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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

УДК 387.1 
Є. А. Пінчук, 

доктор філософських наук, провідний науковий співробітник 
(Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України) 

СПЕЦИФІКА, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

Статтю присвячено філософському розгляду феномена сучасного університету з точки зору визначення 
та класифікації його основних функцій. Підкреслено, що специфіка сьогоденної рефлексії стосовно вищої 
освіти в філософській думці полягає в актуалізації класичної ідеї університету, яка розроблялася в 
європейській філософії, починаючи з ХVIII ст. Визначено, що провідною стратегією розвитку вищої 
освіти виступає її фундаменталізація, розкриттям якої є такі аспекти діяльності сучасного 
університету, як гуманізація, екологізація, інноваційна спрямованість. Окрему увагу приділено 

дослідженню змісту таких основних місій університету в суспільстві, як інтелектуальна, соціальна та 
освітня, а також окремим функціям університету в межах означених місій. 

Постановка проблеми. Сьогодні, на початку ХХІ століття, стає все більш зрозумілою та обставина, 
що сучасний університет, перетерпівши за багатовікову історію своєї еволюції істотні трансформації, 
зберіг те незмінне, що визначало його сутність як одного із засадничих елементів європейської культури. 
І тепер він реалізує функції освіти та підготовки кадрів для сфери науки, гармонійно сполучаючи 
дослідження і навчання. Важливістю цих функцій для життя сучасного суспільства визначається 
актуальність та популярність тематики дослідження феномена сучасного університету в філософії освіти, 
зокрема в її вітчизняному варіанті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню специфіки та завдань університету в умовах 
сьогодення присвячено роботи таких відомих українських мислителів, як В. П. Андрущенко, 
В. Ф. Баранівського, Є. К. Бистрицького, Л. В. Губерського, Г. І. Волинки, А. Є. Конверського, 
В. Г. Кременя, Н. Г. Мозгової та ін. 

Проте, незважаючи на ту обставину, що тема сучасного університету належить до числа пріоритетних 
у галузі філософії освіти, за доби світоглядної кризи, що її спіткало людство на рубежі тисячоліть, значно 
більше уваги приділяється практичним, точніше, прикладним або й просто технічним аспектам питання 
розвитку університетської освіти, в той час як більш глобальні, більш фундаментальні проблеми, що 
стосуються філософського визначення, насамперед, тих світоглядних ідеалів, на яких має базуватися 
система сучасної вищої освіти й на які, відповідно, має орієнтуватися суспільство загалом, продовжують 
страждати від дефіциту дослідницької уваги [1; 2]. 

Метою даної статті є визначення найфундаментальніших аспектів феномена сучасного університету, 
аналіз та класифікація його специфіки, завдань і функцій, що їх закликана виконувати сучасна 
університетська освіта. 

Виклад основного матеріалу. Передусім, варто особливо зазначити специфіку сучасного 
методологічного підходу до розгляду проблем університетської освіти. Слідуючи концепції російського 
філософа В. С. Стьопіна, ідеї якого отримали не лише визнання та поширення, а й розвинення і на 
теренах України, сучасну стадію розвитку наукової раціональності варто іменувати постнекласичною, на 
відміну від класичної (XVII–XIX ст.) та некласичної (ХХ ст.) [3]. Навряд чи потрібно окремо доводити, 
що ця загальна класифікація етапів еволюції наукового знання може бути ефективно застосована й щодо 
філософування про вищу освіту. Не можна не погодитися з Є. К. Бистрицьким у тому, що університет є, 
по суті, суспільною легітимацією науки та знання загалом [4: 154]. А отже, сучасні тенденції осмислення 
філософською думкою феномена університетської освіти, її специфіки та призначення, є 
постнекласичними за своєю природою. Це твердження означає, насамперед, повторну актуалізацію саме 
класичної філософської спадщини стосовно ідеї університету, набуття нею нового значення – і, зокрема, 
на противагу тим думкам, що панували нещодавно, ще на початку 1990-х років, і в українській освітній 
думці [4; 5]. Процес глобалізації, інтеграційні явища у сфері вищої освіти потребують повернення до 
витоків ідеї університету, до основних засадничих моментів розуміння цього феномена в європейській 
думці. Класичне універсалістське трактування ідеї університету, на відміну від некласичного ''суто 
національного'' підходу до розуміння феномена університету, передбачає, таким чином, звернення до 
ідей і В. фон Гумбольдта, і Дж. Ньюмена, й інших європейських класиків, роботи яких нещодавно 
вважалися застарілими, але саме на них має сенс спиратися при проведенні дослідження феномена 
сучасного університету. 
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З’ясувавши ці засади щодо методологічної бази дослідження, звернемося безпосередньо до завдання 
визначення та класифікації підходів до підготовки спеціалістів з вищою освітою, яке виступає 
розкриттям сформульованої нами мети. Дві основних групи таких підходів чітко представлені й 
позначені в літературі з проблем філософії освіти [3; 6; 7]. Одна із них орієнтована на підготовку на 
підставі широкого фундаментального знання, друга – на вузьку професійну підготовку. Еволюція 
університетів як освітніх центрів дає великий матеріал, що дозволяє зробити висновок про те, що в 
класичному університеті панувала орієнтація на пошук еталонного знання, а фундаментальна підготовка 
завжди виступала в якості характерної риси університету. 

У зв’язку з цим виникає природне питання: як забезпечити сьогодні максимум фундаментальної освіти в 
системі університету? Як перетворити фундаментальність на стратегію університетської системи, і який 
механізм цього перетворення? Як подолати роз’єднаність гуманітарної та природничої культур в єдиній 
системі освітньої культури? Одним із варіантів відповіді на поставлені питання є дана стаття. 

Проблема фундаменталізації університетської освіти все частіше стає епіцентром дискусій 
дослідників. І вже можна говорити про одвічне суперництво фундаменталізації та професіоналізації 
вищої освіти, причому інтерес до проблеми фундаменталізації більш ніж очевидний. Цей інтерес, 
звичайно, можна пояснити різними явищами. Напевно, цю проблему зводить в ранг дослідницької 
проблеми сама внутрішня логіка розвитку університетської освіти, в якій вихідна орієнтація на класичну 
освіту (доба Середньовіччя, Києво-Могилянська академія, запроваджене таким її вихованцем, як 
М. В. Ломоносов, трирічне загальноосвітнє навчання в університетах Російської імперії XVIII ст., що 
включало математику, фізику, філософію, економічні, історичні, ''словесні'' науки, і лише після цього 
чотирирічне навчання спеціальності) почала трансформуватися на тенденцію до професіоналізації у ході 
наукових революцій ХІХ–ХХ ст. Так, у 30-ті роки XX ст. переважаючою тенденцією розвитку 
вітчизняної системи вищої освіти була вузька спеціалізація. Проте, з кінця XX століття, як ми вже 
зазначали, у філософській рефлексії це відображається як діалектичне сходження до постнекласичного 
етапу наукового пізнання – основою ідеологією системи університетської освіти стає акцент на 
збереженні могутньої фундаментальної складової (класика) у поєднанні з вузькою спеціалізацією 
(некласика). Варто зазначити, що в самому понятті фундаменталізації освіти сучасні дослідники 
виокремлюють декілька аспектів: орієнтацію на формування ядра особистісних знань, пріоритет 
цілісного знання, спрямованість на узагальнені й універсальні знання, поглиблення теоретичної, 
методологічної, світоглядної складової наукових і навчальних дисциплін [7: 1]. Саме в сукупності цих 
факторів і в урахуванні значення спеціалізації як, так би мовити, необхідної ''надбудови'' на цьому 
фундаменті – фундаменталізація освіти й здатна виступити, за визначенням В. Ф. Баранівського, новою 
парадигмою розвитку сучасної вищої освіти [6: 282]. 

Роздуми про фундаменталізацію та її співвідношення з професіоналізацією доповнюються сьогодні 
розумінням необхідності впровадження до цієї старої дихотомії третього елемента – гуманізації освіти. 
Зрозуміло, що це поняття варто тлумачити ширше, ніж просто гуманітаризацію, бо мова йде не стільки 
про підвищення значення та ролі гуманітарних предметів, скільки про олюднення освіти. Проте, згідно 
нашої точки зору, провідною стратегією освіти повинна бути саме фундаменталізація: решта стратегій – 
гуманізація, екологізація, інноваційна спрямованість тощо – необхідні, але є вторинними по відношенню 
до фундаментальної спрямованості університетської освіти, виступають як подальше розкриття, 
конкретизація змісту саме цієї засадничої настанови. 

Вимоги фундаменталізації університетської освіти пояснюються тим, що суспільство зіткнулося з 
проблемами глобального характеру: як відомо, вони є результатом діяльності людства загалом, і їх 
вирішення неможливо здійснити автономним шляхом. Це проблеми, породжені самим розвитком 
цивілізації, критичним її станом, який супроводжується інформаційною, економічною, енергетичною, 
екологічною кризами, загостренням етнічних і релігійних конфліктів.  

Подолати ці кризи можна, лише звернувшись до освіченості та культури суспільства, формуючи 
новий тип фундаментально освіченого фахівця. Сьогодні людина бачить конкретну залежність 
майбутнього цивілізації від цього типу фахівця – типу, що має бути сформований новою системою 
університетської освіти.  

Крім зазначених, існують й інші підстави та передумови необхідності фундаменталізації 
університетської освіти. Вони полягають, зокрема, у висуненні на пріоритетні позиції в системі 
університетської освіти самого процесу формування особистості, що включає низку проблем, таких як 
гармонізація людини і природи, що уможливлюється лише шляхом проникнення в сучасну природничу 
картину світу; розуміння людського статусу в Універсумі; взаємозв’язки біосфери та Всесвіту. Крім того, 
людина, що живе в суспільстві, здатна зануритися в культурне середовище через вивчення філософії, 
права, культурології, історії, економіки. Умови інформаційного середовища, необхідність навчання 
життю за цих умов, – все це диктує необхідність створення передумов і підстав безперервної освіти.  

