонги ([æ] → [æjǝ], [æıjǝ]); чоловіки 
ж набагато рідше вживають [n] замість [ŋ] та вимовляють звук [t] замість [θ]. Однак існують і такі особливості, 
які зустрічаються майже з однаковою частотою в мовленні представників обох статей. Напр., йдеться про 
заміну звуків [ı] на [ε], [ʌ] на [3], а також [ð] на [d].  

Поза всяким сумнівом, мовлення людини також залежить і від вікових особливостей мовців. Так, старші 
люди більш консервативні як у своїх щоденних, так і мовленнєвих звичках. 

З метою дослідження впливу вікового чинника на мовлення носіїв південноамериканського діалекту всіх 
героїв, мовлення яких аналізувалося, було розділено на три вікові групи. До першої вікової групи ввійшли 
мовці віком від 10 до 20 років, до другої – від 20 до 30, до третьої – від 30 до 55 років.  

Аналіз особливостей вимови трьох вікових груп героїв 6 сезону телесеріалу "Reba" дозволив зробити певні 
висновки. Узагалі південна повільність мови (Southern drawl) характерна для всіх вікових категорій, однак за 
частотою вживання ця особливість посідає перше місце в найстарших мовців. Мовленню старших людей загалом 
властива більша кількість відмінностей від стандарту, і тому воно складніше для сприйняття. Представники 
першої вікової групи рідше вимовляють звук [ð] як [d], а [θ] – як [t], на відміну від мовців другої та третьої вікових 
груп. Найстарші герої значно частіше монофтонгізують дифтонги, проте й у мовленні молодших ця риса 
виявляється час від часу. Отже, мовлення представників наймолодшої з досліджених груп є більш наближеним до 
стандарту й не містить у собі такої кількості діалектних особливостей, як мовлення найстарших осіб. 

Таким чином, найяскравішими носіями діалектних особливостей того чи іншого регіону є жінки віком від 40 
років і більше. Саме цей факт підтверджують результати нашого дослідження. Якщо взяти до уваги усіх героїв 
аналізованого серіалу, то мовленню головної героїні Ріби Харт властива найбільша кількість особливостей 
південноамериканського діалекту. Хоча Барбара Джин – представниця однієї вікової групи з Рібою, але молодша 
від неї на 10 років, тому саме мовлення головної героїні вважаємо зразком досліджуваного діалекту. 

Перспективою подальших досліджень у контексті окресленої проблеми вбачаємо у дослідженні 
інтонаційних контурів південноамериканського діалекту англійської мови. 
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Гаращук К. В., Гаращук Л. А. Фонетические особенности функционирования современного 
южноамериканского диалекта. 

Предметом анализа статьи являются особенности произношения гласных и согласных звуков носителями 
современного южноамериканского диалекта в сравнении с общепризнанным вариантом английского языка. В 

статье рассматривается влияние гендерных факторов на речь героев шестого сезона телевизионного сериала 
"Reba". Исследовано произношение трех возрастных категорий, представленных в телесериале. Установлено, 

что на фонетическом уровне самыми яркими носителями южноамериканских диалектных особенностей 
являются женщины второй возрастной группы (от сорока лет и старше). 

Haraschuk K. V., Haraschuk L. A. Phonetic Peculiarities of Functioning of the Modern 
 Southern American English. 

The pronunciation peculiarities of consonant and vowel sounds by the Southern American dialect native speakers in 
contrast to General American English are the object of the analysis of the article. The majority of the changes are 

marked in the vocalic system. The article highlights the gender factor influence on the speech of the characters of TV 
series "Reba: Season 6". The pronunciation of three age categories presented in the series has been investigated. It has 

been revealed that women referring to the second group (aged forty and over) are the most vivid Southern American 
dialect representatives on the phonetic level.  
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ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТАКТИКИ ПРИХОВАНОГО ВПЛИВУ В РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ  
(НА МАТЕРІАЛІ СЛОГАНІВ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ РЕКЛАМИ) 

У даній статті здійснено аналіз засобів експлікації прихованого впливу в слоганах німецькомовної комерційної 
реклами. Застосовано міждисциплінарний підхід, який враховує дослідження методів прихованого впливу на 
психологічному та соціально-психологічному рівні. Виявлено імпліцитні засоби реалізації функції впливу, які 

базуються на апеляції до фундаментальних потреб адресата у комунікації та соціальних зв’язках. 

У сучасних лінгвістичних студіях все більшого значення набуває аналіз різноманітних аспектів мовної 
комунікації, які реалізуються в рекламному дискурсі.  

Посилений інтерес дослідників до вивчення реклами зумовлений тим, що в сучасному суспільстві цей 
поширений спосіб масової комунікації набув статусу вагомого соціального і культурного чинника. Реклама 
організує й регулює процеси взаємодії між людьми, сприяє поширенню економічних, політичних та 
соціокультурних цінностей, формуванню певної концепції способу життя і розповсюдженню нової культури та 
етики [1: 120]. Це дозволяє науковцям говорити про роль даного явища як "комунікативного фактора 
культурно-історичного процесу" [2]. 

Об’єктом лінгвістичних досліджень стає продукт рекламної діяльності – мовленнєві твори, метою яких є 
"забезпечення ефективності односторонньої комунікації, в якій комунікативно-прагматична інтенція адресанта 
спрямована на потенційного "імпліцитного" адресата" [3: 30; 4]. 

Особливий інтерес для дослідження представляють лінгвістичні особливості слогана – важливого 
вербального компоненту рекламного тексту, що представляє "згорнутий зміст рекламної кампанії" [5: 7]. 
Оскільки слогани здатні функціонувати як самостійне рекламне повідомлення, вони не тільки стають частиною 
мовного середовища, а й активно змінюють його, іноді перетворюючись на прецедентні тексти [6]. 

Значний вклад у вивчення слогана як елемента рекламної комунікації внесли такі зарубіжні дослідники 
різних наукових напрямів, як Ж. Бодрійяр, Н. Є. Копейкіна, І. В. Морозова, Є. О. Песоцький, Д. Е. Розенталь, 
Н. В. Старих, А. В. Ульяновський, В. В. Ученова та інші. Детальний аналіз лінгвістичних особливостей слогана 
на матеріалі української та російської мови представлено в дисертаційних роботах вітчизняних дослідників 
О. І. Зелінської, А. В. Ковалевської та Н. Л. Коваленко.  

Питання про лінгвістичні особливості рекламного тексту тісно пов’язане з вивченням мотиваційної сфери та 
специфіки впливу реклами на споживача. Оскільки рекламний текст є складним синтетичним явищем, що 
створюється на межі між різними видами людської діяльності (мовленнєвої, культурної, правової і т. д.) [2], 
актуальним для вивчення даної проблеми є застосування міждисциплінарного методологічного підходу, що 
інтегрує різні форми соціально-гуманітарного пізнання, враховує як лінгвістичні, так й екстралінгвістичні 
фактори текстотворення.  

Мета статті полягає в анілізі мовних засобів вираження прихованого впливу в слоганах німецькомовної 
комерційної реклами.  

Об’єктом дослідження є сучасний німецькомовний дискурс комерційної реклами. 
Предмет аналізу становлять вербальні засоби експлікації прихованого впливу. 
Наукова новизна статті полягає в застосуванні міждисциплінарного підходу, який враховує аналіз методів 

прихованого впливу реклами, проведеного дослідниками на психологічному та соціально-психологічному рівні.  
На думку дослідниці О. Є. Ткачук-Мірошниченко, до нелінгвістичних факторів, які детермінують 

формування рекламних текстів, належить мета, яка розуміється як "психологічна надбудова над думкою", що 
формується на основі низки взаємодіючих факторів, зокрема, певних особистих, корпоративних, ідеологічних 
інтересів адресанта [7: 5]. 

Російські дослідники рекламної комунікації В. В. Ученова та Н. В. Старих вважають, що метою створення й 
поширення рекламних текстів є спонукання споживачів реклами до "вибору та вчинку, які необхідні 
рекламодавцю" [8]. Аналізуючи інтенціональний характер дискурсу комерційної реклами, більшість 
мовознавців висловлюють думку, що кінцевою метою даного виду рекламної комунікації є вплив на емоційну 
та інтелектуальну сферу адресата – агітація його на користь певного товару або послуги, спонукання до їх 
придбання [1: 121; 7: 5;  9; 10: 116]. 

Як і в кожному виді комунікації, мова у дискурсі комерційній рекламі є також засобом передачі інформації. 
Проте, як зазначають дослідники, за допомогою переданої інформації адресант, передусім, впливає на адресата 
– викликає його фізичну або психічну реакцію [1: 123], тому інформація у даному виді дискурсу є значимою 
лише тоді, коли вона переконує та спонукає [7: 5]. 

Кінцева мета дискурсу комерційної реклами, реалізована у здійсненні впливу на ті чи інші сторони адресата, дає 
підстави віднести його до різновидів спонукального дискурсу [7: 5], а текст комерційної реклами розглядати як 
такий, що за своїм призначенням є "макромовленнєвим актом особливого типу – директивом" [10: 122]. 
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Слоган, як сильна позиція рекламного тексту, має найбільшу емоційно-комунікативну спрямованість. 
Маркетингова цінність слогана визначається його здатністю стимулювати продаж, підвищувати лояльність 
споживача до бренду, тому його основним комунікативним завданням є вплинути на ставлення адресата до 
товару або послуги, що рекламуються.  

Оскільки інформативна складова слогана (відображення характеристик продукту, переваг та ефективності 
його використання, оригінальності торгової пропозиції тощо) переважно спрямована на формування позитивної 
оцінної позиції аудиторії, твердження концепту бенефективної позитивності об’єкта, який рекламується [3; 4; 
11], основною функцією слогана є функція здійснення впливу, яку визначають як сукупність емотивної 
(викликає певну емоційну реакцію, мотивує), естетичної функції (вплив рекламного повідомлення як витвору 
мистецтва) та функції переконання [12]. Як зауважують дослідники, центральним є саме завдання слогана 
сформувати певний емоційний образ, що пов'язаний з продуктом реклами або виробником та викликає 
позитивну реакцію реципієнта, адже раціональний вплив потребує детальної аргументації, яка не вміщається в 
тісні рамки гасла [6; 13; 14; 15: 175; 16: 52]. 

Як вже давно помітили соціологи, рекламне навіювання швидко викликає почуття пересиченості, реакцію 
психологічного опору, появу усіляких видів контрмотивації – як раціональних, так й ірраціональних, що 
змушує творців реклами вдатися до тактики прихованого впливу [17], яка маскує інтенцію рекламодавця, щоб 
обминути недовіру адресата та закарбуватися в його свідомості. Це пояснює той факт, що сучасні рекламні 
тексти характеризуються загалом "непрямою директивністю" [10: 123], тенденцією до застосування непрямих 
мовленнєвих тактик, імпліцитної форми вираження спонукання, завдяки чому адресант уникає категоричності, 
аргументує, переконує, а не наказує.  

Тенденція до вживання імпліцитних засобів впливу найбільш виразно простежується в рекламних слоганах, 
що обумовлено такими специфічними характеристиками їх мовної форми, як лаконічність, експресивність, 
емоційність та оригінальність. Завдяки цим особливостям слогани здатні привернути увагу цільової аудиторії, 
зацікавити споживачів та легко запам’ятовуватися. 

Тактика прихованого впливу спирається на принципи, які співвідносяться з глибинними шарами людської 
свідомості та ієрархічною системою цінностей, наявною у кожного індивіда. Як зазначає французький соціолог 
Жан Бодрійяр, найбільший вплив на споживача реклами здійснює усвідомлення того, що існує певна інстанція, 
яка інформує його про власні потреби, передбачає та раціонально виправдовує їх у власних очах [17]. 

Серед багатьох досліджень рекламного впливу широко відомим є підхід, що виявляє механізм глибинної 
мотивації з урахуванням того, як потреби людини використовуються авторами реклами в якості лейтмотиву та 
відображаються в рекламних текстах у вигляді прийомів прихованого впливу на споживача 
(А. В. Ульяновський) [18].  

До основних потреб людини американський психолог А. Х. Маслоу відносить фізіологічні потреби, потреби 
в безпеці існування, соціальних зв’язках, повазі та самореалізації. Активну мотиваційну роль у поведінці 
людини відіграють потреби, які залишаються не задоволеними, адже саме вони активізують здібності індивіда, 
необхідні для досягнення ним певної мети [19]. Серед потреб, які досить складно задовольнити в сучасному 
суспільстві, вчений називає, зокрема, потреби в соціальних зв’язках, спілкуванні, приналежності до колективу, 
прихильності, дружбі, любові, інтимності, турботі про інших тощо. 

Численні прийоми рекламного впливу активують прагнення індивіда бути прилученим до групи, будувати 
теплі, емоційні стосунки з іншими. Як показав аналіз, у слоганах комерційної реклами апеляція до 
фундаментальних потреб реципієнта в соціальних зв’язках та комунікації відображається в поширеній 
рекламній тактиці зближення з адресатом. Мовною репрезентацією даного прийому є, зокрема, діалогізація 
монологічного мовлення у комунікативному акті реклами.  

Імітації діалогу між адресантом й адресатом слугує використання сигналів безпосередньої адресованості 
рекламного послання, представлених особовими займенниками: Der Vergleich macht Sie sicher (Siemens); Damit Sie 
sich in Ruhe zur Ruhe setzen können (BW / Bank); Der Markt ist schnell. Sie auch (Energie Baden-Württemberg AG); Und 
plötzlich sind Sie bei jedem Termin zu früh (Nissan); Als wär's für Sie allein gebraut (Pilsener Premium); Der neue Sirion. 
Sieht gut für Sie aus (Toyota Motor Corporation); Vertrauen Sie Nescafe – Ihrem Nescafe vertraut die Welt! (Nestlé GmbH).  

Ефект дружнього, невимушеного спілкування, в якому співрозмовник постає в образі приятеля або друга, 
створює вживання займенникових форм 2-ої особи однини: Du bist, was du isst (WaSa); Ein Stück und du bist da! 
(Milka); Fahr hin – und Du bist mittendrin (Köln nowach); Rubens(r) – möchtest Du ihn teilen? (Elbe-Obst); Wann Du 
willst. Wo Du willst (Nutella); Nur du bist du (Coca Cola); Hilft Dir immer (HDI Direkt Versicherung); Tu Dir das 
Gute (Eichener Brauerei); Schaff dir einen Lieblingsplatz (Ikea); Die wecken den Tiger in dir! (Kellogs Frosties); Bild 
Dir Deine Meinung (Bild Zeitung); Denk an dich! (Garnier); Fühl dich gut in deiner Haut (Dove Men+ Care); Trau 
dich! Entdecke die Natur! (Rexona Women); Lass Dich überraschen (Kinder Überraschung). 

Аналогічну функцію виконують імперативні форми 2-ої особи однини: Nimm Mars, gib Gas! (Mars 
Schokoriegel); Komm doch mit auf den Underberg (Underberg Schnapps); Mach mal Pause (Coca Cola); Probier mal 
was neues (Coca Cola); Lebe deine Träume (Dreamtime). 

Високий ступінь орієнтації на адресата виражає вживання присвійних займенників. Окрім створення ефекту 
безпосереднього спілкування, використання присвійних займенників реалізує прагматичний прийом заочного 
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присвоєння предмета реклами потенційному споживачу [12]: Ihr Spezialist für Asien Reisen (Asiatik); Ihr 
Werbepartner für die Alpen (Alpentouristik); Ihre Safarispezialisten (Abendsonne Afrika); Ihr Spezialist rund um die 
Küche (KüchenBlock); Ihr ganz persönliches Abenteuer (Bennos Adventure Tours); Finden Sie Ihr Traumhaus mit dem 
Weber Haus Hausfinder (Weber Haus); Es ist Deine Zeit (Vodafone); Mach dein Ding! (Hagebaumarkt); Ich und mein 
Magnum (Magnum); Mein Lünebester Moment (Lünebest); Mein Bosch. Das Bier von hier (Privatbrauerei Bosch); 
Activia, bringt Ihre Verdauung wieder in Schwung! (Activia); Barre Bräu – Dein Herz erfreu! (Barre Brauerei). 

Ефект залучення адресата до діалогу створюють слогани, що представлені у вигляді: 
 мікро-діалогів: Wer hat's erfunden? – Die Schweizer. – Wer genau? – Ricola (Ricola); Warum erfrischt mich 

das Ottakringer bloss so? Bloss so (Ottakringer Brauerei); Brille?: Fielmann (Fielmann); Sie lieben Filme? – Wir 
auch! (TV Spielfilm); Schokoriegel? Die wahrscheinlich längste Praline der Welt! (Ferrero-Duplo); Ist der / die / das 
neu? – Nein, mit Perwoll gewaschen (Perwoll); 

  запитань: Was dagegen? (Astra Brauerei); Alles Müller, oder was? (Müller); Bin ich schon drin? (AOL 
Deutschland); Geht’s auch gerade? (Black&Decker Laserwasserwagen); Wann, wenn nicht jetzt? (Vita-Cola); Wo ist 
der Dreihardt? (Dreihardt); Rubens(r) – möchtest Du ihn teilen?(Elbe-Obst); 

 незавершених у змістовному плані речень, які створюють враження безпосереднього спілкування й 
спонукають адресата до участі в уявній розмові: Damit Sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen können (Blend-a-
med); Darum dell (Dell); Wenn’s gut werden soll (Bauhaus); Wenn’s mal wieder länger dauert (Snickers); Wenn’s 
schee macht (Müllermilch); Wenn’s um Geld geht (Sparkasse). 

Стилізації невимушеного спілкування слугують також графіко-стилістичні засоби, що передають 
особливості розмовної мови: Otto… findich gut! (Otto); Ich kann’s so wie du mit Kandoo (Kandoo); S’isch guat ds 
Valserwasser (Valser Mineralwasser); Domit hätt’ i net gerechnet (Unser Lagerhaus). 

Інформація, що подається у діалогічній формі, активізує увагу й сприйняття адресата і тому діє більш 
переконливо та сильніше впливає на його свідомість. 