Разом узяті, ці проблеми й стверджують необхідність фундаменталізації університетської освіти. А 
якщо така необхідність з’ясована й усвідомлена, варто вивчати механізм процесу фундаменталізації та 
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пов’язані з ним проблеми: можливість еволюційно-синергетичного підходу в реалізації ідей синтезу 
природничої та гуманітарної культур, в реалізації ідеї фундаменталізації університетської освіти, 
антропоцентричну спрямованість фундаменталізації освіти в системі університету, норми нового 
гуманізму (глобальна етика і глобальна відповідальність), взаємодію ідеї фундаменталізації та нових 
ціннісних імперативів. Освітлення деяких можливих підходів до вирішення цих завдань у пропонованій 
статті є нашою початковою дослідницькою метою. 

Звернемося, насамперед, до генезису ідеї фундаментальності університетської освіти. Першою 
концептуальною моделлю європейського університету була класична модель, запропонована 
Вільгельмом фон Гумбольдтом на зламі XVIII і ХІХ ст. Вона стосувалася конкретного університету – 
Берлінського, заснованого прусським королем Фрідріхом-Вільгельмом у 1808 році; його структура та 
завдання, вирішення яких передбачалося цим учбовим закладом, були сформульовані саме Гумбольдтом, 
хоча його погляди можна розглядати й як свого роду синтез та опрацювання поглядів із філософії освіти, 
висловлених у свій час, починаючи з XVIII ст., Й. Г. Фіхте, Ф. Й. Шеллінгом, Ф. Шлеєрмахером та 
іншими видатними представниками німецької класичної філософії.  

У праці ''Про внутрішню та зовнішню організацію вищих наукових закладів у Берліні'' 
Вільгельм фон Гумбольдт починає викладення своїх думок з того, що зазначає: ''…університети не 
повинні відігравати для держави роль гімназій чи спеціалізованих шкільних закладів'' [8: 28], – за його 
переконанням, держава взагалі не повинна нічого вимагати від них безпосередньо і прямо для себе, а має 
усвідомити, що, досягаючи своїх кінцевих цілей, університети тим самим відповідають кінцевій меті 
держави, оскільки університет є ''на щабель вищим'' елементом як по відношенню до школи, так і 
стосовно держави [8: 29]. Основну задачу університету німецький учений вбачає при цьому в поєднанні 
''об’єктивної науки'' з ''суб’єктивною освітою''. Університет, писав В. Гумбольдт, повинен стати центром 
еталонного знання. На цьому будується модель університету, в основі якої – наступні основні 
положення: заперечення того, що знання варто цінувати заради простої користі; застереження від 
пріоритету емпіричної науки, що підриває фундаментальність освіти; твердження про статус 
гуманітарної освіти у вихованні людської особистості. Сам університет – це місце вільного наукового 
пошуку, де студент знайомиться з основними принципами дослідження. Ідея університету, робив 
висновок просвітник, передбачає автономію, функціональну самостійність науки як системи, що сприяє 
її вільному зростанню, і культуротворчу потужність науки. 

Кардинал Дж. Р. Ньюмен, перший ректор Ірландського католицького університету, чиї заслуги в 
області філософії освіти (формування концептуальних основ, розробка концептуально-логічної 
структури і методології) важко було б перебільшити, передбачив появу ідеї фундаменталізації. В ''Ідеї 
університету'' (1852 р.) в тезисному вигляді викладена концептуальна інтерпретація університету, яку 
умовно можна звести до наступних постулатів: 

• університет – це місце, де навчають універсальному знанню; заснувавши університет, Церква 
культивує таланти, здібності та знання не заради самої себе: вона робить це заради своїх чад, в ім’я їх 
добробуту, їх релігійного виховання, з тим, щоб вони стали розумнішими, здатними, активними членами 
суспільства; 

• незалежно від того, якою назвою ми скористаємося, – і це факт історії, – завдання університету 
полягає в тому, щоб інтелектуальна культура стала сферою його діяльності: завдання університету – 
формування інтелекту; 

• призначення університету – формування інтелектуальної культури. Саме на ній повинна бути 
зосереджене увага учених, саме це визначає зміст їх роботи, орієнтованої на всебічний розвиток 
інтелекту, на пізнання, встановлення істини. 

Дж. Г. Ньюмен зображував університет як територію активного спілкування, де створюється 
''атмосфера інтелекту'' за допомогою діяльності бібліотек, музеїв, академій, наукових спільнот і органів 
друку, це місце універсального навчання. Основна мета університету – не транслювати інформацію, але 
дозволити студентові зануритися у світ науки, навчити його мистецтву суперечки, навчити його 
поважати опонента. Функція виховання в університеті реалізується через принципи ліберальної освіти, 
що формує у студентів якості шляхетної людини, що їх перелічує Ньюмен: ''розвинений інтелект, 
витончений смак, відкритий, неупереджений, безпристрасний розум, шляхетна та чемна манера 
триматися в житті'', які визначаються дослідником як природні якості великого знання та об’єкт 
університетської освіти [9: 120-121]. 

Поруч із цими двома великими постатями в галузі філософського осмислення феномена університету 
не можна не поставити Xосе Ортегу-і-Гассета, який у 1930 р. прочитав у Мадридському університеті 
курс лекцій, що пізніше вийшов окремою роботою під назвою ''Місія університету''. За твердженням 
іспанського мислителя, університет за своєю суттю, означає вищу освіту, що її повинна отримати 
звичайна людина. Людину, передусім, потрібно зробити культурною, поставити на висоту вимог часу. 
Звідси витікає первинна функція університету – оволодіння фундаментальними з точки зору культури 
дисциплінами: фізичною картиною світу (фізика); фундаментальними питаннями, що стосуються 
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органічного життя (біологія); історією роду людського (історія); закономірностями життя соціуму 
(соціологія); образом універсуму (філософія).  

Саме поняття культури набуває особливого значення в концепції Ортеги: головний недолік 
університету ХХ ст. дослідник убачає в тому, що він ''майже повністю відмовляється від викладання або 
передавання культури, неймовірно ускладнивши професійну освіту…'' [10: 33] Культурна людина 
повинна володіти якимось професійними навичками та вміннями, але володіння ними ще не робить 
людину культурною. Культура – це філософське уявлення про життєво важливі проблеми сучасності та 
розуміння соціально-політичної суті, що має місце в реальному житті; культура – це рівень 
інтелектуального розвитку людини, що відповідає епосі, забезпечує її здатністю орієнтуватися в 
навколишньому соціальному хаосі, відшукуючи власний шлях. Можна побачити, що проектуючи таким 
чином факультет культури, Ортега-і-Гассет відроджує ньюменівський ідеал ліберальної освіти. 
Соціальна місія культурного університету, згідно концепції Х. Ортеги-і-Гассета, полягає в тому, щоби 
подолати різноплановість, різноспрямованість завдань сучасної вищої освіти та засобів соціальної 
педагогіки, сконцентрувати зусилля передових людей на досягненні культурного ідеалу епохи, а також 
пояснити інтелектуалам усю міру їх відповідальності за долі людства і, пробудивши в них ''відчуття 
місії'', зробити борцями за майбутнє людства. 

Дещо пізніше Карл Ясперс в ''Ідеї університету'' (1949 р.) також звертається до проблеми 
функціонального призначення університету, точніше, саме інтелектуального призначення університету. 
Місія університету в інтерпретації К. Ясперса набуває наступної форми: 

• Університет – це місце, де завдяки умовам, що створюються державою і суспільством, 
культивується самосвідомість епохи. Люди приходять сюди з однією єдиною метою – з метою пошуку 
істини. І це є людським правом: право на пошук істини заради самої істини. 

• В корпоративній формі університет реалізує основну потребу людини – знати. Його 
безпосереднє призначення – відкриття того, що необхідно дізнатися і що з цього знання слідує для 
людей. Це прагнення знаходити свій вираз у спостереженнях, у методично грамотному мисленні, у 
процесі самокритики, що розглядається як підготовка до життя. 

• Університет є інститутом, що об’єднує людей, які професійно присвятили себе пошуку та 
повідомленню істини в тих формах, які прийняті в науці. 

• Університет вирішує наукові та навчальні завдання. У свою чергу, дослідження і навчання 
забезпечують розвиток інтелектуальної культури, в якій істина набуває своєї значущості і очевидності [11]. 

Отже, задача університету, за твердженням К. Ясперса, потрійна: дослідження, передача знань 
(освіта) і передача культури. Інтелектуальне призначення університету, таким чином, полягає в навчанні 
як передачі знань, у науці як пошуку істини, та в підготовці кадрів. Освітня місія університету виділена у 
складі культурної гуманістичної функції: культурна функція пов’язана з формуванням інтелектуальних 
здібностей, з розвитком потенціалу студентів. Структура гуманістичної функції включає й ідею 
оволодіння фундаментальними знаннями та засвоєння загальнолюдських цінностей. 

Поставимо питання: чим визначені цілі, завдання, функції і місія університету? Ідея університету, 
починаючи з моменту свого оформлення, спочатку брала орієнтир на етичні та інтелектуальні цінності 
високого рівня, – про це говорить вся університетська світова традиція. У витоків університету лежить 
ідея консолідації культур, ідея синтезу досягнень загальнолюдської гуманістичної культури, 
інтелектуального розвитку особистості. Це ті тези, які визначають ідеологічну платформу й 
університетської освіти. 

Роль університету як професійного, культурного і дослідницького центру визначає триєдину 
цілісність тих завдань, що стоять перед системою університетської освіти: здійснення професійної 
підготовки, освіти людини і підготовки її до дослідницької діяльності. Цілісністю цих завдань – звернемо 
на це особливу увагу – і визначена інтелектуальна атмосфера і сам дух університетської освіти. 
Французький дослідник Люсьєн Мішед, аналізуючи ідею університету в її структурній та сутнісній 
єдності, виділяє серед місій університету інтелектуальну (вона втілена в повчальній і дослідницькій 
функціях), соціальну (проявляє себе в професійній та сервісній сферах діяльності) та освітню (що 
находить реалізацію та втілення в культурній і гуманістичній функціях університету) [9]. 

Що стосується культурної і гуманістичної функцій університету, то вони реалізують себе через 
культивування і формування інтелектуальних та інших здібностей, розвиток потенціалу учнів; через 
розуміння і створення фундаментальних цінностей людства, цивілізацій і культур світу, через оволодіння 
фундаментальними концепціями, ідеями. Л. Мішед, досліджуючи функціональне призначення ідеї 
університету, пропонує наступну схему, в якій суть університету пов’язана з пошуком істини в ході 
об’єктивного дослідження, із затвердженням істини, що відкривається, шляхом відшукання доказів. При 
цьому те, що є змістом фундаментальних наук, не повинне бути інтерпретоване спрощено, лише як окремий 
предмет, або як елемент предмету; зміст же фундаментальних наук засвоюється через процес вивчення. 

Отже, в якості підсумку щодо проведеного нами дослідження, можна схематично представити місії, 
функції та завдання сучасного університету у вигляді таблиці: 
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Місії Функції Цілі та завдання 
а) повчальна Збереження передача 

знань, науки, культури, ученості. 
1. Інтелектуальна 

б) дослідницька Розвиток знань, вільний пошук істини. 
а) професійна Підготовка фахівців, 

висококваліфікованої робочої сили. 
2. Соціальна 

б) сервісна Забезпечення послуг, експертних 
оцінок, пов’язаних із політичним, 
соціальним та культурним розвитком 
своєї спільноти. 

а) культурна Культивування і формування 
інтелектуальних та інших здібностей, 
розвиток потенціалу кожного учня. 

3. Освітня 

б) гуманістична Оволодіння фундаментальними 
концепціями, ідеями (загальна освіта) і 
усвідомлення, засвоєння 
фундаментальних цінностей людства, 
цивілізацій і культур світу. 

При цьому принцип фундаменталізації грає роль основи, що визначає специфіку університетської 
освіти. Суспільство постійно пов’язане з проблемою передбачення стану технологій, з необхідністю 
такої якості навчання, яке забезпечить достатньо безболісну адаптацію до тієї або іншої сфери 
діяльності. Рішення проблем викликає необхідність формування системи університетської освіти як 
освіти фундаментальної: здобуваючи таку освіту, випускник набуває тим самим універсальних знань. Ця 
обставина підкреслює актуалізацію класичних ідей університету, розроблених у європейській думці, 
починаючи з XVIII ст., для сьогоденної доби, що потребує від людини ХХІ ст. гармонійного поєднання 
спеціалізованих знань із фундаментальною, гуманістичною, універсальною вищою освітою, яка тільки й 
уможливлює розвиток людської особистості та її плідну професійну діяльність у складних умовах 
глобалізованого, мультикультурного світу, що стоїть перед загрозою екологічної та антропологічної 
катастрофи, запобігти якій має діяльність вже нашого покоління. 
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Пинчук Е. А. Специфика, задачи и функции современного университета. 

Статья посвящена философскому рассмотрению феномена современного университета с точки зрения 
определения и классификации его основных функций. Подчёркивается, что специфика сегодняшней 
рефлексии относительно высшего образования в философской мысли заключается в актуализации 
классической идеи университета, разрабатывавшейся в европейской философии, начиная с XVIII в. 

Определено, что ведущей стратегией развития высшего образования выступает его 
фундаментализация, раскрытием которой оказываются такие аспекты деятельности современного 
университета, как гуманизация, экологизация, инновационная направленность. Отдельное внимание 

уделено исследованию содержания таких основных миссий университета в обществе, как 
интеллектуальная, социальная и образовательная, а также отдельным функциям университета в 

пределах обозначенных миссий. 

Pinchuk Ye. A. Features, Tasks, and Functions of the Contemporary University. 

The article is dedicated to the philosophical consideration of the phenomenon of the contemporary 
university from the position of defining and classifying its major functions. The feature of today’s reflection 
on the subject of the higher education by the  philosophical thought is stressed to lie in the actualization of 

the classical idea of a university, elaborated in the European philosophy since the XVIII century. The 
leading strategy for the development of higher education is defined as its fundamentalization, such aspects 
of the activities of the contemporary university as humanization, ecologization and innovative orientation 
being exposures of that strategy. The special attention is given to the investigation of the content of such 

missions of university in the society as intellectual, social and educational, as well as of separate functions 
of university within the denoted missions. 
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ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ПОГЛИБЛЕННЯ ПРОТИРІЧЧЯ МІЖ ЛЮДИНОЮ І ПРИРОДОЮ 

У статті розглянуто філософські аспекти поглиблення протиріччя між Людиною та Природою на 
різноманітних періодах історії, шляхи і можливості формування нового екологічного світогляду, за 
допомогою якого можна буде гармонізувати відносини природи й суспільства. Проаналізовано погляди 
філософів Стародавньої Греції, Середньовіччя, представників російського космізму на природу та 

людину, а також вчення про ноосферу. 

''Дія навіть найкрихітної істоти призводить до змін у цілому Всесвіті''. 
Нікола Тесла 

 
Постановка проблеми. Протягом своєї історії людство нагромадило чимало засобів та потужностей, 

котрі у певних обставинах здатні спричинити йому і спричиняють – чималої шкоди. Цілком імовірною є 
навіть ситуація, за якої уможливлюється вселенська катастрофа.  

Метою даної роботи є розгляд саме філософських аспектів поглиблення протиріч між Людиною та 
Природою на різноманітних періодах історії, шляхів і можливостей формування нового екологічного 
світогляду, за допомогою якого можна буде гармонізувати відносини Природи та Суспільства. 

Виклад основного матеріалу. Ми сьогодні вже знаємо, що ніякі безвідходні технології і інші 
природоохоронні дії не здатні вирішити проблему рятівного взаємовідношення Людини і Природи. При 
нинішній незбалансованості виробництва і споживання з природними циклами біосфери подібні заходи 
допоможуть лише виграти деякий час для більш радикальної перебудови всієї системи загалом, і 
найбільшою мірою – людської свідомості. 

Як пише український філософ В. С. Крисаченко, сьогодні екологічна загроза постає не примарою, а 
повсякденним буттям, із якого є лише один вихід – змінити його [1: 19]. 

У цьому аспекті цікавим є вивчення філософських узагальнень взаємовідносин людини і природи.  
Так, вперше грецькі філософи, які називалися, за висловом Арістотеля, фізиками (через прагнення 

зрозуміти й виразити логічно процес природного походження світу, природного породження речей) 
вміщували поняття ''природа'' (фюсіс) і до розгляду людини. Питання: ''Що таке людина?'' стає питанням 
про походження людини, її природу. Природа людини пояснювала її призначення, вміння та можливості. 
''Людина народжена для споглядання!'' – виголошував філософ Стародавньої Греції Анаксагор, пояснюючи 
здібність, вміння людини мислити, бачити, чути, говорити природою людини, а відтак її власною 
продуктивною виробничою силою. Так, у греків виникає поняття творення (поейсіс), або мистецтво, що 
виражає продуктивну виробничу, або творчу здатність людських істот, якою наділена людина від природи. 

Поняття творення або продуктивної сили (поейсіс) дуже розгорнуте, загальний зміст якого охоплює 
життя людини за своєю природою, відповідно з нею. Майстерним, наприклад, був Одісей у Гомера – 
один із перших образів становлення людини у світі, яка все більш знайомилася з великим помешканням 
– світом. Продуктивність такої людини, її сутність – у створенні простору або закону, її власного життя. 
Подібно до того, як природа створює природність, людина, за природою, створює людяність – систему 
особливих відносин у світі людина – людина. У такому контексті, закладеному філософією з перших 
кроків її виникнення, природа – це не краєвид, не сукупність рослинного і тваринного світу, не 
фізіологічні або фізико-хімічні процеси, а питання буття власне людини, її внутрішнього потенціалу, її 
творчих сил і продуктивних здібностей. Невипадково, в історії філософії, як і в історії науки, уявлення 
про природу змінюється разом з уявленням про саму людину та її місце у світі. Природа є філософською 
категорією – об'єктивна форма людського буття й мислення, характеристика реальності світу. Так, 
наприклад, розкриваючи сутність релігії як втілення потреб людських почуттів, Людвіг Фейєрбах 
зупиняється окремо на релігійному розумінні природи, називаючи його утілітарно-егоїстичним. Він 
розглядає, насамперед, логіку аналізу природи в іудаїзмі, де створення Богом світу з нічого позбавляє 
природу будь-якої самостійної цінності, ставлячи її в підкорення свавіллю Бога і людському промислу. 
Таке розуміння природи пов'язується з ідеалістичною філософією, зокрема філософією Георга Гегеля, 
згідно з яким ставлення людини до природи є виявом хитрості розуму, що ставить перед собою й 
природою річ природи, техніку. Сприйняття природи як корисного і навіть необхідного елементу світу і 
людського життя, в філософії пов'язане із розрізненням понять ''свобода'' й ''необхідність'', ''час'' і 
''простір''. ''Георг Гегель не визнає простору, відповідно, й природи'', – говорив Людвіг Фейєрбах. 
Визнання зв'язку природи з поняттями ''необхідність'' та ''простір'' і дають ключ до розуміння суті 
природи як філософської категорії. Тут відриваємося від чуттєвих образів тих явищ, які називаємо 
природними, й перейдемо у сферу проблем буття людини та її необхідних умов. Питання: ''А що власне 
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таке природа?'' – можливо адресоване тому, хто знає інший, не природний світ. Якщо природа є все, то й 
бути вона може абсолютно всім. Процес логічного аналізу світу, розпочатий стародавньою філософією, 
відкриває природі саме таку перспективу. Філософія відокремлює людину як істоту особливо створену 
природою, але має відмінність від природи, відмінність тому, що людина, як природа, не може стати 
усім. Так виникає питання, яке приписують стародавньогрецькому філософу Фалесу: ''А що є все?''. Що є 
все, якщо людина не може ним стати? Все – це те, що народжує також і людину. З роздумів і міркувань 
про людину і починається філософське визначення природи. Людина чудовіша, ніж статуя, говорить 
Арістотель, тому що людина народжується від людини, а статуя не народжується від статуї, 
недосконалість людських творінь – перша відмінність людини від природи. Людський світ – світ, 
створений руками людини, вже не світ природи, в такому світі немає досконалості природи, лише 
наслідування її, мімесі, як говорили греки. Водночас з погляду недосконалого світу, природа – це лише 
початок світу, архе, умова, привід, причина для його створення. За легендою, великий Фідій після 
створення статуї Афіни, був засуджений і кинутий у в'язницю, де і помер у тюрмі за те, що на щиті 
богині один із греків, які боролися проти амазонок, дуже нагадував самого скульптора, а інший – 
Перикла. Це розцінювалося як образа богині, що вимагала обов'язкового покарання. Проте статуя Афіни 
залишилася жити, навіть коли не стало Фідія, який створив її. Каяття передбачене й природі, відтоді, як 
міфологічне захоплення нею змінилося філософською тезою: ''Зрозумій самого себе!''. Вчення про 
природу як привід-причину (людського буття, насамперед), найбільше розгорнуте в античності у 
''Метафізиці'' Арістотеля, де характер природи, який створює і малює, набув форми людського знання 
про причини та початки, тобто став набутком людського розуму, а той у прагненні до пізнання – мірою 
природи. Природа, що стала усім, є, як говорив Арістотель, суттю, буттям, а суть буття – це те, що має 
початок руху в самому собі, суть – це причина речей, до пізнання якої прагне філософія. Чотири 
взаємозв'язаних поняття, на які розкладається природа в процесі пізнання – формальна, матеріальна, та 
що є метою творення, що має назву світового розуму – це її логічні поняття. Арістотель підкреслює, що 
природа, в найпершому і єдиному розумінні, є суттю, і саме сутність того, що має початок руху у собі, 
матерія зветься тому природною, що має здібність приймати на себе цю сутність. В історії філософії не 
раз повертались до розуміння Арістотелем природи як причини. Але якщо для Арістотеля природа 
втілення ''досконалої причинності'', а тому багатство форм і доцільність світового розуму поруч з 
випадковістю – можливістю матеріальних обставин матерії, то в його середньовічних християнських 
послідовників уже за природою зберігається лише сфера випадковості матеріальних обставин світогляду, 
що підтверджують безкінечність та мимовільність можливостей надприродного та божественного 
розуму. Так, випадок, що був в античній філософії Арістотеля великим матеріальним таїнством природи, 
основою різноманітності та неповторності її перевтілень, виявляється останнім притулком і долею 
природи та матеріального Всесвіту, поясненням природи випадком протиставлення неосяжності та 
незбагненності божественного творіння світу. Проте навіть у такому протиставленні природа не 
скидається з рахунків, бо що є всемогутність Бога без нікчемності природи, що є Провидіння без 
випадковостей? У того ж Арістотеля у розгляді місця матеріальної причини у природі говориться про 
матеріальну причину (матерії) як про Тіхе, долі-випадковості. Випадковість для Арістотеля це 
необхідність тілесно-матеріального втілення природи. Завдяки випадковості світ набуває індивідуальних 
та неповторних рис, і хоча форми огидного – це теж дитя випадку, та без випадковостей світ позбавився 
б життєвості та повноти. Отже, випадковість для Арістотеля – це життєво необхідне доповнення самої 
необхідності. Випадковість необхідна – і в цьому велика досконалість природи. 