У мовній організації слогана маніфестуються колективна природа людської свідомості, фундаментальна 
потреба людини у приналежності до певної соціальної групи. Так, експлікація адресанта за допомогою 
займенника wir надає його образу "колективного" характеру, що викликає у реципієнта позитивні асоціації та 
посилює почуття довіри до рекламодавця, адже в ролі останнього виступає не окрема особа, а соціальна група: 
Wir gehören zur Familie (Siemens); Wir hassen teuer (Saturn Techno GmbH); Wir holen den Titel! Bester Mediamarkt 
aller Zeiten (Media Markt); Wir machen den Weg frei (Volksbank-Raiffeisenbank); Wir machen Spitzentechnologie 
preiswert (Atari Computer GmbH); Wir werden einen Weg finden, und wenn wir keinen finden, dann bauen wir einen 
(Sabadello Technologie GmbH). 

Контекстуальне зіставлення займенників wir – sie та unser – ihr не тільки передає ідею спрямованості дій та 
зусиль адресанта на користь адресата, а й створює ефект їх приналежності до одного колективу, об’єднаного 
спільною діяльністю, цілями та досвідом: Hier sind Sie zu Hause. Wir auch (Volksbank Ludwigsburg eG); Wir 
freuen uns auf Sie (Küchen Block); Wir machen Sie wieder Mobil (Elektromobile Berndt); Wir wollen, dass Sie erholt 
ankommen (Deutsche Bahn); Wir schreiben, womit Sie rechnen müssen (Financial Times Deutschland); Wir verbinden, 
was Sie verbindet (A 1. net); Wir haben nur Ihre Augen im Kopf (Apollo-Optik); Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause 
(LBS); Unser Erfolg ist Ihr Erfolg (Nivea); Unsere Erfahrung – Ihr Vorteil (Cruisetour); Ihr Potenzial. Unser Antrieb 
(Microsoft); Ihr Ziel ist unser Weg (Citibank). 

Використовуючи займенникові форм 1-ої особи однини (рідше – множини), адресант вдається до повної 
ідентифікації себе з адресатом: Ich will Saft (fruchtsaft-Industrie); Balisto, natürlich nasch' ich (Balisto); Ich liebe es 
(McDonald's); Ich hab heute Lust auf McDonalds (McDonald’s); Ich trinke Jägermeister, weil (Mast KG); Media 
Markt – ich bin doch nicht blöd! (Mediamarkt); Hotels wie ich sie liebe (Ibis Hotel); Ich vertrau der DKV (Deutsche 
Krankenversicherung); Billig will ich (Plus); Ich leb’ online – mit T-Online (T-Online); Ich geh meilenweit für meine 
Camel (Camel); Meine Volksbank und ich … freuen uns auf unser neues Zuhause (Volksbank Göppingen eG); Lecker 
ist mir lieber (Iglo); Gutfried ist gut für mich (Gutfried); Wir hassen teuer (Saturn Techno GmbH); Wir lieben Kino 
(Tele 5); Gut, dass wir das verglichen haben (Mediamarkt). 

На думку Жана Бодрійяра, для людини є природнім усвідомлювати свої бажання, співвідносячи їх із 
колективом, тому механізм впливу реклами ґрунтується на зверненні до індивідуального бажання реципієнта 
через образну презумпцію колективного бажання [17]. 

У слоганах комерційної реклами санкція колективу представлена через включення адресата до більшості 
індивідуумів, що є споживачами певного товару або послуги: Aus dieser Quelle trinkt die Welt (Apollinaris); 
Vertrauen Sie Nescafe – Ihrem Nescafe vertraut die Welt! (Nestlé GmbH); So isst man heute (Iglo); Frosta ist für alle 
da! (Frosta); Für dich, für mich, für alle (Autoversicherung HUK-Coburg); Brauen ist unser Bier (Freistädter Bier); 
Wir lieben Lebensmittel (Edeka); Bonduelle ist das famose Zartgemüse aus der Dose (Bonduelle); Vielen Dank, singt 
man im Chor, vielen Dank, Sarotti-Mohr (Sarotti Schokolade). 

Варто також виокремити слогани, в яких адресант апелює до почуття солідарності адресата з іншими 
представниками його статі (Männer wie wir, Wicküler Bier (Wicküler Brauerei); Holsten. Auf uns, Männer (Holsten 
Pilsener); Für das Beste im Mann (Gilette), а також ті, в яких через володіння предметом реклами адресат 
зараховується до певної (престижної) соціальної групи, культуру споживання якої він намагається наслідувати 
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[18]: Kenner trinken Württemberger (Württembergischer Wein); Hast ein Kaiser – bist ein Kaiser! (Kaiser Bier); 
Kaiserlich versichert (Hamburg-Mannheimer Versicherung); Heute ein König (König Pilsener); Advocard ist Anwalts 
Liebling (Advocard). 

Емоційний вплив на реципієнта посилюють слогани, в яких активуються його потреби в дружніх стосунках 
(Guten Freunden gibt man doch ein Küsschen. Oder zwei. Oder drei (Ferrero Küsschen); Auf die Freundschaft (Holsten 
Pilsener); Unterwegs mit netten Leuten! (Trendtours), приналежності до родини та турботі про близьких (Wir gehören 
zur Familie (Siemens AG); Puddis Pudding schmeckt wie Muttis Pudding (Puddis); Schmeckt so gut wie hausgemacht 
(hanuta); Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso (Haribo); Weil Kinder nur einmal groß werden (Nesquik)); 
любові та інтимних стосунках (Backen ist Liebe, Sanella ist Backen (Sanella); Liebe ist, wenn es Landliebe ist (Campina 
Landliebe); Liebe ist kein Zufall (LG Electronics); Völlig überraschend: Das Fest der Liebe naht (Vodafone); Nur Küsse 
schmecken besser (Eckes Edelkirsch); Bauknecht weiß, was Frauen wünschen (Bauknecht); любові до тварин (Katzen 
würden Whiskas kaufen (Whiskas); Zwei Leben,eine Liebe (Sheba Katzennahrung)). 

Отже, як показали результати аналізу, експлікація прихованого впливу в слоганах комерційної реклами 
реалізується у мовленнєвих тактиках, які направлені на активацію базових соціальних потреб реципієнта. Їх 
використання надає слоганам емоційної насиченості, сприяє формуванню позитивних асоціацій, пов’язаних з 
рекламованим продуктом, та реалізації комунікативно-прагматичної мети рекламної комунікації, спрямованої 
на регуляцію поведінки адресата.  

Перспектива подальших досліджень полягає, на нашу думку, у вивченні вербально-паравербальних 
характеристик рекламних слоганів у психолінгвістичному аспекті. 
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Ковалева Т. П. Средства реализации тактики скрытого воздействия в рекламном дискурсе  
(на материале слоганов немецкоязычной коммерческой рекламы). 

В данной статье осуществляется анализ средств экспликации скрытого воздействия в слоганах 
немецкоязычной коммерческой рекламы. Применен междисциплинарный подход, который учитывает 

исследования методов скрытого воздействия на психологическом и социально-психологическом уровне. 
Выявлены имплицитные средства реализации функции воздействия, базирующиеся на апеляции к 

фундаментальным потребностям адресата в коммуникации и социальных связях. 

Kovalyova T. P. Means of Realization of Hidden Influence Tactics in the Advertising Discourse 
(Based on the Slogans of the Commercial German Advertising). 

The article is devoted to the analysis of explication of hidden influence in the slogans of the commercial German advertising. 
The interdisciplinary approach, which is applied in the research, takes into account the psychological and sociological 

investigation of hidden influence techniques in advertising. The linguistic realization of hidden influence tactics, based on the 
appeal to the addresee’s basic needs for communication, love, affection and belongingness has been examined. It has been 
shown, that these implicit ways of motivation strengthen the illocutionary force in the discourse of commercial advertising.  
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НЕРЕГУЛЯРНІ СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ ТЕКСТОВОЇ КАТЕГОРІЇ "КОНТИНУУМ" 

Статтю присвячено вивченню нерегулярних і непрямих мовленнєвих засобів актуалізації континууму як 
текстової категорії на матеріалі текстів романів відомого американського прозаїка ХХ століття 

К. Воннегута. Показано складність і дискусійність дослідження текстових категорій як таких . Наголос 
зроблено на використанні автором стилістичного прийому алюзії , її різних семантичних типів та їх взаємодії. 

Доведено, що алюзія є текстозначущим мовленнєвим засобом актуалізаціі як темпорального, так і 
просторового континууму. Таке використання алюзій є важливим чинником авторського стилю. 

Дослідження текстових категорій як органічних інгерентних рис тексту є одним із найважливіших напрямків 
лінгвістки тексту, який характеризується значними розбіжностями й протиріччями точок зору. Вивчення 
особливостей реалізації текстових категорій становить по суті предмет сучасної лінгвістики тексту [1: 59], тому 
аналіз засобів вираження однієї із них – континууму – зумовлює актуальність пропонованої статті. 

Наразі поняття "текстова категорія" знаходить різноманітні трактування і навіть називається неоднаково. 
Аналізуючи подібні й навіть одні й ті самі мовленнєві явища, лінгвісти використовують такі терміни, як 
"глобальна категорія", "текстова універсалія", "властивість тексту", "простір тексту", "домінанта" [2: 283]. 
Невирішеним залишається питання і про кількість текстових категорій, оскільки їх число постійно збільшується 
[3: 274]. В усіх текстолінгвістичних роботах робиться спроба визначити ієрархію текстових категорій, причому 
серед універсальних категорій завжди називаються цільність і зв’язність, тоді як інші категорії лише 
забезпечують зв’язність тексту. Поширеним виявляється також підхід до стратифікації текстових категорій 
згідно їх ролі у побудові тексту як цілісного утворення. Так, виділяються текстові категорії, що 1) визначають 
структурну організацію тексту; 2) формують зміст тексту; 3) репрезентують індивідуально-авторську 
концепцію світу. Тобто у вивченні текстоутворюючих складових на перший план практично завжди 
виступають поняття "людина", "час" і "простір" [2: 284]. 

Спочатку були виділені й досліджені ті категорії тексту (названі глобальними категоріями), які утворюють 
граматику тексту (І. В. Арнольд, М. П. Брандес, І. Р. Гальперін, О. І. Шендельс, О. І. Москальська та ін.), і на 
базі цих досліджень були розроблені детальніші класифікації текстових категорій і виділені їх принципові 
ознаки. Так, О. М. Мороховський називає такі характерологічні ознаки текстових категорій: 

– категорії тексту можуть бути загально текстовими, або загальними і обов’язковими для всіх типів 
текстів і для кожного конкретного тексту (інформативність, дискретність, персональність 
/ імперсональність, установка на читача, текстотворення, текстооформлення та ін.) і окремими – 
специфічними для окремого типу тексту (глибина або підтекст, партитурність, образність та ін.); 

– кожна категорія характеризується сукупністю обов’язкових ознак і визначається ними. Однак набір 
ознак і їх значущість в конкретному тексті або в конкретному типі текстів варіюється; 

– загально текстові категорії мають семантико-структурний характер, оскільки вони стосуються і плану 
змісту, і плану вираження тексту, проявляючись у дискурсі як формальні ознаки; 

– текстові категорії взаємодіють між собою; 
– навмисний зсув у взаємодії текстових категорій або у внутрішньо-категоріальній взаємодії текстових 

категорій може мати стилістичну значимість [4: 206-207]. 
Деякі дослідники пропонують поділ усіх текстових категорій на змістовні (концептуальні) і структурні, або 

формально-структурні, з їх підтипами (З. Я. Тураєва, І. Р. Гальперін). Інші здійснюють системно-діяльнісний 
підхід (Є. В. Сидоров), або пропонують ідею відображення текстом певного виду діяльності та відповідної 
ситуації пізнання (М. М. Кожина, М. П. Котюрова, О. О. Баженова). Пізніше були зроблені спроби дослідження 
текстових категорій в аспекті теорії мовленнєвих актів (Т. В. Матвєєва). 

 Можна зазначити що особливе місце у вивченні природи та характеристик текстових категорій належить 
І. Р. Гальперіну, чий твір "Текст як об’єкт лінгвістичного дослідження" [5] став хрестоматійним не для одного 
покоління мовознавців і дотепер зберігає першорядну значимість для тих, хто займається лінгвістикою тексту. 
Дослідник здійснив аналіз як змістовних, так і формально-структурних категорій, не проводячи чіткого 
розмежування між ними через їх взаємний зв'язок і взаємообумовленість. Саме у його творах запропоноване 
дослідження надзвичайно важливої категорії художнього тексту – континууму, який і є предметом нашої 
статті. Попри пізніші розвідки, присвячені цій текстовій категорії [6; 7], саме спостереження І. Р. Гальперіна 
склали основу для дослідження континууму як надзвичайно цікавого смислового явища художнього тексту, яке 
має як змістовну , так і формально-структурну значимість. 

Континуум розуміємо як текстову категорію що репрезентує неперервне утворення чого-небудь, тобто 
нерозчленований потік руху у часі й у просторі [5: 87]. Іншими словами, континуум у художньому творі 
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пов’язаний, передусім, із поняттями часу і простору і являє собою їх художнє осмислення. Характерною 
особливістю художнього простору-часу є те, що у творі реальний простір і час є художньо трансформованими і 
перетвореними залежно від задуму автора, його світогляду, характеру зображуваних подій, літературних 
традицій епохи, і тому вони наповнені особливим естетичним смислом. С. О. Бабушкін зазначає, що художній 
простір-час є не тільки і не стільки відтворенням реального світу, скільки моделюванням найрізноманітніших 
зв’язків і відношень всередині і навколо тексту художнього твору [8: 12]. 

Континуум як категорію тексту можна представити як певну послідовність фактів і подій, що розгортаються 
у часі й просторі, однак просторові та часові параметри художнього тексту кардинально відрізняються від 
таких в інших типах текстів: створюючи вигаданий світ, автор може стискати, розширювати, обривати і знову 
продовжувати час і простір подій згідно свого художнього задуму [5: 87]. 

У дослідженнях , присвячених континууму, були відзначені такі його характеристик, як: 
– наявність дисконтинууму, тобто можливість хаотичного представлення подій у просторово-часовому 

континуумі; 
– нерозривний зв'язок просторового і часового параметрів; 
–  наявність регулярних мовленнєвих маркерів континууму в площині тексту; 
– нерівномірний з точки зору реального часу перебіг подій в аспекті швидкості; 
– можливість виражати просторово-часові смисли мовленнєвими одиницями, які не мають у своєму значенні 

відповідних сем [5: 91; 7: 131]. 
За своєю змістовно-семантичною природою регулярними мовленнєвими виразниками континууму в 

художньому тексті виступають слова, що належать до різних морфологічних класів, і словосполучення, які 
виконують у реченні функцію обставин часу і місця. Однак, саме у художньому тексті спостерігаються 
випадки, коли маркерами і виразниками континууму виступають фрагменти тексту, на перший погляд ніяк 
змістовно не пов’язані з поняттями часу або простору. Уявляєтья цікавим представити аналіз саме таких 
випадків на матеріалі текстів двох романів американського письменника Курта Вонегута "Mother Night" та 
"Slaughterhouse-Five". Аналіз текстів цих романів показує, що в якості маркера континууму в них доволі часто 
відзначається алюзія. Отже, метою пропонованої статті є аналіз авторського використання алюзій як 
виразників текстової категорії континууму. 

Доцільно зазначити, що алюзія як явище художнього тесту відома достатньо давно. Так, В. В. Виноградов 
вказував, що алюзія – це мовний художній образ, стилістичний засіб, який вживається у мовленні або в 
художньому творі як натяк на добре відомий факт, історичний або побутовий [9: 118]. Проте цьому явищу у 
стилістичних дослідженнях не завжди приділяється достатньо уваги. Так, широко відомий і навіть класичний 
"Словник лінгвістичних термінів" [10] не містить ані слова про цей стилістичний прийом, а у вищезгаданому 
підручнику з англійської стилістики алюзія ототожнюється з антономазією [4: 176-178], і як термін не 
вживається. Цей термін також не вживається у роботі С. Влахова та С. Флоріна, хоч вона присвячена саме 
проблемі перекладу алюзій, які автори називають просто реаліями й поділяють на тематичні групи: географічні, 
етнографічні, суспільно-політичні, побутові [11: 50-56]. 

У сучасному вітчизняному мовознавстві алюзія розглядається як стилістичний прийом, пов'язаний із 
використанням у тексті фольклорного, літературного, історичного чи побутового факту, а також відомого 
афористичного вислову, крилатого слова, ідіоми. Алюзія органічно пов’язана з першоджерелом, де зафіксована 
її поява. Цей прийом допомагає гранично стисло, зате вичерпно , інколи одним словом вказати на рису людини, 
особливість події тощо, тісно поєднаних з оповіддю, оскільки вони асоціативно виокремлюють важливу думку 
певного контексту [11: 13]. Алюзія трактується також як імпліцитний мовний засіб, як натяк на 
загальновідомий одиничний денотат, який базується на спільних фонових знаннях адресанта й адресата. Цей 
засіб використовується адресантом для цілеспрямованого парадигматичного прирощення основного змісту 
повідомлення, причому ні значення джерела, ні розшифровка чи пояснення не подаються [13]. 

Oсобливо цікавим і плідним уявляється вивчення алюзій у термінах когнітивної лінгвістики, при якому по 
суті вивчається концептуальна алюзія, тобто концептуально навантажена мовна одиниця, що має алюзивний 
статус [13]. Зрозуміло, що така мовна одиниця має усі риси, притаманні концепту. Не зупиняючись на 
протиріччях у розумінні й трактуванні концепту в сучасному мовознавстві, зауважимо, що в статті концепт 
розуміємо як складне мовленнєве утворення, в якому виділяються поняттєвий, образний та ціннісний 
компоненти. Концепти формуються в свідомості людини на основі безпосереднього чуттєвого досвіду, 
безпосередніх операцій людини з предметами, взаємодії з уже сформованими концептами. Їхнє усвідомлення 
дає можливість передавати інформацію про них іншим носіям мови / комунікантам, а значимість закріплює в 
індивідуальному й колективному досвіді важливі характеристики дійсності, які й становлять образно-
перцептивну, понятійну та аксіологічну сторони концепту [14: 94, 95]. Пропонується вивчення алюзій на 
матеріалі зазначених англомовних художніх текстів саме з позицій концептуальної лінгвістики. 