Єдність необхідності та випадковості і в філософії Середньовіччя властиве розумінню природи, але 
випадковість уже пояснювалась як контрастний фон Провидіння, те, що своєю нікчемністю підтверджує 
багатство та змістовність божественних законів. Інакше, випадковість теж необхідна як умова 
досконалості, але це необхідність зовсім іншої властивості. Випадковість відображає наполегливе 
бажання середньовічного християнина звільнитися від випадковостей своєї власної природи – причини 
земних страждань. У такому розумінні випадковості розкривається корінна відмінність античної та 
середньовічної точок зору на природу як причину. Причина – це те, що передує. Уже в Арістотеля 
причина зв'язана з поняттям "вічність", тобто те, що передує часу, життю. У філософії Середньовіччя 
розуміння причини розкривається у послідовності творіння: створення світу-природи передує створенню 
людини, а Бог, відповідно, оголошується першопричиною. Природа виявляється причиною, що передує 
людині. Але випадковості природи нейтралізуються замислом-першопричиною, залежність людини від 
природи, врешті-решт, виявляється її гріхом – її гріховною природою, причиною вигнання людини з раю 
в природний світ тлінного й випадкового. Природа немовби створює замкнуте коло в розумінні гріха: 
природа є джерело гріха і його притулок; природа – причина випадковості людського буття у 
матеріальному світі, втілення випадку – примхи, свавілля божественної істоти. Несвободу природи від 
випадку людська свідомість не могла пробачити протягом багатьох століть своєї історії, бо визнавши за 
випадком і природою права на самостійне існування, людина буде вимушена визнати випадковість свого 
виникнення в світі, в усякому випадку, коли мова йде про кожний окремий індивід. Звідси прагнення 
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нейтралізувати необхідність випадку та ''принизити'' природу, прагнення, що кожний раз обертається 
самоприниженням людини та обмеженням її особистих прав і можливостей. Вже сама постановка 
питання про природу стосувалась безпосередньо природи, або, як говорив Арістотель, суті людини. 
Єдність необхідності та випадковості у визначенні природи, отже, обертається людським пошуком 
обґрунтувань особистого буття. Не дивно, що необхідність та випадковість, а також причина не зникають 
з визначення природи і в епоху сучасності, мислення якої все ще залишається у владі причиною 
розуміння природи, що прагне виключити з природи випадковість [2: 145]. 

Апофеозом такого підходу до природи стає наука, що постулює природу як сферу необхідності – 
абсолютних причинних зв'язків, що виключають випадкове. Пізнання необхідності гарантує людині 
свободу переборювання необхідного і, щонайперше, тягаря матеріального буття. Але випадковість не 
зникає. Вона входить в сфери повсякденного буття людини, особистого життя індивідів, в сферу 
людських почуттів, тобто в індивідуальне буття людини і її індивідуальну свідомість, немовби 
нагадуючи захопленим науковими істинами людям старе арістотелевське положення про різноманітність 
та індивідуальний характер тілесно-матеріальних втілень природи. Іншими словами, людський індивід 
залишається тією випадковістю природи, що не дозволяє науці звести зміст природи до абсолютної 
необхідності [3: 123]. 

Так у Росії у II пол. ХІХ ст. виникає своєрідний умонастрій, званий тепер російським космізмом. Ця 
течія в філософії була представлена цілою низкою блискучих розумів, таких, як І. Киреєвський, 
В. Соловйов, Н. Федоров, П. Флоренський, Н. Лоський; а в літературі – Л. Толстим, Ф. Достоєвським. Течія 
не була школою у суворому науковому розумінні цього слова. Це був сам умонастрій широких кіл 
російської демократичної інтелігенції. Ось його основні думки: ''Людина – основна частина Природи'', 
''Людину і Природу не треба протиставляти одне одному; а розглядати їх треба в єдності'', ''Людина і все, 
що її оточує – це частки єдиного, Цілого'', ''відповідальність Розуму перед Природою''. До течії російського 
космізму були близькі багато дослідників і вчених (К. Циолковський, Д. Менделєєв, І. Сеченов і ін.). 

Незважаючи на всю строкатість цієї течії, саме в її рамках зародилося розуміння неминучості 
протиріч між Розумом і Природою, між Людиною і навколишнім середовищем. Водночас прийшло 
розуміння відповідальності Розуму за відшукання шляхів його дій і того, що ці протиріччя можуть 
одного разу призвести людство до катастрофи. Виникли ідеї вдосконалення етичного начала, створення 
деякого нового світового правопорядку, актуальність якого зросла в наш час на фоні грандіозних 
досягнень природничих наук, техніки і технологій. Новий правопорядок і нова моральна основа 
людського суспільства – необхідні умови подальшого розвитку цивілізації, усього людського роду. 

Н. Федоров писав: ''Отже, світ йде до кінця, а людина своєю діяльністю навіть сприяє наближенню 
кінця, бо цивілізація що експлуатує, а не поновлює, не може мати іншого результату, крім прискорення 
кінця''. У розумінні Н. Федорова влада над природою зовсім не тотожна встановленню підкорення 
природи Ф. Бекона. Вона означає таку здатність втручатися в природний хід природних і суспільних 
процесів, яка забезпечить людству його майбуття. Іншими словами, потрібне не сліпе підкорення 
обставинам і констатація фактів, а спроби конструктивного вирішення виникаючих колізій і труднощів, 
спроби зрозуміти той загальнопланетарний порядок, який необхідний для продовження історії 
цивілізації. Саме загальнопланетарний, бо біосфера і суспільство – це єдине ціле, і ніякі локальні заходи 
щодо порятунку того або іншого не можуть дати задовільного результату. 

Працю Н. Федорова ''Філософія спільної справи'' загалом можна розглядати як одне з ідейних джерел 
сучасної системи поглядів про коеволюцію суспільства і природи. Незважаючи на релігійний характер 
твору, основний його зміст – це пошук конструктивного порядку у взаємовідносинах людини і 
навколишнього середовища. ''Влада над природою'' в розумінні Н. Федорова, це, по суті, і є коеволюція 
біосфери і людини, для забезпечення якої, потрібні нові знання і нова моральність – ось основний мотив 
федорівських робіт і всього того напрямку думки, який називають російським космізмом. 

Сучасне ставлення і до цієї течії взагалі, і до вчення Федорова, зокрема, далеко не однозначне. Низка 
вчених і філософів вважали подібні ідеї не більш ніж утопією, які жодним чином не можуть бути втілені 
в реальному житті. Незважаючи на уявний утопізм і релігійний характер, течія російського космізму 
містить в собі низку досить цікавих ідей стосовно умов сучасного суспільства. Ці ідеї треба критично 
осмислювати й розвивати [4: 121]. 

Незважаючи на появу уявлень про єдність Природи і Людини, їх взаємообумовленості, ці два світи в 
свідомості вчених XIX ст. ще не були взаємопов'язаними. Такою зв'язуючою ланкою позначилося вчення 
про ноосферу.  

Поняття ''ноосфера'' виникло у 20-х роках минулого століття. Воно запропоноване французькими 
філософами Е. Леруа та Тейяром де Шарденом, які під ''сферою розуму'' розуміли вираження 
божественного духу. Наукову концепцію ноосфери розробив В. І. Вернадський. Він розумів її як сферу 
взаємодії суспільства й природи, в межах якої розумна людська діяльність стає головним, визначальним 
чинником, тобто як сферу, перебудовану колективним розумом. Людство, озброєне науковою думкою, 
вважав учений, має стати вирішальною силою, яка надалі визначатиме еволюцію нашої планети. 
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Сутність ноосфери коротко можна сформулювати так: якщо узгодженість процесів, які відбуваються 
у неживій природі, забезпечується механізмами саморегуляції, то узгодженість характеристик 
природного середовища і суспільства може бути здійснена розумом і волею. Тобто мова йде не про 
руйнівне втручання в природу, а про науково обґрунтоване збереження на Землі умов для життя і щастя 
людей. Визначальним фактором має бути не стихія природного розвитку, а інтелект людини. 

Вчений розглядав ноосферу як майбутній стан біосфери, оскільки людство ще далеке від такого 
стану. В своїй останній праці ''кілька слів про ноосферу'' він визначив деякі загальні умови, необхідні для 
створення ноосфери, зокрема: людство має стати єдиним в інформаційному й економічному зв’язках; 
ноосфера – явище загальнопланетарне, тому людство має прийти до цілковитої рівності рас, народів 
тощо; ноосфера не може бути створена до припинення війн на Землі. 

Теорія ноосфери сформувалася в 20-30 роках ХХ ст., коли світ складався з трьох взаємопов’язаних 
елементів: природа – людина – суспільство. До них потім приєднується ще один суттєвий елемент – 
техніка, яка створена людиною і яка стала головним чинником змін на планеті (так звана техносфера), 
особливо з початком наприкінці 50-х років науково-технічної революції як велетенського стрибка у 
розвитку як науки, так і техніки. Це спричинило екологічну проблему – одну з найнебезпечніших з-
поміж глобальних проблем людства. Почалась поступова руйнація відносин між людьми і їхнього 
ставлення до природи. Тому оптимізм сьогодні відійшов на задній план, його відтіснили, і не без підстав, 
песимістичні настрої і оцінки [5: 67]. 

Таким чином, вчення про ноосферу з самого початку містило в собі елемент утопії, у ньому тісно 
переплетені ціннісні та буттєві підходи без будь-якого їх розмежування. Тому потрібно розрізняти розуміння 
ноосфери як утопії і як реального стану, одне не повинне заступати собою інше. І виходячи з реального стану 
відносин людини з природою, слушною можна вважати думку деяких сучасних учених, у тому числі й 
вітчизняних, про те, що ноосфера знаменує собою початок низхідного етапу розвитку людства. 

Неминучість дестабілізації біосфери за рахунок виробництва чужих природі з'єднань і геохімічних 
реакцій, що породжуються ними, констатував учень В. І. Вернадського академік А. Е. Ферсман. Унаслідок 
усвідомлення того, що глобальний характер впливу людської діяльності на природне середовище став 
сумною реальністю, було визнано, що вплив антропогенних чинників на природу, який не контролюється, 
досяг порога її самозахисту і виникла ідея свідомого управління еволюцією біосфери (Н. В. Тимофеєв-
Ресовський, Н. Н. Воронцов, А. В. Яблоков, Н. В. Лазорєв, Д. Бернал і інші). Для вирішення протиріч 
технічного прогресу стали створюватися програми практичних дій, таких, як програми ''Римський клуб'', 
''Global change'', ''Геосфера – біосфера'' тощо. Кожна з цих програм, незалежно від її аспектів, зіткнулася з 
проблемою співвідношення еволюції природного середовища і людської культури. 

Отже, як бачимо, сучасні філософи отримали в спадщину багатопланові розробки філософського 
ставлення людини і суспільства до природи. Але сама різноплановість проблеми не дозволяє зупинятися 
лише на вивченні її окремих сторін. Розгляд ситуації, що склалася в комплексі всіх її складових, пошуки 
комплексних виходів із неї – такою є задача, що стоїть сьогодні перед сучасними філософами і вченими. 

Отже, зараз людство шукає гідну відповідь на ''екологічний виклик''. Якщо в 70-х роках йшло 
усвідомлення специфіки взаємовідносин суспільства і природи в умовах НТР, а в 80-х роках вироблялася 
тактика пом'якшення соціально-екологічної ситуації і ''гасіння'' гострих ''екологічних пожеж'' локального 
і регіонального масштабу, то в наш час людство повинне, щоб екологічно вижити, розробити і 
приступити до активної реалізації єдиної глобальної стратегії загальносвітового розвитку, який 
забезпечує якість навколишнього середовища для цивілізації XXI ст. 

Це тим більш важливо, бо у всі часи взаємовідносини між людиною і природою були одним із 
найважливіших чинників, що визначають статус цивілізації в історії людства, духовний клімат епохи. І 
кожна епоха додавала нібито свій штрих в інтерпретацію екологічної проблеми, в спроби виявлення і 
використання ефективних шляхів її вирішення. Де ж вихід з ситуації, коли, відриваючись від природи в 
процесі свого технічного, наукового або духовного розвитку, цивілізація досягне небезпечної межі 
повного розриву з нею. 

На рахунок цього існує маса різних точок зору. Картезіанський підхід до відносин в системі ''Людина 
– Природа'' дозволив людству вважати, що відчуженість від Землі дає право бачити в ній лише неживу 
сукупність копалин, – багатств, які ми вільні експлуатувати, як захочемо. Це корінна помилка 
сприйняття і привела нас до сьогоднішньої кризи. 

Не менш небезпечна й інша, полярна позиція в якій говорять про людство в термінах хвороби. Згідно 
з їхніми поглядами, люди – це патогени, свого роду віруси, вигляд глобального рака, загрозливого 
самому існуванню землі. Спосіб лікування один: стерти людство з обличчя Землі. Інакше кажучи, вони 
вважають, що ''світ, уражений раком, і рак цей – сама людина''. Так Ж. Дорст писав: ''В очах біологів 
виникнення людини займає в історії земної кулі таке ж місце, як крупні катаклізми в масштабах 
геологічного часу ... в час яких корінним чином та в глобальних масштабах змінились тваринний та 
рослинний світ нашої планети'' [6: 45]. 
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Отже, на сьогодні існує безліч думок: від апологетики вседозволеності до рецептів тотального 
знищення людства для виживання Землі. Однак це – крайні точки зору, і пошук відповідей на хвилюючі 
питання сучасності, очевидно, лежить десь посередині. Сьогодні вже ясно, що на порядку денному стало 
питання про якомога більш широку екологізацію суспільної свідомості. Екологізація суспільної 
свідомості включає в себе формування екологічної свідомості як самостійної форми суспільної 
свідомості, а також внесення екологічного аспекту у всі інші форми (політичну і правову свідомість, 
мораль, мистецтво, філософію і т. д.) і рівні (теоретичне і повсякденне, масова свідомість, ідеологія і 
суспільна психологія) суспільної свідомості. 

Тут є над чим замислитися, пофілософствувати. Світ наближається до такої межі, що потрібно 
подумати, як забезпечити екологічну безпеку. Настав час зворотного переведення людини зі статусу 
''царя природи'' в ''громадянина природи'', усвідомлення того, що людина не може безоглядно брати від 
природи все, що заманеться, що людина є частиною природи Всесвіту і, руйнуючи довкілля, вона 
руйнує, губить саму себе. Треба усвідомити, що природа є царством, де панують доцільність і розумні 
закони. Недаремно багатьох учених, які займаються проблемами екології, охоплює жах за майбутнє 
планети й життя на Землі. Вони наполегливо працюють над створенням моделей приведення планети до 
екологічної рівноваги. На думку багатьох учених, в основі глобальної екологічної кризи лежить 
викривлене уявлення про навколишнє середовище, оточуючий світ і положення в ньому людини. Тому 
рішення екологічних проблем неможливе без уваги до екології свідомості людини. Питання ''Що ж 
робити?'' повинне хвилювати кожну людину, якщо вона бажає добра своїм нащадкам. Подальший 
розвиток суспільства неможливий без узгодження з розвитком природи. Система людина – суспільство – 
навколишнє середовище – досить жорстка система, і з нею варто рахуватися. Система ця не терпить 
сваволі, прорахунків [4: 240]. 

Екологічна свідомість – найважливіший компонент екологічної культури, що об'єднує всі види і 
результати матеріальної і духовної діяльності людей, направленої на досягнення оптимальної взаємодії 
суспільства і природи, на екологізацію матеріального і духовного життя суспільства. 

Серед усіх сфер людської творчості лише філософія зараз володіє можливістю організації 
співробітництва всіх сфер людської творчості – науки, релігії, мистецтва, інших, малих, ''пара''-
феноменів – з метою створення живого, популярного світогляду, який ''має бути оптимістичним''.  

Прямою відповіддю на питання: як людина повинна ставитися до природи, є концепція благоговіння 
перед життям, запропонована А. Швейцером. Таке ставлення до життя включає три сутнісні елементи: 
покору, світо- й життєствердження та етику – як взаємопов’язані результати мислення. Етична концепція 
А. Швейцера може бути яскравим прикладом того, як питання екологічної етики органічно переростають 
у ширші – філософсько-світоглядні. Принцип самоцінності життя (життя взагалі і життя окремої 
людини) розглядається як засада нового світогляду – оптимістичного, який розвивається в умовах 
гуманної культури. Таким чином, проблема екологічної кризи не вичерпується етичним аспектом, а є 
більш широкою – філософсько-світоглядною [6: 120]. 

Отже, щоб забезпечити виживання в нинішньому світі, потрібна єдність сучасного світорозуміння, 
єдність дій всього людства по збереженню природи. І в цьому велика роль науки, зокрема філософії. 
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Шевель А. А. Философские аспекты углубления конфликта между человеком и природой. 

В статье рассматриваются философские аспекты углубления конфликта между человеком и природой 
в разные периоды истории, пути и возможности формирования нового экологического мировоззрения, с 

помощью которого можно будет гармонизировать отношения природы и общества. 
Проанализированы взгляды на природу и человека философов Древней Греции, Средневековья, 

представителей российского космизма, а также учение про ноосферу. 

Shevel' А. А. Philosophical Aspects Intensifying the Contradiction between the Human and Nature. 