Робота з текстами названих романів К. Воннегута свідчить про широке використання алюзій автором .Так, 
поширеним у романах виявилося використання онімів, тобто посилань на імена історичних постатей, відомих 
осіб, тощо. Розглянемо приклад: 

"Solomon rebuilt the city", said Arnold, "but in 732 B.C. Tiglath-pileser the Third burned it down again" [15: 5]. 
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Two weeks later, the Gettesburg Address came back from Hitler [15: 11]. 
Виділені оніми не тільки несуть інформацію про вказаних осіб, вони неминуче співвідносять їх з тою 

епохою, тим часом, коли жили ці особи: адресант, не замислюючись, сприймає інформацію як ту, що належить 
до нашої ери (Соломон), до початку нашої ери (Тіглапаласар ІІІ), до першої половини ХХ століття (Гітлер). 
Тобто при сприйманні таких алюзій у адресанта активізуються не тільки змістовно-аксіологічні слоти 
зазначених концептів, що репрезентовані названими онімами, а й темпоральні слоти, які також є складовими 
цих концептів. Іншими словами, такі алюзії виступають своєрідними непрямими маркерами континууму, у 
даних випадках, темпорального континууму. 

У багатьох випадках використання алюзій-онімів супроводжується використанням алюзій-історизмів, які 
також мають чіткий темпоральний слот, наприклад: 

The malt syrup factory was gone. Everything was gone but the cellars where 135,000 Hansels and Gretels had been 
baked like gingerbread men. So we were put to work as corpse miners, breaking into shelters, bringing bodies out. And 
I got to see many German types of all ages as death had found them, usually with valuables in their laps. Sometimes 
relatives would come to watch us dig, they were interesting, too [15: 11]. 

Тут спостерігаємо оніми Hansels and Gretels, які мають яскраві національно-культурні конотації і тому 
виступають як маркери локального континууму, та алюзію-історизм corpse miners, що викликає безумовні 
асоціації з часами другої світової війни на основі активізації фонових знань адресата. Таким чином, ця алюзія є 
непрямим маркером темпорального континууму. Використання двох різних за семантикою алюзій у межах 
близького контексту робить локально-темпоральну співвіднесеність уривку більш виразною. 

Континуум як особливий тип співіснування в тексті декількох темпоральних планів (реальний час – час 
твору – час, який автор навмисно створює у тексті на основі збудження асоціацій) набуває іще більшої 
текстової значущості, якщо спостерігається використання декількох семантичних груп алюзій у межах 
близького контексту, як у наступному фрагменті: 

O’Hare and I gave up on remembering , went into the living room, talked about other things. We became curious 
about the real Children’s Crusade, so O’Hare looked it up in a book he had, Extraordinary Popular Delusions and 
the Madness of Crowds, by Charles L Mackay, LL.D. It was first published in London in 1841. 

Mackay had a low opinion of all Crusades. The Children’s Crusade struck him as only slightly more sordid than 
the ten Crusades for grown-ups. O’Hare read this handsome passage out loud:  

 History in her solemn page informs us that the Crusaders were but ignorant and savage men that their motives 
were those of bigotry unmitigated, and their pathway was one of blood and tears. Romance, on the other hand, dilates 
upon their piety and heroism, and portrays, in their most glowing and impassioned hues, their virtue and magnanimity, 
the imperishable honor they acquired for themselves, and the great services they rendered to Christianity. 

And then O’Hara read this: Now what was the grand result of all these struggles? Europe expended millions of her 
treasures, and the blood of two million of her people; and a handful of quarrelsome knights retained possessions of 
Palestine for about one hundred years! 

Mackay told us that the Children’s Crusade started in 1213, when two monks got the idea of raising armies of 
children in Germany and France, and selling them in North Africa as slaves. Thirty thousand children volunteered, 
thinking they were going to Palestine. They were no doubt idle and deserted children who generally swarm in great 
cities, nurtured on vice and daring, said Mackay, and ready for anything. 

Pope Innocent the Third thought they were going to Palestine, too, and he was thrilled, "These children are awake 
while we are asleep!" he said. 

Most of the children were shipped out of Marseilles, and about half of them drowned in shipwrecks. The other half 
got to North Africa where they were sold. 

Through a misunderstanding, some children reported for duty at Genoa, where no slave ships were waiting. They 
were fed and sheltered and questioned kindly by good people there – then given a little money and a lot of advice and 
sent back home [16: 8-9]. 

Наведений фрагмент характеризується глибокою текстовою значущістю, оскільки по суті він виражає 
контрапунктову думку роману: письменник пропонує безсумнівну паралель між подіями XIII століття й 
військовим маршем німецьких нацистів часів другої світової війни. Тут спостерігаємо як безпосередні маркери 
континууму (конкретні дати – темпоральний континуум; назви міст у Франції та Італії – локальний континуум), 
так і непрямі маркери. Серед них – культурно-історичні алюзії the Children’s Crusade, Crusaders, Christianity, 
Palestine, які втілюють відомі культурні концепти з цілком визначеним темпоральним слотом, оніми 
Charles Mackay, Pope Innocent the Third та посилання на літературний твір Extraordinary Popular Delusions and 
the Madness of the Crowds, що також мають як часові, так і просторові характеристики. Цікаво, що у фрагменті 
непрямі маркери континууму вжиті автором на самому початку, передуючи прямим маркерам, тобто 
темпоральний фон створюється, передусім, непрямим способом, що на наш погляд свідчить про текстові 
виразні можливості цього способу актуалізації континууму. Варто зазначити, що така щільність використання 
різних за семантикою алюзій як маркерів континууму в межах невеликого за обсягом текстового фрагменту 
спостерігається в аналізованих творах нечасто, було виділено всього 9 прикладів такого типу. Проте усі вони 
відзначаються підвищеною інформативністю й текстовою значущістю. 
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Алюзію як засіб апеляції до прецедентних текстів можна назвати типовим авторським прийомом 
К. Воннегута, оскільки він зустрічається в аналізованих текстах найчастіше. Було встановлено, що такі 
алюзивні висловлювання апелюють до лінгвокультурних концептів прецедентних текстів [13], проте локально-
темпоральна апеляція таких прецендентних текстів донині відзначена не була. На наш погляд, така апеляція 
заслуговує на дослідницьку увагу, оскільки при ній неминуче виникає асоціація з часом та місцем створення 
твору, який згадується. Розглянемо приклади. 

Which is why the epigraph of this book is the quatrain from the famous Christmas carol. Billy cried very little, 
though he often saw things worth crying about, and in that respect, at least, he resembled the Christ of the Carol: 

The cattle are lowing, 
The Baby awakes. 
But the little Lord Jesus 
No crying He makes [16: 94]. 
The title of the book is Campbell’s: it is taken from a speech by Mephistopheles in Goethe’s Faust, as translated by 

Carlyle F. Macintyre (New Directions, 1941), the speech is this: 
I am part of the part that at first was all, part of the darkness that gave birth to, that supercilious light which now 

disputes with Mother Night her ancient rank and space, and yet can not succeed; no matter how it struggles, it sticks to 
matter and can’t get free [15: 3-4]. 

В обох наведених вище фрагментах спостерігаємо посилання на так звані "вічні" твори – біблійний хорал та 
"Фауст" Гете. Обидва твори, як було зазначено вище стосовно інших літературних творів, мають темпоральні 
характеристики. Щодо наведених фрагментів, ці темпоральні характеристики виступають як проекція на 
описувані риси характеру персонажів творів. Таким чином, створюється імпліцитний темпоральний зв'язок між 
описуваними рисами характеру персонажів і алюзивними творами, і персонажі романів К. Воннегута набувають 
цих "вічних" рис, перетворюючись у канонічні постаті: Біллі з роману "Бійня № 5" має майже божественне 
терпіння та стійкість, а головний персонаж роману "Мати-ніч" виступає уособленням темних сторін людської 
натури, таких древніх, як гріх і ад. Зрозуміло, що характеризація персонажів, створення образів у таких 
випадках має першорядну текстову значущість, актуалізація категорії континууму посідає другорядне значення, 
проте наявність темпоральних слотів у наведених алюзивних концептах не викликає сумніву. Робота з 
аналізованими текстами показала, що створення образів персонажів за допомогою літературних алюзій 
виявилася характерною рисою письменницького стилю К. Воннегута. 

Зроблені у статті спостереження щодо здатності різних семантичних типів алюзії виражати темпоральні й 
просторові смисли і, таким чином, актуалізувати категорію континууму в проаналізованих текстах романів 
К. Воннегута свідчать про значні текстові потенції алюзії як стилістичного засобу. Крім того, матеріал статті 
певним чином демонструє різноманітність мовленнєвих засобів вираження континууму як текстової категорії, 
зокрема на досліджуваному матеріалі, що є певною характеристикою авторського стилю К. Воннегута. Подібні 
розвідки могли б бути цікавими на матеріалі текстів інших письменників і збагатити надбання лінгвістики 
тексту в аспекті вивчення текстових категорій. 
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Матеріал надійшов до редакції 17.10. 2012 р. 

Кузнецова И. В., Пилипчук В. В. Нерегулярные способы выражения текстовой категории "континуум". 

Статья посвящена исследованию нерегулярных и косвенных речевых способов актуализации континууму как 
текстовой категории на материале текстов романов известного американского прозаика ХХ века 

К. Воннегута. Показана сложность и дискуссионность изучения текстовых категорий как таковых. Особо 
рассматривается использование автором стилистического приема аллюзии, ее разных семантических типов и 
их взаимодействия. Доказывается, что аллюзия является текстозначимым речевым средством актуализации 
как темпорального, так и пространственного континуума. Такое использование аллюзии представляет собой 

важную черту авторского стиля писателя. 

Kuznyetsova I. V., Pylypchuk V. V. Non-Regular Ways of Presentating the Text Category "Continuum". 

The article is devoted to the study of non-regular and indirect speech ways of actualization of continuum as a text 
category on the material of the novel texts by a famous American prosaic of the XX century K. Vonnegut. The 

complexity and debatable character of the text categories research as such is shown. The special stress is made on the 
author’s usage of the stylistic device of allusion, its various semantic kinds and their combinations. It is demonstrated 

that allusion is an important text means to express both time and space continuum. Such usage of allusions is an 
important issue of the writer’s individual style. 
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ТУРЕЦЬКА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ПЕРІОДУ 

Після утворення Турецької республіки у 1923 році, в країні відбулося багато новоутворень та змін, таких, як 
перехід на новий алфавіт та створення нової системи освіти. Ці інновації та зміни також відобразилися і в 
дитячій літературі. У цей період, відповідно до нової системи освіти, були написані дитячі твори, а старі 

були передруковані новим алфавітом. В перші роки становлення Республіки дитяча література збагачувалася 
перекладами, новими дитячими творами, написаними багатьма поетами та письменниками. На відміну від 

попередніх років, особливо після 1970-х, у Туреччині з’являються дитячі поети і письменники. 

Дослідження розвитку турецької дитячої літератури свідчать, що в Туреччині, після проголошення 
Республіки у 1923 році, порівняно з попередніми періодами, видавництву книжок для дітей почали приділяти 
важливе значення. Тим не менше, відсутність всеохоплюючого та достатнього рівня наукових публікацій, які б 
відображали історію та структуру дитячої літератури, і до проголошення Республіки, і після, негативно впливає 
на дослідження цієї галузі. "Періодичні дитячі видання в Турції" І. Кюрюна, "Республіканський період дитячої 
літератури" З. Гюряліна, "Дитячі журнали зі старими буквами", "Революційний період дитячої літератури: 
вірші" Дж. Окайна та ін. – найвагоміші твори в цій галузі [1: 103]. 

Тим не менше, ці твори досліджують турецьку дитячу літературу не загалом, а лише з урахуванням певних 
історичних періодів. В той же час, твори дитячої літератури "Дитяча література" А. Ялчина і Г. Айташина, 
"Застосування дитячої літератури" Ібрагіма Кибрисин, "Дитяча література" М. Р. Ширіна, "Дитяча література" 
Т. Шимшека відіграють значну роль у створенні широкої та всеохоплюючої історії турецької дитячої літератури. 

Розвиток дитячої літератури в Турції тісно пов'язаний зі світовим розвитком літератури, зокрема 
європейської. Початком становлення турецької дитячої літератури можна вважати 1839 рік, а також період 
Танзімату [2]. До цього часу зразками усної народної творчості більше використовувалися розповіді, загадки, 
скоромовки, прислів’я тощо, анекдоти Молла Насредддіна та ін. Приклади цих творів використовувалися в 
основному в будинках для виховання та розваг дітей. А в громадських місцях ставилися ігри Хадживат та 
Чорноока дівчина, Маддах, які відігравали значну роль у просвітництві дітей. 

У 1923 році після проголошення Турецької Республіки в країні почався стрімкий розвиток. Для державної 
системи новоствореної країни велике значення мали дитячі твори відповідно до нових вимог та переклади 
іншомовної дитячої літератури. З цієї причини, після створення республіки збільшилася кількість видань для 
дітей, порівняно з попередніми періодами. В перші роки становлення Республіки значний внесок в основному 
зробили переклади творів європейських класиків. В цих перекладах провідну роль відіграли відомі тогочасні 
письменники і поети. Наприклад, в середині 30-х років А. А. Талу було здійснено спрощений переклад Мандрів 
Гулівера, крім того, він перекладав твори О. В. Каника, С. Еюбогли та Н. Хікмета Лафонтена. Також 
перекладачами турецькою були М. Джовдат, С. Хасірджиогли, В. М. Коджатурк та Е. Баван. 

У 30-40-х роках були перекладені такі твори, як "Дитина школи" (Л. Фрапьєр), "Маленькі жінки" 
(Л. М. Алькотт), "Злодії Зепліну" (М. Лінат), "Людина, що спала сто років" (М. Лінат) та ін. В республіканський 
період ці твори перекладалися декілька разів різними авторами. Крім того, перекладацька діяльність у цей 
період підтримувалася з боку державних агентств. В подальшому теж була чимала кількість перекладів творів 
світової класики. В республіканський період найбільше перекладалися та користувалися популярністю твори 
європейського письменника Жюль Верна.  

У 1923 році було запроваджено новий алфавіт на основі латинської графіки, і всі книги публікувалися з 
урахуванням цих змін, що стало новою ерою книговидання в Туреччині. Після 1390-го року спостерігається 
збільшення кількості дитячої літератури, зокрема казок, віршів, байок та публікацій нового типу [1: 98]. 

Однією із причин збільшення кількості дитячої літератури в період Республіки є формування громадян 
нової генерації, втілення нових ідей, ідеологій, цінностей, починаючи з молодшого віку. В ці роки твори 
писалися в основному на тему Ататюрка, Республіки, державних свят. З метою формування нової ідеології було 
написано такі твори, як М. Ф. Гюртунджана "Дитяча книга поезії" (1927), А. Р. Гюреліна "Золота книга" (1928), 
А. Гюндюза "Невідомий солдат" (1930), "Сільський вчитель" (1932), Х. А. Юджаліна "Для вас" (1938), а також 
твори, які проповідували турботу про школу, сім’ю та довкілля – "Дитячі вірші" (1942) та "Осінь" (1962) [3: 9]. 

У період від Танзімату до 1940-го року зменшується кількість виданих для дітей книг, найбільш вагомими 
були такі переклади як, "Книга організації по захисту дітей", перекладена у 1943 році і розповсюджена у 
близько ста примірниках, а друга – книга Н. А. Юджаліна [1: 98]. 

Як вже зазначалося, починаючи з 30-х років ХХ століття у Туреччині запроваджується новий алфавіт і 
створюються нові зразки літератури, а починаючи з 50-х років у літературі простежується тенденція до 
створення оповідань та повістей суспільного змісту. Крім того, починаючи з 1950-го року звичним явищем стає 
проведення тижнів дитячої книги та виставок у школах та бібліотеках, чим підтверджувалося зростання 
інтересу та уваги до дитячої літератури у новоствореній Республіці. 
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Наведемо приклади творів, написаних в республіканський період, це такі, як: А. З. Кзаногли "Хан на коні" 
(1924), Н. Р. Чалапалана "87 Огуз" (1933), Дж. Учугуна "Турки-близнюки" (1937), Г. Дайиогли "Червоний 
велосипед" (1964), К. Тугджуна "Прірва" (1945), "Дитина вулиці" (1955), "Дворовий пес" (1975), Т. Апайдина 
"Гірська притока" (1975), А. Насина "Засинай, рідний" (1971), А. Кутлуна "Привіт, кохання" (1991), 
Т. Д. Какинча "Добрий лис" (1994) та інші [4: 87-91]. З 1940-го року і дотепер, письменником, автором більше 
трьохста книг, романів, що читалися не лише дітьми з любов’ю, є К. Тугчу. Найбільшою популярністю 
користувалися його короткі романи у 1960-ті роки – в період міграції жителів сіл до міст – з метою 
прилучитися до сучасного життя. Найбільшою читацькою аудиторією творів К. Турчу, були діти та підлітки. 

Визнання письменників та поетів на державному рівні в республіканський період посилило увагу до дитячої 
літератури [2]. У 1958 році С. Учуг за твір "Турки-близнюки" отримав відзнаку Ганса Христіана Андерсона. 
Також Турецький інститут мови та Міністерство культури організовували різноманітні конкурси для підтримки 
розвитку турецької дитячої літератури. У 1964 році "Сміливий Мурад", написаний А. В. Нуреддином і 
Н. Гарамагарали, отримав нагороду Братів Доган. Велику кількість нагород отримали і твори "Відчинися, моя 
скатертино" та "Казки Деде Коркута" А. С. Гюнея. 

Звернемося до історії створення авторських турецьких казок. Перші спроби у цьому жанрі 
прослідковуються у 30-40-х роках ХХ століття, а особливо бурхливого розвитку ця галузь набула у 50-60-х 
роках. Цей жанр є одним із найулюбленіших серед дітей і тому йому приділялася особлива увага. 
Найвідомішими казками того часу є: "Турецькі казки" Н. Тезяліна (1971), "Казки Келоглана" Т. Алангуна 
(1967), "Одного разу" А. Дж. Гюнея (1956), "Казки Деде Коркута" (1958) [2: 15], "Білки" Дж. Заріфогли (1989), 
"Шахназар" Дж. Учугуна (1990), "Казки Келоглана" Х. Л. Сариюджана (1980), "Анатолійські казки" (1993), 
"Летючий віслюк" М. І. Зянгіна (1991), "Пташине дерево" М. Р. Ширіна (1991) [6: 16]. Незважаючи на 
сучасність казок, історії та зміст багатьох з них було взято з турецьких народних казок. У багатьох 
опублікованих казках простежуються теми, сюжетні лінії та мотиви, наявні в зразках усної народної літератури. 
Наприклад, байки Кялоглан, Деде Коркут та Ходжа Насреддін, – найбільш використовувані теми та сюжетні 
лінії. Насправді, цей вибір письменників та поетів є доцільним, оскільки вони є реалістичними та найбільш 
прийнятними для дітей. 