The article overviews the philosophical aspects intensifying the conflict between the human being and the nature 
in different periods of history. It also presents the ways and possibilities of forming the new ecological world 

outlook, which will harmonize the relationships between the nature and the society. Different points of views on 
the nature and a human being by philosophers of the Ancient Greece, Middle Ages and the representatives of 

Russian cosmism, as well teaching about the noosphere are analyzed. 
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ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ЗРОСТАЮЧОГО УСАМІТНЕННЯ ЛЮДИНИ 

У статті досліджено феномен віртуальної реальності та його значення у сучасному світі; 
проаналізовано вплив віртуального світу на особливості світосприйняття та життєдіяльності 

людини; обґрунтовано діалектичний взаємозв'язок віртуальної реальності і стану самотності людини; 
розглянуто різноманітні причини заглиблення індивіда у віртуальний світ; доведено, що віртуальна 
реальність не допомагає людині подолати стан самотності, а лише дає змогу тимчасово від неї 
утекти; наголошено, що індивід має взяти на себе відповідальність за вирішення екзистенційної 

проблеми – самотності. 

Постановка проблеми. Однією із характерних ознак сучасного світу є стрімкий поступ комп’ютерних 
технологій, які інтенсивно впроваджуються в щоденному житті соціуму. Проте, незважаючи на зазначений 
прогрес у сфері технічних та інформаційних технологій, сучасний індивід схильний до переживання таких 
екзистенційних проблем, як: відсутність мети та сенсу життя, втрата свободи, любові, дружби й можливості 
самореалізації, відчай і тривога перед майбутнім, відчуття самотності. Сучасна людина, відчуваючи 
екзистенційний вакуум і самотність, шукає шляхи та засоби їх подолання. Одним із таких засобів постає 
віртуальна реальність, у якій індивід шукає спілкування та інформацію, що допоможуть подолати 
соціальну депривацію у прямому й переносному значенні. Проте, сучасна людина, що спочатку не відчуває 
екзистенційної порожнечі й стану самотності, може заглиблюватись у віртуальний світ, пориваючи контакт 
з реальним оточуючим середовищем, що згодом може призвести до посилення реального відчуття 
самотності. Адже жодне віртуальне спілкування не замінить повноцінного, живого діалогу між 
комунікантами, не створить відчуття єдності з іншим та зі світом загалом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Феномен віртуальної реальності досліджують такі 
зарубіжні та українські вчені, як: Д. В. Іванов, С. В. Курбатов, Ю. А. Переломов, Є. В. Уханов, 
В. М. Цвіркун, Н. А. Пой, Т. В. Цимбал та інші. Проте, залишається мало дослідженим зв’язок 
віртуальної реальності з проблемою самотності людини. 

Відтак, метою статті є дослідження віртуальної реальності як чинника і наслідку стану самотності. 
Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання, насамперед, таких завдань: по-перше, 
проаналізувати значення віртуальної реальності у сучасному суспільстві, дослідити її вплив на 
світосприйняття та життєдіяльність людини; по-друге, обґрунтувати діалектичний взаємозв’язок 
віртуальної реальності і стану самотності людини. 

Виклад основного матеріалу. Сучасне суспільство дедалі більше видозмінюється – відбувається 
зміна форм комунікацій між суб’єктами суспільної діяльності, змінюються попит і пропозиція на ринку 
праці. Насамперед, це обумовлено розвитком комп’ютерних технологій, що й призводить до формування 
віртуальної реальності. Так, російський філософ Д. Іванов зазначає: "Діє імператив віртуалізації, свого 
роду воля до віртуальності, яка трансформує усі сфери життєдіяльності, які склались в процесі 
модернізації" [1: 61]. Механізмом формування і поширення віртуальної реальності є, насамперед, мережа 
Інтернет. Досить цікавим є взаємодії мережі Інтеренет і суспільства як форми буття людини. Інтернет, на 
думку Д. Іванова, можна трактувати як засіб та середовище існування поза суспільством, якщо 
суспільство розуміти в традиційному для соціальної теорії розумінні – як систему соціальних 
інститутів [1: 62]. Тобто, суспільство як нормативна структура може існувати без комунікацій, що 
відбуваються через мережу Інтернет. Однак, з другого боку, комп’ютерні технології, мережа Інтернет 
суттєво впливають на поступ сучасного суспільства. Д. Іванов виокремлює чотири особливості тісної 
взаємодії соціальних інститутів та мережі Інтернет. По-перше, Інтернет як технологічний засіб реалізує 
комунікативні функції соціальних інститутів. По-друге, мережа Інтернет підтримує й розвиває 
неформальне спілкування між суб’єктами суспільства. По-третє, зазначене неформальне, 
неінституалізоване спілкування може призводити до конфліктів у реальному соціальному середовищі. І, 
по-четверте, реальні соціальні інститути суспільства існують у віртуальній реальності у формі 
образів [1: 62]. Отже, із зазначених тверджень зрозуміло, що реальний соціум і віртуальна реальність у 
сучасному суспільстві перебувають у тісному взаємозв’язку. 

Продовжуючи власні роздуми, Д. Іванов зауважує, що мережа Інтернет – це середовище розвитку 
віртуальних співтовариств, альтернативних реальному спілкуванню у суспільстві [1: 62]. Ситуація 
характеризується тим, що активність індивіда переорієнтовується з реального спілкування з друзями, 
знайомими, родичами на комунікацію з віртуальними партнерами. На думку філософа, однією із 
характерних ознак спілкування у віртуальній реальності є те, що індивід може втрачати власну 
особистість, реальну індивідуальність, замінюючи її вигаданою, віртуальною [1: 62]. З одного боку, 
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віртуальна реальність дає свободу ідентифікації – інша вигадана соціальна роль, соціальний статус, інше 
ім’я, звички тощо, а з другого, – поряд із цим, індивід втрачає свою реальну ідентичність, своє "Я". 

Інший російський філософ Є. Уханов також звертає увагу на деякі особливості психіки і 
світосприйняття людини, яка занурена у віртуальну реальність. Він констатує, що відбувається 
порушення у сприйнятті простору і часу [2: 72]. Іншою особливістю, на думку філософа є те, що психічні 
образи, які виникають під впливом віртуальної реальності, сприймаються індивідом як реальні й 
об’єктивно існуючі. Людина сприймає віртуальний світ не як продукт власної психічної діяльності – 
уяви, а як об’єктивну реальність. Віртуальні об’єкти у віртуальній реальності Є. Уханов характеризує 
через поняття "симулякр" та "симуляція" [2: 74]. 

Далі Є. Уханов пише, що людина у віртуальній реальності постає як "маска", що може змінюватись і 
приховувати дійсну сутність індивіда. Відрив власного "Я" від оточуючої соціальної реальності і 
перенесення його у віртуальну реальність відриває "Я" від тої ідентичності, яка була актуальна у 
реальному світі. У цьому випадку відбувається ідентифікація індивіда відповідно до віртуальної 
реальності, за рахунок сприйняття її як актуалізованої реальності [2: 80]. 

Однією із причин занурення людини у віртуальну реальність є відчуття самотності у реальному 
соціальному середовищі. Позбавленість реального спілкування та відсутність змоги бути почутим і 
зрозумілим для іншого обумовлює пошук виходу з кризового стану. Таким виходом постає втеча у 
віртуальну реальність, де індивід шукає відчуття єдності з навколишнім світом та іншими суб’єктами, 
нехай і віртуальними.  

Натомість, стан самотності може бути не лише причиною занурення у віртуальну реальність, а й 
наслідком. Людина спочатку, не відчуваючи самотності, через деякі причини (прагнення розваг, 
залежність від мережі Інтернет, професійні потреби тощо) може надто заглиблюватись у віртуальну 
реальність, одночасно пориваючи реальні соціальні контакти. Дослідниця Н. Цой підкреслює, що часте 
перебування за комп’ютером "послаблює здатність швидко переключатися на інші види діяльності, 
викликає проблеми з концентрацією уваги, обмежує емоційні контакти і спілкування з близькими та 
друзями…" [3: 98-99]. Варто зауважити, що саме послаблення емоційних контактів із близькими людьми 
і, як наслідок, обмеження реального спілкування може викликати відчуття самотності. Н. Цой наводить 
роздуми зарубіжних (Р. Краута, Р. Муді, Х. Енгельберга), українських та російських філософів 
(Н. Коритнікової, Н. Чудової), які також констатують пряму залежність між процесом заглиблення у 
віртуальну реальність і відчуттям самотності, яке виникає як наслідок. 

Аналізуючи залежність людини від віртуальної реальності, Н. Цой виокремлює декілька причин її 
виникнення: соціальна дезорганізація, слабка соціальна інтеграція, низький рівень самоконтролю, 
соціальна тривожність, низька самооцінка, депресивні стани. Будь-яка з цих причин, або їх сукупність 
можуть викликати залежність від віртуальної реальності, що обумовлює формування відчуття 
самотності. Приділяючи достатньо уваги дослідженню стану самотності й причин його виникнення, 
дослідниця аналізує зміст та виокремлює типологію станів самотності. Так, на її думку, широке коло 
спілкування не означає відсутність стану самотності: "Почуття самотності визначається не стільки 
кількістю, скільки якістю або силою соціальних зв’язків індивіда з іншими людьми" [3: 100]. Тому, за 
Н. Цой, самотність треба розглядати як відсутність таких взаємовідносин, що задовольняють людину як 
суб’єкта процесу спілкування. 

Посилаючись на західного дослідника Р. Вейса, Н. Цой пише, що варто виокремлювати емоційну та 
соціальну самотність. "Соціальна самотність виражається в глибокому переживанні людиною відсутності 
доступного кола спілкування, яке задовольняє потребу у соціальних зв’язках" [3: 100]. Тобто, людина 
відчуває недостатній рівень процесу ідентифікації до певної соціальної групи. Емоційна самотність 
розглядається як переживання відсутності тісного емоційного зв’язку, нездатність знайти 
взаєморозуміння з іншими людьми. На думку дослідниці, цей тип самотності притаманний тим 
індивідам, які не мають рідної, близької людини, і відчувають його не залежно від того, наскільки вони 
активно діють і спілкуються у соціальному середовищі. 

Розглядаючи діалектичний взаємозв’язок між віртуальною реальністю та відчуттям самотності, 
Н. Цой стверджує, що віртуальна реальність та мережа Інтернет можуть виступати інструментом 
подолання стану самотності [3: 100]. На її думку, мережа Інтернет допомагає подолати дистанцію y 
процесі спілкування з іншими суб’єктами суспільних взаємовідносин. Н. Цой зауважує, що залежність 
від віртуальної реальності більше пов’язана з емоційною самотністю, аніж із соціальною [3: 99]. 
Ситуація виглядає так, що сучасна людина активно включена в події суспільного життя, має широке коло 
спілкування з різними індивідами із різних соціальних сфер. Однак ця людина відчуває нестачу 
взаєморозуміння, підтримки, любові та емоційної єдності з іншим. Як наслідок, людина відчуває 
емоційну самотність і "ховається" у світ віртуальної реальності, зокрема, у мережу Інтернет, де шукає 
іншого віртуального суб’єкта спілкування, з яким вона може відчути цю емоційну єдність. 

Є. Уханов, аналізуючи особливості світосприйняття людини, що занурена у віртуальну реальність, 
також звертає увагу на причини і наслідки віртуальної залежності. Філософ дуже яскраво відобразив 
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діалектичний взаємозв’язок віртуальної реальності і відчуття стану самотності. Він пише: "зануреність у 
віртуальну реальність підводить індивіда до безодні самотності…" [4]. Але що змушує індивіда 
настільки заглиблюватись у світ віртуальної реальності? На думку філософа, це відбувається тому, що 
віртуальна реальність надто приваблива для індивіда багатством форм прояву власного "Я" [4]. Тобто, 
індивід у віртуальній реальності має безліч можливостей репрезентації свого "Я".  

Іншою суттєвою причиною виступає соціальний, реальний світ, який не надто привабливий своєю 
жорстокістю, труднощами, випробуваннями. Філософ зазначає, що реальний світ ніколи нікого особливо не 
цікавив, бо це "місце розчарувань" [4]. Людина не витримує інформаційного, психологічного, фізичного 
навантаження у сучасному суспільстві й шукає засоби втечі від проблем реального світу. Сучасне місто 
філософ аналізує крізь призму поняття "медіамісто", що означає існування людини на межі реального й 
віртуального. "Медіамісто – це місто самотніх, місце, де розвинутість засобів комунікації, тим не менше, 
призводить до почуття порожнечі, що є одним із наслідків віртуалізації соціальної реальності…", –
 стверджує Є. Уханов  [4]. Дослідник робить висновок, що людина не отримує порятунку у віртуальній 
реальності. Навпаки, вдаючись до неї з різноманітних причин (зокрема і також із-за самотності), ще більше 
починає відчувати психологічну напругу та відчай. На його думку, віртуальна реальність породжує ілюзію 
– бути всюди та спілкуватися з усіма без будь-яких меж. Проте, "світ відкривається лише тим, хто 
відкривається світу. Віртуальна ж реальність замикає індивіда на самому собі" [4]. 

Розвиваючи цю тезу, Є. Уханов зазначає, що людина у сучасному світі часто відчуває обмеження 
власної свободи (фізичної, духовної), переживає страх, відчай. Людина залишається наодинці сама з 
собою й починає відчувати самотність, яка її лякає. На думку філософа, "самотність – це виклик буття, 
для того щоб прийняти цей виклик, необхідна мужність" [4]. Мужність людини у цьому випадку полягає 
у здатності почути себе, відкрити свій власний внутрішній світ. Особливістю стану самотності, з погляду 
філософа, є те, що відбувається злиття воєдино внутрішнього досвіду і відкритість перед нічим, 
безоднею, порожнечею і невідомим. Стан самотності переживається людиною як драма. Проте, 
"мережеві комунікації виступають середовищем, у яке людина може піти від драми, що розкривається, 
середовищем, у якому людина може сховатися, піти від самої себе" [4]. Однак, Є. Уханов зауважує, що 
занурення у віртуальну реальність є, насправді, помилкою на шляху до виходу зі стану самотності. 
Індивід у віртуальній реальності втрачає власну ідентичність, не відчуває очікуваного колориту від 
спілкування з іншим віртуальним суб'єктом, губить взагалі сенс свого існування, відчуває 
екзистенційний вакуум. 

Є. Уханов стверджує, що у стані самотності людина стоїть перед вибором: її буття тепер виглядає "як 
завдання, як проблема, як спроба" [4]. Людина має вирішити, як подолати цю самотність. Проте людина 
не завжди намагається зробити вибір, як дійсно подолати стан самотності, а намагається просто від неї 
"заховатися", "утекти". Однак спроба втечі від самотності – це спроба втечі від вибору. Занурення у 
віртуальну реальність – це спроба втечі від самотності. "Розчинення себе <…> у будь-яких засобах 
інформації дає почуття того, що ти не залишений, потрібний, і тим самим не дає можливості залишитися 
наодинці з самим собою" [4]. Людина має не втікати від власної самотності, а робити свідомий вибір, 
вирішувати і обирати дійсні засоби її подолання. 

Загалом, Є. Уханов зазначає, що сучасна людина втікає у віртуальний світ від оточуючої реальності, в 
якій сама знаходиться. Людина втікає від реальності, від самої себе і від самотності, яка існує у 
реальному світі. На думку автора, втеча людини відбувається тому, що вона боїться взяти сміливість і 
відповідальність за вирішення екзистенційних проблем власного буття. Так, філософ пише: "Біг від 
самотності – це біг від своєї покинутості в бутті. Мати сміливість, щоб вступити у невідомість, вступити 
у ніщо, з запитом про своє буття, завдання, яке вимагає від індивіда мужності та тягара відповідальності 
за свій вибір" [4]. Філософ вважає, що все життя людини – це один великий вибір і вчинок, який 
складається з великої кількості маленьких виборів і вчинків, за які людина має відчувати і нести 
відповідальність. І ось, людина виявляється нездатною бути мужньою і відповідальною за власне життя і 
вирішення його екзистенційних проблем і вдається до віртуальної реальності, де ніби відчуває себе 
вільною у реалізації свого "Я". "У віртуальному просторі індивід вільний у багатоманітності своєї 
реалізації. Але, граючи своїми віртуальними Я, він губить своє Я "справжнє" [4]. 

Є. Уханов звертає увагу, що спілкування індивіда у віртуальній реальності носить об’єкт-об’єктний 
характер. Інша людина у віртуальній соціальній мережі виступає об’єктом спілкування, а не 
повноцінним суб’єктом: "Інший виступає, у кращому випадку, Чужим, а зазвичай – просто віртуальним 
об’єктом"  [4]. Філософ продовжує думку і зазначає, що у цьому віртуальному спілкуванні процес 
комунікації набуває рис взаємодії лише об’єктів. Тобто у цьому процесі не відбувається відкриття 
внутрішнього світу одного індивіда іншому. За словами Є. Уханова, не відбувається "зіткнення" думок, 
почуттів, ідей, а тому природна потреба у спілкуванні залишається не реалізованою: "Якщо індивід не 
зіштовхується з Іншим, він вступає у конфлікт із самим собою" [4]. Зрозуміло, що у такій ситуації 
подолання самотності неможливе. Індивід як відчував самотність, так і надалі почуває себе самотнім у 
віртуальній реальності. Таким чином, існування індивіда у мережевих комунікаціях, y багатоманітності 
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власних проявів, власних "Я", залишає людину "у розірваності  світу, глухій безкінечності, прірві 
самотності, яка замаскована інформаційними потоками…" [4]. На думку Є. Уханова, спілкування у 
віртуальній реальності не носить ціннісно-орієнтованого характеру, адже людина, по-перше, розмінює 
своє реальне Я на віртуальне, і таким чином губить його; по-друге, шукаючи іншого суб’єкта 
спілкування, знаходить лише віртуальний об’єкт. 

Підводячи підсумки філософських роздумів Є. Уханова, звернемо увагу, що самотність у світі 
віртуальної реальності – це туга та прагнення до спілкування з іншим суб’єктом. Однак відбувається 
самообман людини – у віртуальному світі не існує реального "Я" та реального "Я" Іншого, а лише 
віртуальні об’єкти, процес взаємодії яких не здатен подолати стан самотності. Натомість, людина має 
заперечити своє "Я" віртуальне, усвідомити власну ідентичність у реальному світі, усвідомити власну 
самотність, зрозуміти її сутність і взяти відповідальність за вирішення цієї екзистенційної проблеми. 

Феномен віртуальної реальності є також об’єктом дослідження й в українській філософії. Так, 
вітчизняний дослідник В. Дупак, аналізуючи віртуальну реальність як простір соціокультурних взаємодій, 
на противагу Є. Уханову, зазначає, що сучасна людина, завдяки мережі Інтернет, все ж таки здатна долати 
власну самотність та некомунікабельність. Він стверджує, що "нехай віртуальне спілкування – це сурогат, 
але, за відсутності будь-якого іншого, воно виконує свою функцію духовних ліків…" [5: 342-343]. Проте, на 
його думку, така форма спілкування, водночас, має свої негативні особливості. По-перше, віртуальне 
спілкування ніколи повноцінно не замінить реального, не передасть увесь емоційний колорит живого 
спілкування віч-на-віч. По-друге, під впливом комп’ютерних технологій, віртуальної реальності 
трансформується свідомість сучасної людини. За В. Дупаком, "свідомість людини функціонує немов би між 
двома світами – світом природно-реальним, живим і світом технічним, штучним" [5: 343]. Продовжуючи 
власні роздуми, він зазначає, що духовний та інтелектуальний потенціал суспільства зараз дуже часто 
ідентифікується з інформаційним, що викликає зміни в культурі, мові, способі життя та мисленні. Слушним 
є й зауваження автора, що сучасна людина стає дедалі прагматичнішою, розважливішою на противагу 
своєму природному емоційному сприйняттю світу [5: 343]. 

Висновки. Узагальнюючи аналіз віртуальної реальності як причини і наслідку стану самотності, 
зробимо такі висновки: сучасний індивід постає активним користувачем комп’ютерних технологій, а 
тому інколи надто залежним від віртуальної реальності. Будучи активним суб’єктом суспільних 
взаємовідносин і не відчуваючи стану самотності, але маючи низький рівень самоконтролю та не 
витримуючи високі фізичні й психологічні навантаження, індивід нерідко вдається до світу віртуальної 
реальності. Як наслідок – втрата соціальних зв’язків та відчуття єдності з навколишнім світом, що 
обумовлює згодом стан самотності. Водночас, слабка соціальна інтеграція, соціальна дезорганізація, 
відчуття самотності у реальному світі змушують індивіда шукати психологічного комфорту у 
віртуальній реальності. Однак те, що віртуальний світ дійсно допоможе людині подолати стан самотності 
є ілюзією. Втеча у віртуальну реальність – це не вирішення проблеми самотності, а лише тимчасова 
втеча від неї. Людина має бути чесною і відповідальною перед собою – усвідомити свою самотність у 
реальності та знайти мужність шукати справжні шляхи єдності з навколишнім світом. 