Як неможливо уявити літературу без поезії, так само блідо виглядає дитяча література без віршів. Поезія 
відіграє дуже важливу роль у вихованні дітей, задоволенні їх літературних потреб, позитивно впливає на 
гармонійний розвиток особистості. Найвідомішими є: "Для вас" З. Ортаджа (1938), "Рейдерські балади" 
Ф. Н. Чамлибелі (1938), "Насреддін Ходжа" О. Велініна (1949), "В одному дитячому садочку" Дж. А. Кансуна 
(1941), "Пригоди коми" У. Тамера (1965), "Хлопці, що продають музику" Я. Урала (1979), "Дитина як квітка" 
А. Будака (1981), "Птах в дитячому серці" М. Р. Ширіна (1990), "Посмішка" Дж. Заріфогли (1988), "Моє 
дитинство кольору птахи" М. І. Зянгіна (1990), "Якби хмари не затуляли сонце" Г. Акчічек (1992) та інші – це 
лише деякі з написаних творів цього періоду [7: 11-19]. 

Найбільш плідно в турецькій літературі у галузі складання віршів для дітей працював Ф. Х. Дагларджа. Він 
майже тридцять років свого життя присвятив дитячим віршам і написав більше двадцяти збірок. "Дитина і Бог" 
(1957), "Птахоніг" (1967), "Яскравий звук" (1971), "Діти цього світу" (1974), "Кит та Мандоліна" (1977), 
"Ведмідь, що любив записки" (1978), "Картинки, що їдять цукор" (1980), "Школа рослин" (1995) та "Джинджиг" 
(2000) – лише деякі з них. Цікавою особливістю деяких віршів Дагларджана є те, що вони не "для дітей", а з 
"дитячої тематики". Незважаючи на те, що вірші про дітей містять віршовані звернення до дітей, проте за 
стилем і змістом вірші в основному для старшого віку. 

Багато віршів цього періоду написані у вільному стилі, мало використовувався складовий ритм. Але, 
враховуючи психологічні, ментальні та емоційні характеристики дітей, вірші зі складовим ритмом краще 
сприймаються дітьми, більш цікаві для них та легше запам’ятовуються. І на жаль, ця особливість мало 
враховувалася турецькими поетами. У 1970-х роках тематика віршів більше урізноманітнилася, більше 
приділялося уваги педагогічним та освітнім питанням. 

У Республіканський період водночас зі збільшенням написаних для дітей віршів, розповідей, романів тощо, 
збільшувалася і кількість дитячих журналів: ''Вогонь'' (1930), ''Дитячий голос'' (1932), ''Афаджан'' (1934), 
''Яврутурк'' (1936), ''Лялечка'' (1936), ''Дитяча газета'' (1938), '''1001 романів'' (1939), ''Дитячі романи'' (1941), 
''Дитяче око'' (1945), ''Весела дитина'' (1945), ''Брат Доган'' (1945), ''Мурашка'' (1952), ''Річниця дитячого тижня'' 
(1959), ''Хлопчик-перекладач'' (1977), ''Релігійний хлопчик'' (1979) [1: 101], ''Турецька дитина'' (1981), ''Брат 
Нації'' (1982), ''Дитина і Кандил'' (1986), ''Дитина і фонд'' (1989), ''Цукрове яблуко'' (1992) [8: 215-242]. Ці 
видання ще більше привернули уваги до дитячої літератури та до виникнення нових видань. Крім того, 
журнали відіграли виключну роль у становленні та розвитку дитячої літератури як самостійної галузі. 

Незважаючи на значну кількість чудових видань дитячих творів в турецькій дитячій літературі, на жаль, 
саме дитячих поетів та письменників в Туреччині до 1970-х років важко було виділити. Дитячі твори були 
написані в основному авторами, які більше писали для дорослих і дитяча література не виділялася окремою 
галуззю. Вчені-літературознавці Т. Уяр, Дж. Сурая, Ю. Кямал, А. Кутлу, І. Енгін стверджували, що література – 
це єдине ціле і такі поділи можуть пошкодити літературу та її якість, здійснити негативний вплив на її читачів. 
Незважаючи на те, що на сьогоднішній день таких конфліктів вже не існує, але вони здійснили свій негативний 
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вплив на процес розвитку дитячої літератури. Цей розвиток почав пришвидшуватися наприкінці 1970-х та на 
початку 1980-х років [2]. В ці роки, надаючи важливого значення саме дитячій літературі, багато поетів та 
письменників почали писати байки, романи, вірші тощо. Крім того, проголошення 1979 року "Світовим 
дитячим роком" з боку ЮНЕСКО сприятливо вплинуло на зростання зацікавленості та турботи до дитячої 
літератури. Починається процес відродження дитячої літератури. 

Після 70-х років поети та письменники, зокрема й викладачі – У. Фейзиогли, Г. Альпоге, А. Чилга, 
Г. Дайигли, Ф. Ердоган, Дж. Гєкніл, У. Гюндюз, М. Ізгу, В. Чолак, У. Орал, Х. А. Озтюрк, М. Р. Ширін, С. Урал, 
Ю Урал, І. Уярогли, Дж. Заріфогли, М. І. Зенгін, Б. Ак, А. Акбаш, А. Чінарогли, Р. Ілгаз, А. Озялчинер стали 
авторами багатьох корисних творів дитячої літератури [9: 10]. Більшість поетів та письменників в останні роки 
стали професіоналами у цій галузі. Наприклад, після 70-х років, Г. Дайиогли є одним із письменників, що 
написав найбільшу кількість дитячих творів, серед яких: "Чотири брати" (1971), "Засумував по вогнищу" 
(1977), "Якби світ був для дітей" (1981), "Святковий день" (1983), "Ті, що повертаються назад" (1986), 
"Летючий мотоцикл" (1988), "Зелена вишня" (1998) та інші [4: 87-91]. Г. Дайиогли був саме дитячим 
письменником, його романи та байки є улюбленими дитячими творами в Туреччині. Однією із причин цього є 
усвідомлення автором дитячого духу та реальності, відповідність творів рівню, відчуттям та мисленню дітей. 

Позитивним моментом у становленні та розвитку дитячої літератури стало створення організацій різного 
рівня, а саме Дитячого Фонду (створений у 1990 році під керівництвом М. Р. Ширіна), Гурток дитячої 
публікації (створений у 1994 році Ф. Ердоганом), побудована у 1997 році Організація дитячих 
літературознавців у Анкарі, заснована у 2006 році Дитяча дослідницька організація [3: 11].  

Створене соціально-політичне середовище, рівень освіченості народу, а також зміна алфавіту в часи 
становлення Турецької Республіки, стали причиною бурхливого розвитку нової дитячої літератури. 
Розвиваючись спочатку як перекладацька, з часом вона набула характерних та специфічних національних рис і 
вже наприкінці ХХ століття виокремилася в самостійну пріоритетну галузь, цим самим привертаючи увагу 
дослідників до свого довготривалого та складного становлення. 
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Мамедов Джамиль Охтакин оглы. Турецкая детская литература Республиканского периода. 

После основания Турецкой республики в 1923 году, в стране произошло много нововведений и изменений, таких 
как переход на новый алфавит и создание новой системы образования. Эти инновации и изменения также 
отражаются в детской литературе. В этот период, в соответствии с новой системой образования, были 

написаны детские произведения и старые работы были опубликованы снова новым алфавитом. В первые годы 
Республики детская литература развивалась особенно переводами, а также обогащалась благодаря новым 

детским произведениям, которые были написаны многими поэтами и писателями. В отличие от предыдущих 
лет, особенно после 1970-х, в Турции появились детские поэты и писатели. 

Mamedov Dzhamil' Okhtakin ogly. The Turkish Children's Literature of the Republican Period. 

After the establishment of the Turkish Republic in 1923 there were a lot of innovations and changes such as the 
transition to the new alphabet and the establishment of the new educational system. Such kind of innovations and 

changes are reflected in the children's literature as well. During this period in accordance with the new 
educational system, children's books were written while old works were published. The children's literature which 
was mainly developed by translations in the early years of the Republic also was enriched by new children's works 
which were written by many writers and poets. Unlike previous years, children's poets and writers appeared after 

1970s. 
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МЕТОНІМІЯ В ГАЗЕТАХ ПОЛІТИЧНОЇ НАПРАВЛЕНОСТІ 
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОЇ ТА УКРАЇНОМОВНОЇ ПРЕСИ) 

Статтю присвячено дослідженню і зіставному аналізу типів та моделей метонімічних переносів, які  
вживаються в англомовній та україномовній пресі останнього десятиріччя. У процесі вивчення метонімічних 

переносів виявлено спільні та диференційні риси використання метонімії в текстах газетних статей 
англійською й українською мовами, назвах та заголовках газет політичної направленості. 

Постановка наукової проблеми та її значення.  Як відомо, засоби масової інформації і, власне, газети, 
якнайповніше відображають політичне,  культурне та духовне життя країни. В останнє десятиріччя самою 
обговорюваною темою є політика, бо за цей період  в політичному житті відбулося багато змін та подій. Статтю 
присвячено вивченню метонімічних переносів іменників в газетах саме політичної направленості. 

Мова газети – різновид мови масової комунікації. Вирізняє її те, що передача інформації здійснюється в 
писемному вигляді. Як зазначає Г. П. Євсєєва, "мова газети – поняття багатогранне, оскільки в газеті представлені 
всі стилі та жанри літературної мови" [1]. М. М. Бахтін свого часу виділяв політичний жанр, який реалізується в 
процесі суспільно-політичної комунікації [2]. Деякі лінгвісти суспільно-політичну комунікацію виділяють у 
спеціальну галузь досліджень, яка отримала назву політичної лінгвістики [3]. У газеті не можуть застосовуватися 
такі допоміжні засоби, як інтонація та міміка. Це компенсується стилістичними можливостями, використанням 
різноманітних засобів мовної виразності, зокрема, метонімії. Метонімія вивчалася в руслі античних традицій як 
стилістичний засіб і художній прийом на матеріалі англійської [4: 14], української [5], російської [6] та інших мов, 
однак, незважаючи на дослідження із семантики, лексикології та стилістики певних мов, у яких, зокрема, 
розглядаються явища вторинної номінації й переносного значення слів, дослідження метонімії на порівняльному 
рівні складають дуже невелику кількість [7]. Отже, актуальність дослідження обумовлена недостатньою 
вивченістю використання метонімічних переносів в газетному тексті у зіставному аспекті, а також механізму їх 
утворення. Проблема використання метонімії в газетних текстах взагалі є важливою, оскільки метонімія є досить 
продуктивним, практично найбільш частотним засобом вторинної номінації в даному стилі. Експресія газетного 
тексту найбільш виразно проявляється саме на рівні метонімічного переносу. 

Мета дослідження полягає у розгляді та відображенні особливостей метонімічних переносів та у виявленні 
спільних і диференційних рис використання метонімії у мові сучасних газет, надрукованих англійською та 
українською мовами. Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

 встановити роль метонімії у мові газет; 
 дати визначення метонімії та її основних типів; 
 проаналізувати характер використання метонімії в текстах політичних газет; 
 дослідити спільні та диференційні риси використання метонімії у мові сучасних газет політичної 

направленості. 
Матеріал дослідження було дібрано шляхом суцільної вибірки з друкованих джерел англійською та 

українською мовами, зокрема періодичних газет. Обсяг вибірки становить 457 одиниць у зіставлюваних мовах: 
в англійській – 226, в українській – 231 одиниця. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Услід за 
А. Г. Удинською [8], І. С. Олійником [9], О. К. Біріхом [6], М. Я. Біч [10], та іншими дослідниками, які 
розподіляють метонімічні переноси на каузальні, атрибутивні, локальні, темпоральні й кількісні (або 
синекдоху), у роботі метонімія розуміється як перенесення найменування, логічну основу якого складає 
входження об’єму одного поняття в об’єм іншого на підставі психологічних асоціацій, що відображають 
причинно-наслідкові, просторові, атрибутивні, темпоральні та кількісні зв’язки, які об’єктивно існують між 
предметами. Однак синекдоху пропонується розглядати окремо, оскільки аналіз цього різновиду переносу 
потребує ґрунтовного висвітлення з визначенням його специфіки. 

Метонімічні переноси, які використовуються в мові газет, представлені типами та моделями. На основі 
принципу реконструювання логіко-семантичних зв’язків між суміжними поняттями, який запропоновано 
В. В. Зайцевою [11], виділяються типи метонімічних переносів на основі локальних, темпоральних, 
атрибутивних та каузальних семантичних відношень. 

Найважливішим компонентом існування газети є її назва, бо вона може як привертати, так і відштовхувати 
потенційного читача. Назва газети має дати читачу уявлення про характер інформації, яка міститься в її 
публікації. Досліджуючи метонімічний перенос в назвах англійських та українських газет політичної 
направленості, пропонується виділяти такі типи та моделі переносів: 

 локальний тип метонімічного переносу: 
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 "територія  газета" (даний метонімічний перенос відображає країну, місто, село або інший 
населений пункт, події якого подані в газеті): 

англ.:  Newport This Week – газета видається в місті Н’юпорт, інформує про новини міста та порту; 
укр.: Демократична Україна – всеукраїнська громадсько-політична газета. 
 темпоральний тип метонімічного переносу: 
 "період часу  газета" (У даному метонімічному переносі більший акцент робиться на 

співвіднесеність інформації з тим чи іншим часовим відрізком):  
англ.: Willamette Week − щотижневик; 
укр.: Дзеркало тижня – суспільно-політичний щотижневик.  
 каузальний тип метонімічного переносу: 
 "стан  газета" (виражає ставлення до існуючого положення подій в різних сферах діяльності людей):  
англ.: The Ordo – звертає увагу на проблематику прав людини. 
 "політична діяльність / належність до якої-небудь політичної течії  газета":  
англ.:  The Republican – газета республіканської партії (США);  
The Liberal – газета партії лібералів.  
Наявність даного метонімічного переносу у назвах англійських газет пояснюється вже створеним партійним 

життям. Використання такої номінації відображає те, що газети орієнтовані на своїх прихильників, прибічників 
тих чи інших політичних поглядів.  

 атрибутивний тип метонімічного переносу: 
 "вирізняльний предмет одягу  газета": 
англ.: The White Shirt – газета Уельсу, інформує про політичні новини та новини в сфері бізнесу. 

Таблиця 1. 
Типи та моделі метонімічного переносу в назвах газет політичної направленості 

Мова Англ. Укр. Всього 
Типи 

метонімічного 
переносу 

Моделі метонімічного 
переносу 

Одиниць 
(%) 

Одиниць 
(%) 

Одиниць 
(%) 

Локальний "територія  газета" 18 
(46 %) 

24 
(58 %) 

42 
(52 %) 

Темпоральний "період часу  газета" 11 
(28 %) 

17 
(41 %) 

28 
(35 %) 

"стан     газета" 

Каузальний "політична діяльність / 
належність до якої-небудь 
політичної течії  газета" 

7 
(18 %) 

0 
(0 %) 

7 
(9 %) 

Атрибутивний "вирізняльний предмет одягу  
газета" 

3 
(8 %) 

0 
(0 %) 

3 
(4 %) 

Всього 39 
(100 %) 

41 
(100 %) 

80 
(100 %) 

 
Отже, аналіз матеріалу свідчить про те (див. табл. 1), що один із характерних метонімічних переносів в 

назвах газет базується на просторовій суміжності, тобто локальний тип метонімічного переносу. 
Інтерес до газетного заголовка як до об'єкта лінгвістичного дослідження виник на межі 50-60 років. 

Спеціально газетному заголовку присвячено праці В. Абашиної [3], В. Г. Костомарова [5] та ін. Дослідниками 
відзначено, що в публіцистиці газетному заголовку надається велике значення, оскільки читач, передусім, як 
правило, проглядає назви статей і повідомлень, відшукуючи серед них яскравіші та інформативніші щодо 
власного зацікавлення. В газетних заголовках метонімічний перенос найменування широко використовується 
для створення образності, виразності, оціненості; завдяки використанню метонімічного переносу відбувається 
скорочення висловлювання, що відповідає вимозі лаконічності газетного заголовка. В газетному заголовку 
наявні наступні типи та моделі метонімічного переносу: 

 локальний тип метонімічного переносу: 
 "територія, населена людьми  люди, що живуть на цій території":  
англ.: India celebrates Republic Day  [The Times, 26.01.2012];  
укр.: Україна скорочує споживання російського газу [НМ, 05.02.2012]. 
 "місто, вулиця  люди (організації), що перебувають у цьому приміщенні (місті, вулиці)":  
англ.:  Washington is badly broken. I think we recognize that Washington has not dealt with the problems that we 

have in this nation [Guar., 20.04.2011]; 
The Elysee was never DSK’s for the talking [The Times, 17.03.2012]; 
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укр.:  Лондон підозрюють у порушенні конвенції [День, 24.05.2011]; 
Банкова підтвердила запланований візит Януковича до Путіна [День, 11.05.2012]. 
 "організація"  "люди, які там працюють":  
англ.: Ukraine and NATO: In Search of New Dynamics [KP, 24.04.2011]; 
укр.: Путін дав завдання "Газпрому" першочергово забезпечити потреби росіян [УT, 01.02.2012].  
 "місце діяльності  люди, що здійснюють цю діяльність": 
англ.: Volyn State University hosts a presentation of the book Ukraine Incognita [KP, 24.11.2010];  
укр.: … кафедра просить Укрнауку  затвердити його науковим співробітником [ГУ, 26.02.2010]. 
 "територія  пов’язані з нею почуття, переконання":  
укр.:  З Донбасом в серці [День, 18.03.2011] − слово "Донбас" вживається зі значенням "любов до рідної 

землі", "патріотичні почуття". 
 "територія  політичні чи економічні можливості":  
англ.: The Road to Europe Is Also Paved with Problems [KP, 15.04.2011]; 
укр.: Важка дорога в Європу [День, 02.04.2012]. 
У наведених прикладах слово "Європа" означає "широкі можливості, розширення ринку, відносини з 

іншими країнами". 
Таблиця 2. 

Типи та моделі метонімічного переносу в газетних заголовках 

 

Варто відзначити надзвичайну продуктивність локальної метонімії в заголовках газетних статей. 
 темпоральний тип метонімічного переносу: 
 "подія  викликані цією подією особливості поведінки" (що є частковим виявом схеми "період → 

стан людини в цей період", запропонованої В. В. Зайцевою [7]): 
англ.: Is Kazakhstan Experiencing Its Own ‘Arab Spring’ Moment? [GR, 01.02.2012] – "Арабська весна" − 

революційна хвиля демонстрацій і протестів, що почалися в арабському світі 18 грудня 2010 року;   
укр.: "13 квітня" в Порт-Саїді [УТ, 03.02.2012] (13 квітня 1990 року почалися заворушення під час матчу по 

футболу, який отримав пізніше назву Матч смерті). 

Мова Англ. Укр. 
Всього 

прикладів 
типу  

Типи метонімічного 
переносу Моделі метонімічного переносу Одиниць 

(%) 
Одиниць 

(%) 
Одиниць 

(%) 
"територія, населена людьми  люди, 
що живуть на цій території" 
"місто, вулиця  люди (організації), що 
перебувають у цьому приміщенні (місті, 
вулиці)" 
"організація"  "люди, які там 
працюють" 
"місце діяльності      люди, що 
здійснюють цю діяльність" 
"країна  пов’язані з цим почуття, 
переконання" 

Локальний 

"територія  політичні чи економічні 
можливості" 

34 
(57 %) 

37 
(51 %) 

71 
(53 %) 

Темпоральний "подія   викликані цією подією 
особливості поведінки" 

8 
(13 %) 

9 
(12 %) 

17 
(13 %) 

Каузальний "поведінка людини  людина, що має 
певну поведінку" 

4 
(7 %) 

7 
(10 %) 

11 
(8 %) 

"соціальна характеристика   людина, 
наділена цією характеристикою" 

Атрибутивний 

"фізична характеристика неживого 
предмета  людина, наділена цією 
характеристикою" 

14 
(23 %) 

20 
(27 %) 

34 
(26 %) 

Всього прикладів метонімічних переносів в мові 60 
(100 %) 

73 
(100 %) 

133 
(100 %) 
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Метонімічний перенос, обумовлений темпоральним зв'язком між поняттями суміжних об'єктів, можна 
охарактеризувати як не досить частотне в заголовках газет. 

 каузальний тип метонімічного переносу:  
 "поведінка людини  людина, що має певну поведінку": 
англ.: Visited by Loreley [Guar, 08.12.2011];  
укр.: Кожному дому – по Швондеру [НМ, 02.02.2012].  
Варто звернути увагу, що побудова каузального типу заголовка є досить своєрідною, у зв'язку з чим постає 

проблема розширення контексту дослідження заголовка як багатоаспектного лінгвістичного явища, оскільки на 
рівні підтексту й асоціативних зв'язків образність виходить за межі проблематики, якою займається лінгвістика 
тексту, й поєднується з новою концепцією інтертекстуальності. 

 атрибутивний тип метонімічного переносу: 
 "соціальна характеристика  людина, наділена цією характеристикою": 
англ.:  What can the opposition offer to society? [The Daily Beast, 03.02.2012]; 
укр.:  Влада та опозиція моцуються [День, 07.11.2011].  
 "фізична характеристика неживого предмета  людина, наділена цією характеристикою":  
укр.: "Чисті руки" у діловому колі [УМ, 25.01.2012]. 
У газетних заголовках частотність вживання атрибутивної метонімії досить висока, причиною закріплення 

даних метонімічних значень виступає необхідність номінації класу предметів чи явищ за прикметною ознакою. 
Фактором, що обмежує метонімічний розвиток, є наявність прямого позначення цього фактора. 

Згідно з табл. 2,  абсолютну більшість складають локальні метонімічні переноси. 
Метонімія в текстах політичних статей має свої характерні типи та моделі:  
 локальний тип метонімічного переносу: 
 "місце  дія, подія":  
англ.: Still, Chernobyl remains the worst nuclear accident in history [КР, 26.04.2011];  
укр..: Так починався Чорнобиль. Компартія ігнорувала попередження КДБ  [УП, 26.04.2011];  
Вочевидь, це означає, що Майдан досі живе в серцях людей і повністю спростовує твердження опонентів 

Майдану про те, що він був спланованою політтехнологією [День, 24.10.2011].  
 "територія, населена людьми  люди, що живуть на цій території":  
англ.: President Cristina Fernández de Kirchner has accused Britain of "militarizing" the south Atlantic… [Guar., 

08.02.2012];  
укр. Іран буде атакувати будь-яку країну, чия територія буде використовуватися "ворогом" для агресії 

проти нього [МН,09.02.2012]. 
 "столиця  уряд":  
англ.: Europe appears to be getting its act together, last summer's downgrade of the U.S.' credit rating was quickly 

forgotten, Washington is mostly behaving, and recession fears are gone [Guar., 07.02.2012];  
укр.: Цілком можливо, Москва знову спробує спокусити українську владу дешевшим газом – прем'єр 

Володимир Путін їде до Києва [День, 06.04.2011].  
 "організація  люди, які працюють в цій організації":  
англ.: When the oil company refused to let five US activists into its annual meeting, it rubbed salt in the wounds of 

the Gulf of Mexico disaster. [Guar., 17.04.2011];  
укр.: Прокуратура Тернополя прийняла рішення не порушувати кримінальну справу за фактом 

розпалювання расової ворожнечі в публікації  [ГУ, 09.02.2012].  
 "територія  неживі предмети":  
укр.:…співробітники вперше відтворювали великодній стіл… [День, 06.04.2012]. 
 темпоральний тип метонімічного переносу: 
 "ім’я людини  час діяльності носія імені":  
англ.: Some say the Tea Partiers never objected to deficits under Bush [MN,25.10.2010];  
An analysis by CBS News shows that the national debt has skyrocketed under President Barack Obama – increasing 

more than $4 trillion [GR,23.08.2011]; 
укр..: Американська організація Freedom House, яка щорічно оцінює рівень свободи в різних країнах світу, 

вважає, що Україна відкотилась до рівня часів Леоніда Кучми, чия каденція асоціювалась з авторитаризмом, 
беззаконням і корупцією, а не демократією [ГУ,19.01.2012].  

 "час  подія":  
англ.: Remember September 11 on the Tenth Anniversary of 9 / 11 [КР, 11.09.2011]. 
 каузальний тип метонімічного переносу: 
 "ім’я людини  звичайні статистичні люди": 
англ.: Bid for brewery is out of average Joe’s league [GR, 12.09.2011] 
 атрибутивний тип метонімічного переносу: 
 "людина   характерна риса людини":  
англ.: indecents seem to have tried to bring their viewpoints closer [Guar.,03.02.2012];  
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укр.: кажучи вже про благородних...[ВП, 20.01.2011]. 
Таблиця 3. 

Типи та моделі метонімічних переносів в текстах політичних статей 
Мова Англ. Укр. Всього 

Типи 
метонімічного 

переносу 

Моделі метонімічного 
переносу 

Одиниць 
(%) 

Одиниць 
(%) 

Одиниць 
(%) 

"місце  дія, подія" 
"територія, населена людьми  
люди, що живуть на цій 
території" 
"столиця  уряд" 
організація  люди, які 
працюють в організації" 

Локальний 

"територія  політичні чи 
економічні можливості" 

59 
(57 %) 

63 
(51 %) 

122 
(53 %) 

"ім’я людини  час діяльності 
носія імені" Темпоральний 
"час  подія" 

40 
(13 %) 

37 
(12 %) 

77 
(13 %) 

Каузальний "ім’я людини  звичайні 
статистичні люди" 

6 
(7 %) 

0 
(0 %) 

6 
(8 %) 

Атрибутивний "людина   характерна риса 
людини" 

22 
(23 %) 

17 
(27 %) 

39 
(26 %) 

Всього 127 
(100 %) 

117 
(100 %) 

244 
(100 %) 

 
На основі проведеного дослідження можна зробити такі висновки. 
Загалом спільними для англійської і української мов є висока продуктивність локального типу 

метонімічного переносу, однією з найпоширеніших моделей є "місце  об’єкт", яка має кілька різновидів, 
представлених в даній статті. Частотність вживання локального типу метонімічного переносу обумовлена як 
загальномовними принципами виникнення асоціацій, так і характером газетної інформації, що стосується, 
передусім, назв країн, міст, закладів тощо. Темпоральний тип метонімічного переносу також є досить 
частотним. Ці метонімічні переноси обумовлені часовим зв’язком між поняттями суміжних об’єктів.  
Виділяючи об’єкт за часовим параметром, мовець в конкретній ситуації асоціює поняття періоду та об’єкта, 
який існує та розвивається в конкретний період часу. 

На відміну від назв газет та текстів газетних статей, у газетних заголовках найбільш продуктивними є 
локальний та атрибутивний типи метонімічних переносів. 

Різниця представлена також у типах та моделях метонімічного переносу. Каузальний та атрибутивний типи 
в назвах газет присутні лише в англійській мові; в газетних заголовках модель "територія  пов’язані з цим 
почуття, переконання" локального типу та модель "фізична характеристика неживого предмета  людина, 
наділена цією характеристикою" атрибутивного типу представлені лише в українські мові, а модель "ім’я 
людини  звичайні статистичні люди"  тільки в англійській. На нашу думку, це обумовлено індивідуальним 
стилем автора статей, які аналізуються. В текстах газет модель "територія  неживі предмети" локального типу 
знайдено тільки в газетах, надрукованих українською мовою, а модель "час  подія" дуже часто представлена в 
англомовних газетах, що обумовлено певними соціальними процесами. 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
ВП – Вісті Придніпров’я 
ГУ – Голос України 
НМ – Наше Місто 
УМ – Україна Молода 
УТ – Український тиждень 
УП – Українська правда 
GR – Gravesend Reporter 
Guar. – The Guardian 
KP – Kiev Post 
MN – The Moscow News 
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Матеріал надійшов до редакції 19.12. 2012 р. 

Шкурко Т. А., Михалева К. И. Метонимия существительных в газетах политической направленности  
(на материале англоязычной и украиноязычной прессы). 

Статья посвящена исследованию и сопоставительному анализу типов и моделей метонимического переноса, 
которые встречаются в англоязычной и украиноязычной прессе на протяжении последнего десятилетия. В 
процессе изучения метонимических переносов выявлены общие и дифференциальные черты использования 

метонимии в текстах газетных статей на английском и украинском языках, в названиях и заголовках газет 
политической направленности. 

Shkurko T. A., Mikhaliova K. I. Metonymy of Nouns in the Newspapers of Political Orientation. 

The article focuses on the study and contrastive analysis of the metonymic transferences models and types, which are 
used in the English and Ukrainian papers of the last decade. The study of the metonymic transferences has made it 

possible to establish common and distinctive features of metonymy used in newspapers, titles, headlines and articles of 
the political orientation. 
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БЕЗЕКВІВАЛЕНТНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ У МОВАХ РІЗНОГО РІВНЯ СПОРІДНЕНОСТІ  

У цій статті проаналізовано особливості виникнення і функціонування безеквівалентних фразеологізмів у 
мовах різного рівня спорідненості. Проведено дослідження на матеріалі мов, які, хоча і належать до різних 

мовних груп, однак характеризуються спільністю ареалу проживання. Встановлено рівень інтерференції 
окремих лексичних одиниць як компонентів безеквівалентних фразеологізмів. За допомогою методів 

математичної статистики визначено величини ймовірності, зокрема сукупність можливих значень цієї 
величини, а також вірогідності, з якими ці значення можуть зустрічатись. 

Безеквівалентні фразеологізми за ступенем смислової залежності компонентів, головним чином, належать 
до унілатеральних фразеологізмів. Формальним показником унілатеральних фразеологізмів є наявність 
фразеологічних зрощень, в яких семантика компонентів фразеологізмів виводиться не із значень окремих 
компонентів, а із семантики усіх компонентів фразеологізму. У цих фразеологізмах принаймні один із 
компонентів виступає у своєму переносному значенні і свідчить про особливості варіанту та інваріанту 
локальної культури кожного окремого етносу.  

Таким чином, можна встановити рівень інтерференції окремих лексичних одиниць як компонентів 
безеквівалентних фразеологізмів. Виходячи із класифікації фразеологічних лакун, які пов'язані людиною і 
певними елементами та особливостями її зовнішності, можна встановити таку закономірність: в англійській 
мові лексема a boy вживається лише у складі фразеологічної лакуни a blue-eyed boy – улюбленець, любимчик. У 
німецькій мові лексема Yunge n. вживається у складі безеквівалентного фразеологізму blaue Jungen (Jungs) і має 
відношення до нелітературного стилю з лексичним значенням матроси [1]. Отже, англійський 
безеквівалентний фразеологізм a blue-eyed boy має певне відношення до особливостей вдачі людини, її долі. 
Німецький безеквівалентний фразеологізм blaue Jungen (Jungs) безпосередньо пов'язаний з особливостями 
професії. Вирішальним компонентом у визначенні лексичного значення цих фразеологізмів є прикметники. 
Крім того, як в англійській мові (особливо в американському варіанті), так і в німецькій мові широко 
використовуються такі безеквівалентні вигуки здивування, характерні для розмовного стилю, як Oh, boy! та 
Junge, Junge! з лексичним значенням Оце так! В подібному ж лексичному значенні використовується в якості 
вигуку безеквівалентний німецький фразеологізм Mensch, Meier! Так, в німецькій мові лексема der Mann (der 
Mensch) у якості компоненту безеквівалентних фразеологізмів використовується дуже широко на відміну від 
англійської мови, де наявність такого компонента відсутня взагалі. Прикладом цьому можуть послужити такі 
безеквівалентні фразеологізми, як:  

einen kleinen Mann im Ohr haben – розм. бути несповна розуму; 
den toten Mann machen – нерухомо лежати на спині (у воді); 
den wilden Mann spielen – скандалити, бешкетувати; 
den großen Mann markieren – розм. заноситися, зазнаватися. 
Таким чином, лексема der Mann присутня у складі цих трьох безеквівалентних фразеологізмів і передає 

особливості психічного стану особи. Прикметники tot, wild, gross передають конкретні особливості цього стану. 
В розмовному стилі ці три безеквівалентні фразеологізми свідчать про специфічність варіанту та інваріанту 
локальної культури німецького етносу. У цьому випадку характерним є описовий характер інтерпретації. 
Німецький безеквівалентний фразеологізм einen kleinen Mann im Ohr haben – бути несповна розуму має свій 
еквівалент в англійській мові. Це безеквівалентний фразеологізм to have a bee in one's bonnet. Лексичне 
значення у цих двох фразеологізмах є досить тотожним, хоча емоційна наповненість передачі понять 
характеризується присутністю інших, емоційно наповнених компонентів, які безпосередньо пов'язані з 
особливостями буття членів соціуму.  

В румунській мові лексема om – людина присутня у складі трьох безеквівалентних фразеологізмів [2]: 
un om cu vază – людина, яка займає важливе місце у суспільстві; 
un om de duzină – дуже проста людина; 
un om dintr-o bucată – надійна, чесна людина; 
Лексеми vază, duzină, bucată емотивно передають якості характеру людини зa допомогою певною мірою 

наповнених метафор.  
В угорській мові лексема ember-людина представлена лише у складі двох фразеологічних одиниць: ember-

hátan – як оселедці в бочці та nezze meg az ember! – якби не так! 
В українській та російській мовах взагалі відсутні подібні безеквівалентні фразеологізми. 
Отже, можна зробити висновок, що лексема людина у складі безеквівалентнх фразеологізмів представлена 

таким чином: англійська мова – 2 безеквівалентних фразеологізми; німецька мова – 5 безеквівалентних 
фразеологізмів; румунська мова – 3 безеквівалентних фразеологізми; угорська мова – 2 безеквівалентних 
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фразеологізми; українська мова – 0 безеквівалентних фразеологізмів; російська мова – 0 безеквівалентних 
фразеологізмів. 

Таким чином, лексеми людина або хлопець найбільш повно представлені у німецькій мові.  
Певною мірою рівень інтерференції окремих лексичних одиниць можна встановити, проаналізувавши 

частотність використання деяких чоловічих і жіночих імен у складі безеквівалентних фразеологізмів. Так, зокрема, в 
українській мові чоловічі та жіночі імена представлені лише у чотирьох безеквівалентних фразеологізмах:  

Товчеться, як Марко по пеклу.  
У всякого Мусія своя затія. 
На Миколи та й ніколи.  
Кожна Ганна по-своєму гарна. 
Ці безеквівалентні фразеологізми передають як побутові умови життя українського етносу, так і є 

прикладом усної поетичної творчості українського народу.  
В російській мові чоловіче ім'я Федот представлене лише в одному фразеологізмі Федот, да не тот. 
В німецькій мові певного поширення набули фразеологічні лакуни із чоловічими іменами Adam, Benjamin, 

Hans. Біблейське ім'я Adam символізує зв'язок із чимось святим і звичним. Цей зв'язок можна прослідкувати на 
прикладі декількох безеквівалентних фразеологізмів: 

der alte Adam – постарівша людина, або давні звички, пережитки минулого; 
den alten Adam ausziehen – позбутися старих звичаїв; 
den alten Adam herausreissen – відучити від давніх звичаїв. 
Ім'я Benjamin є давньоєврейським запозиченням, і використовується у складі безеквівалентного 

фразеологізму der Benjamin der Familie – улюбленець сім'ї (про наймолодшого сина). Власне німецька 
фразеологічна лакуна der blanke Hans – Північне море (під час шторму) є характерним для нижньонімецьких 
діалектів, а зокрема для нижньосаксонського діалекту. 

Отже, можна зробити висновок, що використання чоловічих та жіночих імен у складі безеквівалентних 
фразеологізмів представлено таким чином: англійська мова – 0 безеквівалентних фразеологізмів; німецька мова 
– 5 безеквівалентних фразеологізмів ; румунська мова – 0 безеквівалентних фразеологізмів; угорська мова – 0 
безеквівалентних фразеологізмів; українська мова – 4 безеквівалентні фразеологізми; російська мова – 1 
безеквівалентний фразеологізм. 

Таким чином, використання чоловічих та жіночих імен в українських, російських та німецьких 
безеквівалентних фразеологізмах несе на собі вплив не лише усної народної творчості, але і певний вплив 
побуту та християнських норм. 

Деякого поширення набули фразеологічні лакуни, що містять певні елементи зовнішності людини. Так, у 
німецькій та англійській мовах зустрічаються безеквівалентні фразеологізми, що містять лексему das Haar, hair 
– волосся, волосина. В англійській мові лексема hair представлена у безеквівалентному фразеологізмі to a hair's 
breadth – якраз, точнісінько. Подібне лексичне значення точності представлено у німецькому 
безеквівалентному фразеологізмі nicht um ein Haarbreit abweichen – не відступати ні на йоту. Але не лише цим 
обмежується вживання лексеми Haar n, у складі німецьких безеквівалентних фразеологізмів. Ця лексема 
використовується у складі таких фразеологічних лакун, як:  

ein Haar in der Suppe finden – знаходити недоліки в чомусь; 
j-m die Haare vom Kopf fressen – розм. об'їдати кого-небудь. 
В українській, російській, румунській та угорській мовах лексема волосина абсолютно не представлена у 

складі жодного безеквівалентного фразеологізму. Таким чином, найбільшу квантативну характеристику 
лексема das Haar – волосина має у складі німецьких безеквівалентних фразеологізмів.  

В англійській мові лексема foot вживається у множині у складі фразеологічних лакун, і має характеристику 
набуття певної позитивної або ж негативної якості. Це, наприклад: 

to have cold feet – боятися, злякатися; 
to find (one's) feet – усвдомити свої сили 
Лексема das Bein – нога присутня у складі подібного німецького безеквівалентного фразеологізму kalte Beine 

bekommen – злякатися. Крім того, лексема Bein n, використовується у складі вигуку kein Bein! – нічого подібного! та 
в англійському вигуку My foot – Так я і повірив! Таким чином, використання ізоморфізмів свідчить про спільні риси у 
варіантах та інваріантах локальної культури англійського та німецького етносів. В українській, російській та 
румунській мовах лексема нога не представлена у складі жодного безеквівалентного фразеологізму [3]. 

Ці фразеологічні лакуни знайшли своє поширення у публіцистичному стилі, оскільки вони найбільш 
емоційно передають особливості ситуації, що склалась. У німецькій мові лексема рука присутня у складі таких 
безеквівалентних фразеологізмів, як:  

Hand und Fuß haben – стояти на реальному ґрунті; 
eine hohle Hand haben – здирати хабарі; 
die Hand auf der Tasche haben – бути скупим; 
zur linken Hand heiraten – узяти нерівний шлюб. 
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Отже, в німецькій мові лексема Hand f, головним чином, представлена у розмовному стилі, і, таким чином 
передає особливості варіанту та інваріанту локальної культури німецького етносу.  

В румунській мові лексема mână – рука присутня лише у складі одного безеквівалентного фразеологізму e 
mână spartă – купа грошей. В угорській мові лексеми kéz – рука та láb – нога присутні у безеквівалентному 
фразеологізмі kèzzel-lábbal magyarázni – ретельно пояснювати [4]. 

В українській та російській мовах випадки вживання лексеми рука у складі фразеологічних лакун не зафіксовані. 
Отже, можна зробити висновок, що рівень частотності при передачі елементів зовнішності людини у складі 

безеквівалентних фразеологізмів представлено таким чином: англійська мова – 4 безеквівалентних 
фразеологізми; німецька мова – 8 безеквівалентних фразеологізми; румунська мова – 1 безеквівалентний 
фразеологізм; угорська мова – 1 безеквівалентний фразеологізм; українська мова – 0 безеквівалентних 
фразеологізмів; російська мова – 0 безеквівалентних фразеологізмів. 

Таким чином, можна зробити висновок, що наявність лексем нога, рука, волосина у вісьми німецьких 
безеквівалентних фразеологізмах свідчить про наявність найбільшої кількості емоційно наповнених німецьких 
фразеологічних лакун, що є найбільшою особливістю варіанту та інваріанту локальної культури німецького етносу. 

Аналізуючи фразеологічні лакуни, пов'язані з назвами тварин та птахів, можна встановити рівень 
інтерференції окремих лексичних одиниць як компонентів безеквівалентних фразеологізмів. Так, англійська 
лексема donkey та німецька лексема Esel m, – осел присутні у складі таких фразеологізмів, як: 

to do donkey's work – робити важку роботу; 
den Esel scheren – робити щось безглузде. 
Таким чином, в англійській та німецькій мовах лексеми donkey n, та Esel m, у складі унілатеральних 

фразеологізмів передають інформацію про важку та непосильну працю. Ці фразеологізми є нехарактерними для 
української мови. В російській мові емоційна наповненість матеріалу про непосильну працю представлена у 
номінативному фразеологізмі мартышкин труд. 

Англійська лексема monkey – мавпа входить до складу англійської фразеологічної лакуни to get somebody's 
monkey up – розлютитися, роздратуватися. В українській та російській мовах відсутні еквівалентні 
фразеологізми, які могли б передати емоційно наповнені психічні почуття людини. Німецька лексема Affe m, – 
мавпа присутня у складі безеквівалентного фразеологізму Affen Zucker geben – улещувати. Цей унілатеральний 
безеквівалентний фразеологізм теж не має емоційно наповненого еквівалента в українській та російській мовах. 
Вони також відсутні в румунській та угорській мовах.  

В англійській мові лексема сow – корова відсутня у складі безеквівалентних фразеологізмів. Однак, 
спостерігається присутність лексеми сalf – теля у складі безеквівалентного фразеологізму to kill the fatted calf – 
привітно зустріти, почастувати всім найкращим. 

Лексема Kalb n, присутня у складі таких німецьких безеквівалентних фразеологізмів, як:  
das Kalb austreiben – дуріти, пустувати, казитися; 
das Kalb ins Auge schlagen – образити кого-небудь; 
noch Kalbfleisch sein – бути ще недосвідченим. 
Таким чином, у німецькій мові лексема Kalb n, знайшла ширше поширення у складі унілатеральних 

безеквівалентних фразеологізмів порівняно з англійською мовою. 
В німецькій мові лексема Kuh f, використовується у складі таких унілатеральних фразеологічних лакун, як:  
der Kuh das Kalb abfragen – замучити когось запитаннями; 
Kuhhandel treiben – вести таємні переговори; 
Das geht auf keine Kuhhaut! –Цього не можна описати! 
Лексема Kuh f, використовується також у декількох прислів'ях:  
Wenn die Kuh den Schwanz verloren hat, merkt sie erst, wozu er gut war. – Що маємо – не дбаємо, втративши, 

плачемо. 
Man schenkt jemandem eine Kuh, will er auch das Futter dazu. – Дай йому пальця, то він і руку відкусить. 
Kühe, die am meisten brüllen, geben am wenigsten Milch. – Хто багато говорить, той мало робить. 
Аналізуючи фразеологічні лакуни, які містять у своєму складі назви тварин, можна зробити висновок, що ці 

лексеми представлено таким чином: англійська мова – 2 безеквівалентних фразеологізми; німецька мова – 8 
безеквівалентних фразеологізмів; румунська мова – 0 безеквівалентних фразеологізмів; угорська мова – 0 
безеквівалентних фразеологізмів; українська мова – 0 безеквівалентних фразеологізмів; російська мова – 0 
безеквівалентних фразеологізмів. 

Таким чином, присутність назв тварин у складі такої кількості англійських та німецьких унілатеральних 
фразеологічних лакун та безеквівалентних стосовно інших мов прислів'їв свідчить про особливості варіантів та 
інваріантів локальних культур німецького та англійського етносів з точки зору мотиваційного аспекту. Аналіз 
унілатеральних фразеологізмів та прислів'їв свідчить про суто розмовний ареал їх вживання на противагу 
іншим аналізованим мовам, де назви тварин не входять до складу жодного унілатерального безеквівалентного 
фразеологізму. 

Певною мірою рівень інтерференції окремих лексичних одиниць у складі безеквівалентних фразеологізмів можна 
встановити, проаналізувавши частотність використання лексем, пов'язаних з побутом та домашнім господарством.  
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В англійській мові лексема blanket – ковдра знайшла своє поширення у складі безеквівалентного номінативного 
фразеологізму a wet blanket – людина, яка розхолоджує інших. Подібну негативну конотацію має також німецький 
безеквівалентний фразеологізм an die Decke gehen – обуритися, розгніватися. В українській, російській, румунській 
та угорській мовах лексема ковдра не входить до складу жодного безеквівалентного фразеологізму. 

Певного рівня інтерференції у складі безеквівалентних фразеологізмів зазнали лексеми, що стосуються 
продуктів харчування. Зокрема, лексема масло використовується у складі німецького безеквівалентного 
прислів'я Wer Butter auf dem Kopf hat, muss nicht in die Sonne gehen та його угорського еквіваленту Akinek vaj van 
a fejen nem mennjen a napra. Наявність у цих двох мовах таких подібних безеквівалентних прислів'їв свідчить 
про інтерференцію прислів'їв та фразеологізмів і передає ізоморфні характеристики особливостей варіанту та 
інваріанту локальних культур німецького та угорського етносів. Наявність лексеми масло у складі англійського 
безеквівалентного фразеологізму to look as if butter wouldn't melt in one's mouth – мати невинний вигляд свідчить 
про певну емоційність при передачі психологічного стану людини і є характеристикою особливостей варіанту 
та інваріанту локальної культури англійського етносу. В румунській мові лексема unt – масло не знаходить 
свого поширення у складі подібних безеквівалентних фразеологізмів. Однак, лексема brânză сир зафіксована у 
складі безеквівалентного фразеологізму o altă brânză – інша справа. Порівнюючи цю румунську фразеологічну 
лакуну субстантивного характеру, можна простежити певну її інтерференцію з подібним за семантикою 
англійським безеквівалентним фразеологізмом another pair of shoes. Румунська лексема brânză також 
зафіксована у складі унілатерального безеквівалентного фразеологізму субстантивного характеру brânză bună in 
burduf de câine – необгранований, неопрацьований діамант, самородок. 

Порівнюючи румунський безеквівалентний фразеологізм o altă brânză з німецьким безеквівалентним 
фразеологізмом das ist mein Bier можна помітити, що типові для німецької та румунської локальних культур 
продукти brânză та Bier набувають характеру певної загальноприйнятності і у складі цих безеквівалентних 
фразеологізмів втрачають своє пряме лексичне значення. Подібного характеру загальноприйнятності, однак з 
рисами повсякденності та ординарності у виконанні певної справи набуває російські ідеоматичні вирази это 
всё семечки – це просто та первый блин комом – не все так просто починається. Таким чином, ці субстантивні 
фразеологізми, у складі яких знаходяться лексеми brânză, Bier, семечки, блин, хоча і втратили своє пряме 
лексичне значення, однак набули непрямого метафоричного значення. Характеру загальноприйнятності з 
негативною конотацією набула також англійська лексема lemon у складі англійського безеквівалентного 
фразеологізму to buy a lemon – купити щось непридатне. Подібну, але жартівливу конотацію має німецький 
безеквівалентний фразеологізм daher der Name Bratkartoffeln – ось воно що. У значенні абсолютного 
заперечення виступає німецька фразеологічна лакуна immer nur Bratkartoffeln verstehen – нічого не розуміти та 
угорський безеквівалентний фразеологізм egy kukkot sem belöle érteni з подібним лексичним значенням. У 
складі цих безеквівалентних фразеологізмів іменники Kartoffeln та kukk втратили своє пряме лексичне значення 
і набули нового метафоричного значення. Такий метафоричний перенос у різних мовах призводить до появи 
безеквівалентних фразеологізмів. Їх поява викликана особливостями локальної культури варіанту та інваріанту 
кожного окремого етносу.  

Отже, можна зробити висновок, що фразеологічні лакуни, які містять лексичні одиниці, пов'язані з побутом та 
продуктами харчування, представлені таким чином: англійська мова – 4 безеквівалентні одиниці; німецька мова – 4 
безеквівалентні одиниці; румунська мова – 2 безеквівалентні одиниці; угорська мова – 2 безеквівалентні одиниці; 
українська мова – 0 безеквівалентних одиниць; російська мова – 2 безеквівалентні одиниці. 

Певного рівня інтерференції у складі безеквівалентних фразеологізмів зазнали лексеми, що пов'язані з 
історичними подіями та географічними об'єктами. Так, зокрема, в англійській мові зафіксовано безеквівлентний 
фразеологізм to catch a Tartar – зустрітися із сильнішим суперником. Подібний батальний характер має і 
німецький безеквівалентний фразеологізм rangehen wie Blücher – діяти рішуче (досл. ринутися в бій як Блюхер, 
пруський фельдмаршал, який брав участь у битві з армією Наполеона під Ватерлоо). Певні спогади про етнічні 
конфлікти містить у собі румунський безеквівалентний фразеологізм turcul plăteşte – платить за всіх. 
Приблизний еквівалент зафіксовано і в англійській мові the fiddler pays. Хоча цей англійський еквівалент вже не 
містить і натяку на батальний характер.  

Жартівливу конотацію містять у собі український безеквівалентний фразеологізм псевдоісторичного 
характеру за царя Гороха, коли людей було трохи та його румунський еквівалент pе timpul lui Papură Vodă. У 
решті аналізованих мов подібні еквіваленти зовсім відсутні.  

Безеквівалентні фразеологізми, пов'язані з географічними об'єктами, зафіксовано у англійській, німецькій та 
українській мовах. Характер безглуздості та незрозумілості зафіксовано в англійських безеквівалентних 
фразеологізмах castles in Spain – незбутні мрії, to carry coals to Newcastle – робити щось безглузде, та 
німецькому безеквівалентному фразеологізмі böhmische Dörfer – щось заплутане, незрозуміле. Безеквівалентні 
фразеологізми castles in Spain та böhmische Dörfer містять у собі натяк на чужоземну конотацію, яка є 
незрозумілою представникам варіанту та інваріанту англійської та німецької локальних культур.  

Український безеквівалентний фразеологізм язик до Києва доведе наштовхує на думку про важливість Києва 
як столиці України для представників варіанту та інваріанту локальної культури українського етносу.  
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Отже, можна зробити висновок, що лексеми, пов'язані з географічними об'єктами та історичними подіями у 
складі фразеологічних лакун, представлено таким чином: англійська мова – 3 безеквівалентних фразеологізми; 
німецька мова – 2 безеквівалентних фразеологізми; румунська мова – 2 безеквівалентних фразеологізми; 
угорська мова – 0 безеквівалентних фразеологізмів; українська мова – 2 безеквівалентних фразеологізми; 
російська мова – 0 безеквівалентних фразеологізмів. 

Виходячи з попереднього аналізу, можна зробити висновок про те, що згадки про історичні події та 
географічні об'єкти у складі безеквівалентних фразеологізмів характеризує, передусім, історичні обставини та 
умови буття кожного етносу. 

Таким чином, аналізуючи рівень інтерференції фразеологічних лакун у аналізованих мовах, можна прийти 
до висновку про різний рівень інтерференції у різних мовах. Ми з'ясували, що в англійській, німецькій, 
румунській, угорській, українській та російській мовах встановлено показники інтерференції безеквівалентних 
фразеологізмів, які можна зафіксувати у таблиці 1. 

Таблиця 1. 
Рівень інтерференції без квівалентних фразеологізмів 

№ Мови, в яких аналізується рівень 
інтерференції безеквівалентних лакун Абсолютне число У відсотках 

1. Англійська мова 15 21,74 

2. Німецька мова 32 46,38 

3. Румунська мова 8 11,59 

4. Угорська мова  5 7,25 

5. Українська мова 6 8,69 

6. Російська мова 3 4,35 

Таким чином, наведені дані свідчать про те, що рівень інтерференції фразеологічних лакун підлягає певним 
закономірностям. Наглядно ці закономірності представлено на графіку:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По осі абсцис відкладаємо можливий рівень інтерференції фразеологічних лакун у мовах, які піддано аналізу, по 
осі ординат – відсотки рівня інтерференції. Отримана крива вказує на певні дані, які характерні для різних мов. Ми 
маємо усі необхідні характеристики, які утворюють закон величини ймовірності, зокрема сукупність можливих 
значень цієї величини, а також вірогідності, з якими ці значення можуть зустрічатись [5]. 

Для визначення математичної ймовірності величини Х скористаємось формулою: 
ii XPX  , 

де Х – математична ймовірність рівня інтерференції фразеологічних лакун, 
∑ – рівень інтерференції фразеологічних лакун,  

iP  – фразеологічні лакуни, 

iX  – відсотковий рівень.  
Розподіл випадкової величини Х дається таблицею:  
Хі 1 2 3 4 5 6 
Рі 21,74 46,38 11,59 7,25 8,69 4,35 
Математична ймовірність Х дорівнює:  
Х= 1 21,74 + 2 46,38 + 3·11,59 + 4 7,25 +5 8,69 + 6 4,35 = 247,8% 
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Таке математичне очікування рівня інтерференції фразеологічних лакун свідчить про те, що головним 
регулюючим фактором, який обумовлює квантативну характеристику, є зменшення рівня інтерференції 
фразеологічних лакун порівняно з рівнем інтерференції лексичних лакун. Цей фактор вказує, передусім, не лише на 
більшу питому вагу лексичних лакун і рівень їх взаємодії між собою у різних мовах, але й на те, що питома вага 
фразеологічних лакун є меншою в аналізованих мовах, і відповідно меншим є рівень їх інтерференції. 
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Кондратюк С. Ю. Безэквивалентные фразеологизмы в языках разного уровня родства. 

В этой статье проанализированы особенности возникновения и функционирования безэквивалентных 
фразеологизмов в языках разного уровня родства. Проведены исследования на материале языков, которые, 
хотя и принадлежат к разным языковым группам, но характеризуются общностью ареала проживания. 
Установлен уровень интерференции отдельных лексических единиц как компонентов безэквивалентных 

фразеологизмов. С помощью методов математической статистики определены величины вероятности, а 
именно совокупность возможных значений этой величины, а также возможности, с которыми эти значения 

могут встречаться. 

Kondratiuk S. Yu. Non-Equivalental Phraseological Units in the Languages of Different Relationship Level. 

The article analyzes the peculiarities of origin and functioning of non-equivalental units in the languages of different 
relationship. The languages which belong to the different language groups but are characterized with the common 

living area are investigated. The interference level of different lexical units as components of the phraseological gap is 
established and the languages which belong to different language groups for instance English and German, Ukrainian 

and Russian, Romanian and Hungarian are characterized. Thanks to the methods of the mathematical statistics the 
probability values namely the values and the possibilities of their sizes are established. 
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СХОЖІ ТА ВІДМІННІ РИСИ НІМЕЦЬКОЇ ТА АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЙНИХ ЛІТЕРАТУР 

У статті проаналізовано риси німецької та азербайджанської еміграційних літератур у період приходу до 
влади комуністів. У цей період Азербайджан залишили деякі відомі політики, діячі мистецтва і літератури. 

Вони були проти комуністичної ідеології та радянської політичної системи. Більше ста азербайджанців 
знайшли притулок в інших країнах світу. Так зародилася азербайджанська еміграційна література. Визначено, 

що творці цієї літератури виступали проти комунізму та за незалежність своєї батьківщини. 

Незаперечна істина, що література будь-якої країни, який би загальнолюдський характер вона не носила, 
передусім, пов'язана з історією, звичаями, традиціями і способом мислення того народу, який її створює. 
Безсумнівно, ця тенденція лежить і в основі азербайджанської та німецької еміграційних літератур, що зародилися 
в першій половині минулого століття. Окупація Азербайджану в ці роки більшовиками, знищення радянським 
режимом на початку століття демократично налаштованих особистостей і діячів мистецтва змінили ідеологічні 
напрями азербайджанської літератури. Азербайджанським поетам і письменникам, які змушені були писати в 
жанрі соцреалізму, доводилося мимоволі висловлювати свої громадянські почуття за допомогою міжрядкового 
сенсу. Навіть у кращих творах того часу, що прославляють радянську систему, простежується іронічне ставлення 
до неї. Азербайджанська література цього періоду, можна сказати, повинна була підкорятися режиму та 
функціонувати відповідно до його вимог. У ті роки Німеччина інтенсивно розвивалася як країна, що мала чималу 
вагу на політичній арені, вона тільки заражалася фашистською ідеологією, оволодівала традиціями незалежної 
демократичної державності. Ця країна в той період володіла усіма можливостями літературного слова, здатного 
впливати на політику Росії, та й усього соціалістичного простору. У цей період азербайджанські письменники 
мимоволі виступали із загальних позицій радянського громадянина. Представники ж німецької літератури, маючи 
свободу самовираження, відкрито виступали з власними ідеями свободи, незважаючи на те, що їхній світогляд 
розвився в протилежному напрямку з існуючими державними принципами та суперечив їм. 

Однак, великі майстри як азербайджанської, так і німецької літератур, як би вони не були схильні до 
політичного та ідеологічного тиску та втручання, у часи непримиренного протиборства комунізму і фашизму, 
що мало місце в середині XX століття, залишалися справжніми синами свого народу, творили, зберігаючи 
вірність ідейно-естетичній та філософсько-ідеологічній пам'яті свого народу. 

Доля обійшлася жорстоко з представниками, як азербайджанської, так і німецької еміграційних літератур. 
Дуже важливо сьогодні з розумінням і повагою поставитися до оригінально виражених думок і надій діячів 
мистецтва в жорстокі роки репресій. Азербайджанську і німецьку еміграційні літератури об'єднує одна спільна 
ідея, яка найбільше пов'язана з ідеєю порятунку людства від всякого роду небезпек і лих, в той же час з ідеєю 
боротьби за незалежність. Червоною лінією проходить через ці літератури ідея миру, рівності і мирного 
співіснування держав. Безперечно, що особливості, які з плином часу поріднили твори представників цих 
літератур з нами та зацікавили нас в їхній долі, пов'язані більш за все саме зі згаданими гуманістичними 
якостями. Німецьку та азербайджанську еміграційні літератури об'єднує одна основна ідея, непохитна віра в те, 
що "в кінці темних днів народиться незалежність" [1: 121]. 

1918-1920 роки – складний і суперечливий період в історії азербайджанського народу. "Ці два роки піддали 
випробуванню не тільки честь і совість азербайджанського народу, але і його існування як нації. За ці майже 
два роки (всього 23 місяці), "була створена небувала в Європі, дійсно Демократична Республіка". 

Цей період, що породив видатних громадських і політичних діячів, справив великий вплив і на літературу, 
породивши чимало письменників і поетів, які, в свою чергу, суттєво вплинули на розвиток літературного і 
культурного життя країни. Видатні особистості, які заклали в травні 1918 року основу Азербайджанської 
Демократичної Республіки, врятували гідність нації і вберегли її від великої небезпеки. Зазначений період був 
наповнений подіями гостро-політичного характеру. АДР була породжена духом народу в результаті 
національного визвольного руху, її республіканська форма з народним правлінням і політичний розвиток 
єднали в собі тенденції соціальної демократії на Заході, що досягла великих успіхів, втілювали єдність як 
західних, так і східних прагнень загальнолюдського прогресу. Однак згодом, в результаті повалення 
національного уряду "червоним більшовизмом" багато відомих азербайджанських письменників і поетів були 
змушені емігрувати за кордон. Видатні особистості Азербайджану, заслуги яких у літературно-культурному 
житті народу дуже великі, такі, як М. Расулзаде, И. Гаджібейлі, М. Маммедзаде, Ю. Чеменземінлі, змушені 
жити в еміграції, в Туреччині, Польщі, Німеччині, Бельгії, Італії та інших країнах, розгорнули на чужині 
невідступну боротьбу під знаменами Азербайджану. "Людоїдна машина" більшовизму, як і у всіх куточках 
радянського простору, виконувала свою жорстоку службу і в Азербайджані. Відбувалися натиск на народ, 
виснаження нації і знищення її кращих синів. Тямущі розуми "Червоної Москви", хижаки Кремля робили це, 
щоб знесилити націю. В іншому випадку, Москві не вдалося б створити подальші біди [2: 337]. 
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Наші уявлення про ідейно-естетичний спектр сучасної азербайджанської літератури (і всієї культури 
загалом) в даний час доповнюються і розширюються за рахунок нових, які послідовно з'являються в 
суспільному житті і науковому світі, та джерел, вони змушують переступити за межі поняття "радянська 
література", незаперечно демонструють, що тематична, змістова, філософська ємність цієї літератури набагато 
ширша, ніж передбачалося до цих пір академічним літературознавством, а з точки зору творчого методу дуже 
масштабна. Перший удар по кон'юнктурній позиції "національної за формою і соціалістичної за змістом" 
літератури нанесений сильним потоком з півдня Азербайджану на північ в 70-80 рр. минулого століття. У 
наступний за цим період, в перші роки незалежного Азербайджану, почалося знайомство з літературою періоду 
АДР і творами письменників азербайджанської еміграції в Туреччині. І нарешті, в третій етап кандидат 
історичних наук, науковий дослідник Мамед Джафарли знайомить азербайджанську громадськість зі зразками 
"Літератури азербайджанського легіону", представленими читачам в матеріалах, опублікованих у різних 
друкованих засобах країни, зокрема, в "Експрес" та "Літературній газеті". Стало зрозумілим, що навіть в період 
процвітання азербайджанської радянської літератури за її географічними, в широкому сенсі, межами було 
створено літературу, що є прямим наступником Азербайджанської Демократичної Республіки, народженою 
національною ідеологією. "Цілком природно, що ця література не обмежилася відбитком народного настрою в 
Азербайджані в період її формування, вона підкреслила бажання національної незалежності, незважаючи на 
важкі заборони Москви, репресії в 20-ті, 30-ті роки" [1: 3-5]. 

Невипадково, що емігрував у 1918 році від навали радянського більшовизму в Італію, Польщу, а потім до 
Німеччини Мохаммед Асад Бей (Лев Нуссімбаум, Курбан Саїд), автор таких всесвітньо відомих творів, як 
"Нафта і кров на Сході", "12 таємниць Кавказу", "Сталін", "Біла Росія", "Замах на світ", "Останній пророк", 
"Росія на роздоріжжі", "Риза шах", "Аллаху-акпер", який детально, до найменших подробиць описав політичну 
дійсність того часу. Письменник ледве врятувався від більшовиків і до кінця свого життя не примирився з 
"червоними". З цього приводу він писав: "Все своє життя я вів боротьбу проти більшовизму. Доказом цього є 
мої численні, понад двадцять томів, перекладені на всі культурні мови світу, твори. Я боровся з більшовизмом 
не тільки за допомогою друку, але і всіма можливими засобами. Оскільки жахливі види вираження спілкування 
завжди цікавили мою сутність. Я володію, крім численних європейських і мусульманських мов, не тільки 
російською мовою, а й усіма мовними ідіомами, які використовуються на території Росії. Вони показують, що я 
фахівець у моральній боротьбі з більшовизмом... ". 

Як це не дивно, але в той час, як Мохаммед Асад Бей (Лев Нуссімбаум) вів моральну боротьбу з більшовизмом, а 
такий знаменитий письменник, як Сорокін, був змушений, рятуючись, втікати з Росії, відомий представник німецької 
еміграційної літератури Кухов виступав полум'яним захисником і пропагандистом соціалістичної революції, 
представляючи "шлях Леніна" як єдиний можливий вихід. В цей же час Мохаммед Асад Бей в статті 
"Азербайджанська Республіка", присвяченій десятій річниці Азербайджанської Демократичної Республіці, 
опублікованій в німецькій газеті "Deutscher Spiegel", зазначав: "Ми дуже добре знаємо, що Росія – наш ворог. Він 
експлуатував нас царською політикою. Тепер він має намір продовжувати свою політику. Ми для неї ні що інше, як 
сприятливе місце для прояву імперіалістичної сили Російської держави. У той же час ми – підневільний народ, що 
має через політичну пропаганду фіктивну незалежність в російському уряді. Росія для тиску на національні меншини 
переслідує свою давню мету, а іноземцям, які не проповідують істину, говорить про незалежність Азербайджану. 
Сьогодні, в десяту річницю проголошення своєї незалежності азербайджанці разом з іншими пригнобленими 
російськими народами мріють про те, щоб в недалекому майбутньому їх батьківщина звільнилася від сили червоної 
влади і вирішували долю своєї нації. Переповнені тюрми Азербайджану, вигнані з рідних земель націоналісти, тиск 
на органи друку, видавництва, навчальні заклади, пригнічення християнських релігійних лідерів, російські солдати і 
державні чиновники в Азербайджані, експлуатація нафтових ресурсів – все це розкриває справжнє обличчя 
"рятівників Сходу", які називають себе більшовиками". 

Сповнені високої моральності і відваги сини батьківщини змушені були охороняти честь, ставши невільниками 
російського комунізму Азербайджану на чужині. Зміст їхньої творчості пройнятий чистотою почуттів та устремлінь, 
переповнений високими ідеями незалежності, свободи народу, незламності нації і любов'ю до неї, прищеплює надію 
і непохитну віру у вільне майбутнє батьківщини. Але не можна забувати, що ці чудові сини народу, представники 
еміграційної літератури в страшні часи жорстокого протиборства фашизму з комунізмом в середині XX століття, 
піддаючись жорстокому політичному та ідеологічному тиску та втручанню, не тільки не зреклися своєї нації, 
ідеології тюркізмів та азербайджанської державності, рідної мови, а навпаки, боролися за це, отримували моральне 
задоволення від боротьби до останнього подиху за незалежний Азербайджан. 

У той час, коли Асад Бей опублікував згадану вище статтю, відомий німецький письменник-біограф Рене 
Флор-Мюллер, рятуючись від переслідувань, емігрував до США. 

Саме в ці роки великий син Азербайджану М. Е. Расулзаде створив у Берліні "Азербайджанський Комітет 
Незалежності" та призначив на посаду голови комітету Хілал Мунші, який в минулому був направлений в 
Європу для навчання [3]. Хілал Мунші, будучи редактором журналу "Спасіння", який видавався в Берліні з 
1934 року, займався літературною діяльністю. Про його книгу під назвою "Азербайджанська Республіка" 
(Азербайджанська Республіка. Історичний та політичний опис) німецький професор, доктор Іешке писав: 
"Хілал Мунші за твір "Азербайджанська Республіка", написаний об'єктивно і на зрозумілій мові, який 
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привернув увагу німецької громадськості до Азербайджану, заслуговує подяки" [7: 76]. Саме в ці роки твір 
Асад Бея (Льова Нуссімбаума), члена Імператорської Спілки письменників Німеччини та Імператорської 
Літературної Палати, "Нафта і кров на Сході" – великого обсягу і автобіографічного характеру, справив 
нечуваний фурор [5]. Насправді, ця книга напруженіша за пригодницький роман, "динамічніша ніж 
пригодницька книга і багатобарвна, як саме життя". Публікація цієї книги принесла її автору не тільки велику 
славу, але й нагородила автора безліччю недоброзичливців, поставила його в ряд із сильними суперниками. 
Такі знамениті письменники, як Ганс Фішер, Карл Гофман позитивно відгукнулися про цю книгу. "Нафта і кров 
на Сході" за короткий період часу була перекладена багатьма мовами, видавалася в різних країнах світу і 
принесла автору небувалий успіх і широку популярність [5]. 

Проте через деякий час Німеччину наздогнала хвиля фашизму. Расистська боротьба, спрямована проти всіх 
підозрілих осіб, торкнулася і Асад Бея, відтепер він не мав в Німеччині достатнього захисту. На книгу 
письменника "Сталін" (Берлін, 1932) була накладена заборона. Внаслідок приходу до влади фашистів і 
націонал-соціалістів Асад Бей в 1933 році емігрує з Німеччини до Австрії. Письменник, за кілька років до цього 
вже давав лекції, семінари, проводив різні творчі вечори в Австрії, Празі та Стамбулі, у Відні, легко знаходить 
шлях в літературне середовище Відня. Покинувши Німеччину, він, тим не менш, не переривав з нею відносин. 
Письменник продовжував підтримувати літературний зв'язок і дружні відносини з Вернером Шенделлом в 
Австрії, пізніше він навіть зустрічався з ним у Празі, Маріенбадде [6]. 

Письменник у 1935 році отримує запрошення з Америки від письменника, колишнього націонал-соціаліста 
Джорджа Сильвестра Біерка, і він їде у Нью-Йорк. У ті ж роки Дором Андерс – дружина письменника-
художника Стефана Андерса, змушена залишити Німеччину через переслідування з причини напівєврейського 
походження свого чоловіка. Вона передасть свої спогади в листах Гансу Висотському, який став згодом 
дослідником творчості Асад Бея [7]. 

Асад Бей, у своїй книзі "Азербайджанська Демократична Республіка", написаній у період, коли військова 
машина під назвою Радянський Союз тримала під контролем не тільки радянський простір, коли її залізні кігті 
вмить досягали і європейських, і західних країн, включаючи й Німеччину, сміливо писав: "Історія окупації 
Азербайджану, на жаль, мало відомого в Європі, є чорною сторінкою російської колоніальної політики ... 
Сьогодні ні для кого не секрет, що вірмено-мусульманський конфлікт був спровокований росіянами, щоб 
призупинити небезпечний для них національний рух. Незліченні жертви цього лиха, усвідомивши те, що 
трапилося, повинні бачити відповідальність в цих подіях за російським урядом". "Окупація Азербайджану 
більшовиками була першим кроком комунізму і відродженням старої царської колоніальної політики Росії. Навіть 
якщо більшовики не визнають це, демократична країна була перетворена в комуністичну, невелика група 
азербайджанських комуністів підтримувалася російськими солдатами. Для азербайджанців з національною 
самосвідомістю Комуністичний Азербайджан – це окупована російськими (більшовиками) підневільна країна". 

Біль, виражений у цій книзі, що розкриває справжнє обличчя, сутність радянської держави загалом, і 
більшовизму зокрема – сумна дійсність азербайджанського народу того часу. Горезвісні вірмени за покликом 
російського шовінізму почали наступ на азербайджанські землі, убивали, проливали кров – гинули невинні 
люди з обох сторін. 

Кандидат історичних наук Мамед Джафарли в статті "Література азербайджанського легіону", 
опублікованій у 34-му номері "Літературної газети" 22 серпня 2002 року, спираючись на цінні матеріали, які 
зберігаються у федеральному і приватних архівах колишньої Федеративної Республіки Німеччини, і які можуть 
пролити світло на темні сторінки нашої історії, пише: "У цих матеріалах, які відіграють важливу роль у долі 
багатьох людей, відображені хвилюючі долі і складні життєві перипетії представників політичної еміграції 
Азербайджану, діючої в Німеччині за часів Другої світової війни, азербайджанських військовополонених і 
легіонерів, які за радянських час всі як один були названі "зрадниками Батьківщини" [1: 248]. Багатьом 
можливо і невідомо, що ці люди займалися художньою творчістю, висловлювали невичерпану роками на 
чужині любов до батьківщини, свої душевні хвилювання за допомогою поетичної мови. Читаючи вірші тих, на 
яких було накладено страшне тавро "зрадника батьківщини", ми усвідомлюємо наскільки жорстоко і 
неправильно звинувачувати їх у зраді Батьківщині. 

Звичайно, Батьківщиною для них була не країна – СРСР, а Азербайджан, який вони завжди хотіли бачити 
вільним і незалежним. У цих оповіданнях і віршах, можливо слабких з поетичної точки зору, почуття виражені 
надзвичайно щиро й природно. Кожен стовпчик, кожен рядок в них свідчить про те, що Батьківщина для них 
символ честі та гідності. Цих людей із сумною долею, вигнаних з рідної країни, об'єднувало в Німеччині саме 
це почуття, бажання бачити батьківщину вільною і щасливою. 

Причиною того, що довгий час ці твори залишалися невідомими і недослідженими є, як зазначає і 
Джафарли, те, що радянський режим звинуватив їхніх авторів у зраді батьківщині, наклав тавро "зрадника 
батьківщини" і заборонив наукові дослідження про них. 

З перших років відновлення незалежності нашої республіки заборони були скасовані і багато 
літературознавців, таких як професор Черкез Курбанов, Гасан Кулієв, кандидат історичних наук Мамед 
Джафарли, Абід Тахірли та інші приступили до пошуків і досліджень зразків азербайджанської еміграційної 
літератури, створеної в Німеччині. З матеріалів цих досліджень, які ознайомлюють нас з творчістю 
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азербайджанської еміграції в Німеччині, виразно відчувається туга за батьківщиною азербайджанців, 
приречених жити на чужині, бажання бачити рідні землі і ненависть до більшовизму [4]. 

Повернення літератури азербайджанської еміграції нашому народу, ідейно-естетичної та ідеологічної пам'яті 
азербайджанського народу, визначення його гідного місця в історії азербайджанської літератури має особливе 
значення сьогодні, так як важлива частина шляху морально-інтелектуальної боротьби за національну 
незалежність проходить через засвоєння історії цієї боротьби, майбутнє лежить через стійку пам'ять і багате 
історичне світосприйняття. 

Відомо, що Гітлер до приходу до влади, розглядав засоби друку одними із найдієвіших у боротьбі за 
встановлення нацистського режиму та особистої диктатури в Німеччині. Після того, як він став канцлером, 
слідом за радіомовленням, кінематографією, музикою, театром, літературою і образотворчим мистецтвом, 
друковані видання також були підпорядковані суворому контролю Gleichshaltung'а Третього Рейху (уніфікація 
життєвої діяльності – підпорядкування системи всіх видів діяльності країни інтересам режиму націонал-
соціалізму), міністру народної освіти і пропаганди доктору Паулю Йозефу Геббельсу [7]. 

Під час війни йому і Альфреду Розенбургу було доручено використовувати військовополонених в 
пропагандистських цілях. В той же час в 1943 році було підписано розпорядження OKU (Головного 
командування Сухопутних військ Німеччини) про необхідність відбору з військовополонених письменників, 
драматургів, режисерів і акторів. На підставі цього указу в табори для військовополонених були направлені 
спеціальні комісари. "Бюро Гельмана" займалося з військовополоненими з окупованих територій СРСР, 
вивезеними для експлуатаційних робіт в Німеччині, організацією культурних масових заходів серед радянських 
військовополонених. При бюро було створено кілька художніх бригад, що складаються з радянських громадян. 
"Службі радіомовлення" була доручена робота підготовки щоденних програм на різних мовах народів СРСР. 

У ці роки в Німеччині і на територіях, контрольованих Рейхом, діяло кілька друкованих видань 
азербайджанською мовою. У 1944 році вийшов у світ журнал "Творча молодь" під редакцією 
Джаліля Іскендерли. У березні того ж року в Берліні був заснована організація "Меджліс Національної Єдності 
Азербайджану". Редакцію друкованого органу цієї організації, журналу "Національна Єдність" очолив 
Джаліль Іскендерли. Журнал видавався раз на місяць тиражем в тисячу примірників, розповсюджувався в 
основному серед легіонерів і політичних в'язнів. У журналі поряд з офіційною інформацією публікувалися 
статті, нариси і вірші про історію Азербайджану, написані на тему необхідності відновлення незалежності 
Азербайджану і т. д. Творам сучасних азербайджанських поетів і письменників крім цього журналу відводили 
велике місце також газети "Худжум" (Наступ), тільки три номери якої побачили світ, і "Азербайджан". 
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Сурхан кызы Муслимова Офелия. Похожие и отличительные особенности немецкой и азербайджанской 
эмиграционных литератур. 

В статье проанализированы черты немецкой и азербайджанской эмиграционных литератур в период прихода 
к власти коммунистов. В этот период Азербайджан оставили некоторые известные политики, деятели 

искусства и литературы. Они были против коммунистической идеологии и советской политической системы. 
Более ста азербайджанцев нашли приют в других странах мира. Так зародилась азербайджанская 

эмиграционная литература. Определено, что создатели этой литературы выступали против коммунизма и за 
независимость своей родины. 

Surkhan kyzy Muslimova Ofeliia. Similar and Different Features of German and Azerbaijan Emigration Literature. 

The article analyzes features of German and Azerbaijan emigration literature during the period of the Communists' 
power establishment. During this period some significant politicians, personalities of art and literature left Azerbaijan. 

They were against the communist ideology and Soviet political system. More than one hundred Azerbaijani literary 
people found shelters abroad. So the German migrant literature began. It was determined that founders of this 

literature began their struggle against communism for independent statehood. 
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СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС І СОЦІАЛЬНА РОЛЬ ЯК БАЗОВІ ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ 

У статті проаналізовано соціальну структуру і розкрито сутність понять "соціальний статус'' та 
''соціальна роль'', які є основними, базовими для її опису. Розглянуто зміст понять ''приписаний'' та ''набутий 
статус'', які визначаються як два основних типи статусів. Набір ролей охарактеризовано як повний спектр 

рольових стосунків. Увагу приділено причинам виникнення рольового конфлікту і рольового напруження, а 
також висвітленню декількох поглядів на можливі шляхи їх усунення. 

Людина як істота соціальна протягом свого життя взаємодіє з різними соціальними групами, бере участь у 
спільних з ними діях. Оскільки особистість є одночасно членом декількох груп, вона може мати в них різні 
статуси, обумовлені її взаємостосунками з іншими членами певної групи. З огляду на це, актуальним 
видається дослідження понять ''соціальний статус'' і ''соціальна роль'', а також проблем, які можуть виникати 
внаслідок неможливості виконання певної ролі чи дотримання певного статусу. Метою даної статті є 
дослідження понять ''соціальний статус'' і ''соціальна роль''; вивчення причин виникнення рольових конфліктів і 
рольового напруження та шляхів їх усунення [1: 157]. 

Суспільство – це система реальних відносин, в які вступають люди в своїй щоденній діяльності. Як правило, 
вони не взаємодіють один з одним випадковим чином, їх стосунки характеризуються соціальною 
упорядкованістю. Упорядкованість (переплетіння взаємовідносин людей у стійких формах) має назву 
соціальна структура і виражається в системі соціальних позицій та розподілі в ній людей. Соціальна структура 
дає відчуття того, що життя є організованим та стабільним [2: 149].  

Для опису і аналізу соціальної структури фундаментальне значення мають два поняття – соціальний статус 
та соціальна роль [3: 538]. 

Поняття соціального статусу спочатку означало правове положення юридичної особи [4: 7]. У широкий 
науковий вжиток це поняття було введено відомим німецьким соціологом Максом Вебером, який визначав 
статус, клас та владу як основні виміри соціальної стратифікації [5: 305, 927-937]. 

Соціальний статус – соціальна позиція людини в межах групи або спільноти, яка пов’язана з її певними 
правами та обов’язками. Саме за допомогою поняття "статус" ми ідентифікуємо один одного в різних 
соціальних структурах [2: 151]. 

Ральф Лінтон вказує на двозначність поняття "статус". У абстрактному розумінні це положення є в певній 
структурі. Таке визначення є доцільним, тому що кожна особистість, як вже зазначалося, може мати багато статусів, 
оскільки вона належить одночасно до декількох соціальних структур. Статус особистості – це сума статусів, які 
людина займає. Статус окремо від людини, яка його займає, – це просто набір прав та обов’язків [6: 113].  

Деякі статуси людини домінують над іншими у свідомості самої людини і у свідомості оточуючих. 
Основний статус – це ключовий статус, який визначає соціальне положення і значимість людини, що пов’язано 
з певними її правами та обов’язками [2: 152]. 

Суспільство, зазвичай, обмежує конкурентну боротьбу за статус залежно від статі, віку людини, її соціальної 
приналежності [2: 151].  

Всі соціальні статуси можна поділити на 2 основних типи – приписаний і набутий [6: 115]. 
Приписаний статус надається людині незалежно від її вроджених відмінностей або здатностей [6: 115]. 

Інститути суспільства функціонують успішно, тільки у тому випадку, якщо люди щоденно виконують велику 
кількість обов’язків, чітко визначених внутрішньогруповими чи міжгруповими стосунками. Найлегший шлях 
досягнення узгодженого виконання обов’язків – це розподіл всіх видів діяльності на велику кількість 
приписаних статусів і підготовку особистостей до них з дитинства [1: 160].  

Більшість приписаних статусів у соціальних системах надаються людині залежно від її статі, віку та 
сімейних зв’язків. Проте існують суспільства, в яких, здебільшого, соціальні чинники визначають 
приписування. Загальною тенденцією суспільств є поділ людей на певні групи або категорії і, відповідно, 
членам суспільства приписують різний рівень соціального значення. Такий поділ може обумовлюватися 
різними технічними навичками чи іншими можливостями. Вони також можуть походити від свідомого рішення 
утворення певного соціального угруповання, як, наприклад, перше університетське братство, які, як правило, 
характеризуються подальшим утворенням серії подібних організацій. Вони, також, можуть виникати внаслідок 
підпорядкування одного суспільства іншим з подальшим злиттям в єдине ціле. Навіть якщо соціальний поділ 
походить від індивідуальних відмінностей у можливостях, існує чітко виражена тенденція до того, що такі 
поділи стають спадковими. Члени соціального утворення намагаються передати переваги своїм спадкоємцям і, 
в той же час, запобігають проникненню в групу особистостей з нижчих утворень. У багатьох випадках такі 
тенденції впливають на поділ суспільства на декілька спадкових груп чи каст. Спадкові групи завжди 
використовуються в якості точок відліку для приписування статусів [6: 126].   
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Набутий статус людина здобуває в суспільстві завдяки її власним зусиллям [2: 152]. Він не приписується 
людині з народження, а залишається відкритим для зайняття в результаті конкуренції [6: 115].  

В примітивних, традиційних суспільствах статуси здебільшого є приписаними і відомими від народження. В 
сучасному індустріальному суспільстві є велика свобода для особистості набути того чи іншого статусу. Для 
успішного функціонування сучасного суспільства потрібна значна мобільність трудових ресурсів, що, в свою 
чергу, зумовлює чітко виражену орієнтацію на особистісні якості індивіда і призводить до зміни статусу 
залежно від докладених зусиль. Контроль суспільства за справедливістю при визначенні статусів дає 
можливість займати відповідний статус найбільш талановитим людям [1: 161]. Жодне суспільство не може 
ігнорувати відмінності особистостей, тому успіх або невдача окремої людини відображається у наданні їй 
певного статусу на основі її досягнень [2: 152]. 

Приписані й набуті статуси принципово відмінні, однак вони можуть взаємодіяти і перехрещуватися. 
Основне соціальне положення в суспільстві є, як правило, частково приписаним і частково набутим завдяки 
вмінням та досягненню поставлених цілей індивідом. В ідеальному суспільстві більшість статусів є здобутими, 
що відображає прагнення до того, щоб люди займали відповідне становище залежно від їх здібностей [1: 160.] 

Соціальний статус проявляється, передусім, в характеристиках учасників спілкування, проте, тією чи іншою 
мірою, опосередковано знаходить вираження у всіх компонентах комунікативної ситуації загалом.  

Мета спілкування диктує стратегію спілкування і це виражається у виборі манери розмови, форми та змісту 
повідомлення, доцільної форми мовлення, середовища тощо. Недотримання норм чи очікувань призводить до 
порушення спілкування [4: 15]. 

Статус передбачає наявність визначених соціальною культурою прав і обов’язків, які формують модель 
поведінки – соціальну роль [2: 152]. Соціальна роль – поведінка, очікувана від людини, яка має певний статус 
[1: 157]. Спостерігаючи за виконанням тієї чи іншої ролі, люди оцінюють її як поведінку, що відповідає чи не 
відповідає певному статусу [2: 152]. Виконання ролі є фактичною поведінкою людини, яка наділена певним 
статусом. Однак часто спостерігається розбіжність між тим, як людина повинна вчинити, і тим, як вона 
насправді діє. Члени суспільства по-різному реалізують права та обов’язки, що асоціюються з їх ролями. 

Роль репрезентує динамічний аспект статусу. Особистість нерозривно пов’язана зі статусом і дотримується 
його залежно від інших її статусів. Людина виконує обов’язки, які передбачено її статусом і, відповідно, 
виконує певну роль. Роль і статус невід’ємні поняття, оскілки не існує ролей без статусів чи статусів без ролей 
[6: 114]. Основна різниця між ними полягає у тому, що статус ми маємо, а роль виконуємо [2: 152], тобто статус 
– статичний, роль – динамічна. Кожен статус вимагає виконання певних ролей, які суспільство оцінює та 
визначає як такі, що відповідають чи не відповідають певному статусу.  

Всі статуси та ролі не тільки визначаються соціальними структурами і є невід’ємними їх частинами, але й 
залежать від конкретної людини, яка отримує певний статус і виконує свої ролі. Статус та роль потрібні для 
наближення ідеальних моделей соціального життя до індивідуальних особливостей людей [6: 114]. 

Не існує єдиної класифікації ролей. Т. Сарбін і В. Аллен виділяють формальні й неформальні ролі, що належать 
відповідно до макро- і мікроструктури. Основна їх відмінність у тому, що учасники взаємодії, які виконують 
формальні ролі, на відміну від носіїв неформальних ролей, мають єдині й чіткі уявлення про права й обов’язки носіїв 
цих ролей, які часто бувають зафіксованими в письмовій формі [8: 198].  

Ральф Лінтон виділяє активні та латентні ролі. Цей поділ обумовлюється тим, що індивід, як член 
суспільства, бере участь у багатьох структурах і є одночасно носієм декількох ролей, однак активно може 
виконувати лише одну роль у певний проміжок часу. Саме така роль є активною, а інші – латентними, при цьому 
кожна з останніх може стати активною за умови зміни виду діяльності людини та конкретних обставин [6: 115]. 

Хоч кожному статусу відповідає певна, особлива роль, кожен окремий статус пов'язаний з цілим спектром 
ролей, що вважається основною особливістю соціальної структури і має назву набір ролей – повний комплект 
рольових стосунків, який є характерним людям внаслідок того, що вони відповідають певному соціальному 
статусу [3: 539]. Роль являє собою комплекс занять та дій, тісно пов’язаних з діяльністю інших людей. Ролі 
виконують функцію норм, які визначають наші обов’язки – дії, які на законних підставах члени суспільства 
можуть вимагати один від одного. Взаємодія індивідів у групах здійснюється через сукупність відповідних 
ролей. Групи складаються з комплексів ролей, що переплітаються, які виконують члени групи в процесі 
взаємодії. Люди сприймають ці стійкі відносини як структуру – школу, лікарню тощо [2: 154]. 

Набір ролей відрізняється від множинності ролей, оскільки, множинність ролей пов’язана не з одним, а з 
декількома статусами, які займає особа і які часто належать до різних сфер. Роберт Мертон визначає комплект 
статусів як набір статусів, а кожний статус, в свою чергу, має свій особливий набір ролей [2: 539].  

Поняття набору статусів і набору ролей є структурними й характеризують частини соціальної структури в 
даний момент. Якщо набір статусів розглядати з точки зору зміни в часі, то він буде визначатися як 
послідовність статусів [2: 540].  

У зв’язку з неадекватною рольовою підготовкою або невдачами, що виникають внаслідок виконання ролі, 
може виникати рольове напруження або рольовий конфлікт. Рольове напруження – це ситуація, в якій певна 
роль вимагає виконання суперечливих вимог, а тому людині важко виконувати цю роль [2: 154].  
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Рольовий конфлікт – ситуація, в якій індивід, що має певний статус, зіштовхується з суперечливими 
очікуваннями, тобто індивід виявляється не в змозі виконувати те, що вимагає роль [8: 200]. 

В рольових теоріях виділяють два типи рольових конфліктів: міжрольові та в межах однієї ролі (С. С. Фролов). 
Конфлікт в межах однієї ролі виникає при пред’явленні суперечливих вимог представниками різних соціальних 
груп до носіїв однієї ролі [8: 201].  

Міжрольові конфлікти викликаються, як правило, тим, що індивіду одночасно доводиться виконувати 
багато різноманітних ролей, і, тому, він не в змозі відповідати всім вимогам до цих ролей, або тому, що для 
нього не вистачає для цього часу фізичних можливостей [8: 200]. 

Рольові конфлікти є поширеним явищем. Це пояснюється складністю суспільних відносин, зростаючою 
диференціацією соціальної структури та подальшим поділом суспільної праці [8: 201]. 

Рольові конфлікти негативно впливають на здійснення взаємодії, тому соціальні психологи намагаються 
розробити загальні концепції, що базуються на шляху усунення рольових конфліктів. За ''теорією рольової 
напруженості'' У. Г. Гуда для цього потрібно звільнитися від ряду ролей і витратити більш часу та зусиль на 
виконання решти. Розподіл ролей здійснюється залежно від: 1) важливості даної ролі для особистості; 
2) позитивних чи негативних наслідків, до яких може призвести невиконання певних ролей; 3) реакції 
оточуючих на відмову від певних ролей [8: 201].  

Кожна особистість у сучасному суспільстві може відчувати рольове напруження чи конфлікт, що 
обумовлено її неадекватною рольовою підготовкою, постійними соціально-культурними змінами та великою 
кількістю ролей, які вона виконує. Проте вона має механізми підсвідомого захисту та свідомого залучення 
соціальних структур для запобігання небезпечних наслідків соціальних рольових конфліктів, які включають:  

1) Раціоналізацію ролей. Це один із шляхів захисту проти болючого сприйняття особистістю будь-якої 
ситуації за допомогою понять, які для неї є соціально чи персонально важливими; 

2) Розподіл ролей, який знижує рольову напруженість шляхом тимчасового вилучення із життя однієї із 
ролей та виключення її із свідомості індивіда, зі збереженням, при цьому, реакції на систему рольових вимог, 
що притаманні цій ролі. Такий процес рольового перевтілення дає можливість зняття емоційної напруженості, 
коли вимоги однієї ролі є суперечливими до вимог іншої ролі. 

3) Регулювання ролей. Цей процес, на відміну від попередніх двох механізмів, є свідомим і навмисним, це 
формальна процедура, в якій індивід позбавляється особистої відповідальності за наслідки виконання ним 
певної ролі [1: 160].  

Перспективу дослідження вбачаємо у вивченні асиметричних ролей на матеріалі англомовних художніх творів. 
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Горбачова Н. И. Социальный статус и социальная роль как базовые понятия социальной структуры. 

В статье анализируется социальная структура и раскрывается сущность понятий ''социальный статус'' и 
''социальная роль'', которые есть главными, базовыми для ее описания. Рассмотрено содержание понятий 

''приписанный'' и ''приобретенный статус'', которые определяются как два основных типа статусов. Набор ролей 
охарактеризован как полный спектр ролевых отношений. Внимание уделено причинам возникновения ролевого 

конфликта и ролевого напряжения, а также указаны несколько взглядов на возможные способы их устранения. 

Gorbachova N. I. Social Status and Social Role as Basic Notions of Social Structure. 

The article deals with the social structure analysis. The special attention is focused on the essence of two basic notions, 
''social status'' and ''social role'', that are of great importance for social structure analysis. The article presents two 

types of statuses – ''ascribed'' and ''achieved'' – the classification that is generally accepted. It also gives several 
classifications of social roles. A set of roles is viewed as a full collection of role relations. The difference in a set of 
roles and role multiplicity is highlighted. The attention is also paid to the reasons of role conflict and role tension. 

Different ways of these problems solving are presented in the article. 
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