Перспективи подальших розвідок. З огляду на стрімкий поступ комп’ютерних технологій та їхній 
вплив на психіку індивіда, актуальною залишається необхідність дослідження взаємозв’язку віртуальної 
реальності та стану самотності людини. 
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Башмановская Я. В. Виртуальная реальность как фактор возрастающего уединения человека. 

В статье исследован феномен виртуальной реальности и ее значение в современном мире; 
проанализировано влияние виртуального мира на особенности мировосприятия и жизнедеятельности 
человека; прослежена диалектическая взаимосвязь виртуальной реальности и состояния одиночества 
человека; рассмотрены разнообразные причины углубления индивида в виртуальный мир; доказано, что 
виртуальная реальность не помогает человеку преодолеть состояние одиночества, а только дает 

возможность временно от него скрыться; подчеркнуто, что индивид должен взять на себя 
ответственность за решение екзистенциальной проблемы – одиночества. 

Bashmanivs'ka Ya. V. Virtual Reality as a Factor Increasing Privacy Rights. 

The article researches the phenomenon of virtual reality and its meaning in the modern world; analyzes the 
influence of the virtual world on the peculiarities of the human's world perception and life sustaining activity; 
traces the dialectic interrelation of the virtual reality and the human's loneliness condition; considers different 

reasons of the individual's absorption into the virtual world; proves that the virtual reality does not help a 
person to overcome loneliness condition, but provides the possibility to hide from it temporary; underlines that 

an individual should take the responsibility for the solution of the existential problem – loneliness. 
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН:  
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА ТРАКТУВАННЯ 

У статті здійснено системний аналіз сутності, змісту та основних напрямів трактування феномена 
мультикультуралізму різними теоретичними системами. З’ясовано, що в академічному середовищі 
навколо поняття "мультикультуралізм" сформовано декілька підходів щодо його інтерпретації, що 
свідчить про динамічний характер та незавершеність цього соціокультурного утворення. Феномен 
мультикультуралізму розглянутий із позицій трактування його у філософській площині як політичної 
ідеології та підходу до нього як до характеристики функціонування багатокультурного суспільства. В 

межах його осмислення як політичної ідеології досліджено версії, сформовані в мейнстримі 
ліберального комунітаризму, філософії Франкфуртської школи, постмодернізму та політичного 

фемінізму. Визначено, що небезпекою застосування мультикультурних ідеологем є культурна автаркія 
меншин та фрагментація суспільства за етнічними, релігійними та іншими ознаками. Водночас 

встановлено, що підхід до мультикультуралізму як синоніму поняття "культурний плюралізм" позбавляє 
цей феномен політичного підґрунтя, що дозволяє безперешкодно функціонувати культурам в умовах 

культурного розмаїття. 

Постановка проблеми. В сучасному світі нації-держави як політичні спільності потребують для своєї 
консолідації нових інституційних "підпор". Мультикультуралізм може розглядатись як одна із 
запропонованих альтернатив консолідації суспільства на основі, що вбирає у себе і культурні (етнічні, 
релігійні та ін.), і політичні чинники. Вияв соціально-культурного та політичного контексту 
мультикультуралізму має принципове значення для розуміння об'єктивних передумов його становлення у 
філософській площині, що, у свою чергу, дозволяє виявити загальні закономірності його розвитку, спільні 
та особливі умови реалізації певних мультикультурних практик у суспільстві, пов'язати цей феномен із 
тенденціями універсалізації, глобалізації, становленням просторового та культурного розмаїття. 

Аналіз наукових публікацій, присвячених мультикультурній проблематиці дає підстави зробити 
висновок про значний плюралізм підходів щодо розуміння сутності мультикультуралізму. В 
академічному середовищі навколо поняття "мультикультуралізм" сформувалось принаймні три 
концептуальних підходи щодо його інтерпретації.  

Перший з них представлений авторами, котрі надають мультикультуралізму конкретного змісту: 
певна теорія, що обґрунтовує толерантну політику держави щодо "інших" (Ч. Тейлор, У. Кімліка); 
плюралістичні культурні підходи у суспільних відносинах (Г. Терборн, П. Мойніхен); напрям в 
літературознавстві та культурології (М. Маруяма, Е. Санковскі); стратегії розвитку майбутніх суспільств 
(Н. Глейзер, Ч. Кукатас) тощо. 

Другий підхід сформований навколо ідеї заперечення мультикультуралізму як поняття. Так, одні 
автори вважають його ідеологією так званих "старіючих" націй, позбавлених перспектив подальшого 
розвитку та співвідносять із процесами їх подальшого етнічного та культурного розшарування 
(Л. Хоффман, К. Адам, Е. Фауль). Інші ставлять знак рівності між мультикультуралізмом та 
американським комунітаризмом, що спрямовує національні спільноти винятково до конфлікту та 
соціальної дезінтеграції (А. Мартінеллі, Т. Мейер), або розглядають мультикультуралізм як форму 
паразитування одних культур на досягненнях інших (Д. Ленцен). 

Третій підхід щодо тлумачення мультикультуралізму репрезентують науковці, які не заперечують факт 
існування мультикультуралізму, проте наполягають на невизначеності цього поняття (Р. Бернстайн, 
В. Малахов). Описуючи зазначену ситуацію, вже згаданий російський філософ В. Малахов слушно 
зауважив, що "слово "мультикультуралізм" … не було однозначним вже у пору свого виникнення, а за 
півтора десятиліття його використання в публічних дебатах обросло самими суперечливими значеннями, 
що часто виключають одне одного: від комунітаристської критики лібералізму до етно-центровано і 
расово-центровано мотивованого ізоляціонізму, від лівацького жесту субверсії щодо існуючих структур 
панування до неоконсервативного постмодернізму" [1: 48]. Саме ця філософська позиція, на нашу думку, 
найбільше відповідає об'єктивній сутності мультикультуралізму та дозволяє детально й неупереджено 
підійти до розкриття реального змісту зазначеного соціокультурного феномену. 

Метою статті є проаналізувати мультикультуралізм як соціальний феномен та охарактеризувати 
основні підходи до його трактування у філософській площині. 

Сьогодні у суспільних науках існує значний плюралізм класифікації мультикультуралізму та 
розуміння його змістового наповнення. У зазначеному контексті на особливу увагу заслуговують ідеї 
вітчизняної дослідниці Н. Висоцької, яка виокремила п’ять, сформованих у сучасному академічному 
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середовищі, основних підходів до тлумачення мультикультуралізму: демографічно-описовий, 
програмно-політичний, ідеологічно-нормативний, соціально-трансформативний та історичний.  

1. Демографічно-описовий підхід, або, як його називає автор, кластер констатує у суспільстві чи 
державі наявність етнічно або расово різнорідних сегментів. У межах цього підходу проводиться опис 
змін демографічних та етнокультурних параметрів національних спільнот, а деякими авторами, зокрема 
С. Вагнером, П. Деггером, Р. Хеттледжем, А. Петриківською, мультикультуралізм розуміється як 
політика інтеграції мігрантів у суспільство, що приймає їх, на інституційному та побутовому рівнях.  

2. Програмно-політичний підхід пов'язує мультикультуралізм з конкретними типами програм та 
політичних ініціатив, покликаних реагувати на етнічне розмаїття. Цей підхід передбачає практичне 
вирішення питань політичного та культурного рівноправ'я національної меншини і більшості, реалізацію 
програм соціального захисту меншин. 

3. Модель політичного активізму, в основу якої покладено ідею відмінностей соціокультурних 
ідентичностей, репрезентує ідеологічно-нормативне трактування мультикультуралізму. У межах цього 
підходу розглядаються варіанти усього спектру національних ідеологій багатокультурних суспільств, 
наприклад, культурної комунікації, поліетнічного націоналізму, міжкультурного взаємопорозуміння тощо. 

4. Соціально-трансформативний рівень мультикультуралізму трактує його як діяльність державних 
політичних інституцій, що спрямована на викорінення расизму, націоналізму, сексизму, гомофобії, 
здобуття рівності для усіх членів суспільства. 

5. Історичне тлумачення феномену мультикультуралізму наголошує на важливості всебічного 
дослідження історичних передумов виникнення плюралізму культур в межах єдиного географічного та 
соціального простору, факторів та чинників їх взаємодії [2: 12-23]. 

У контексті філософського трактування мультикультуралізму виділяються два основних напрями. 
Представники першого з них вважають його соціокультурним явищем, виникнення якого пов'язано з 
усвідомленням членами суспільства факту його поліетнічності та полікультурності. Другий напрям 
утверджує мультикультуралізм як синонім культурного плюралізму.  

У межах першого із цих напрямків виокремлюються різні версії мультикультуралізму, що виникли в 
результаті критики базових засад лібералізму, головним чином, із позицій комунітаризму, філософії 
Франкфуртської школи, постмодернізму та політичного фемінізму. Зазначені концепції, за усієї їх 
різноплановості, об'єднані навколо загальної мети, яка полягала у спробах пошуку шляху забезпечення 
рівності й справедливості у міжкультурних взаємовідносинах, реалізації практичних прав і свобод 
культурних груп, не порушуючи при цьому прав більшості, меншості або окремо взятого індивіда. 

Найпоширеніші в академічному середовищі мультикультурні філософські парадигми виникли в 
результаті синтезу ідей комунітаризму та лібералізму. Виникненню цих мультикультурних концептів 
передувала багаторічна наукова дискусія прихильників зазначених течій навколо питання забезпечення 
справедливого розподілу благ в суспільстві та ролі індивідів і маргінальних груп у цьому розподілі. 
Діаметральна протилежність концептуальних основ лібералізму (індивідуалізм й універсалізм) та 
комунітаризму (колективізм і контекстуалізм) спрямувала учасників наукової полеміки на пошук 
компромісних рішень. Результатом цих пошуків стало виникнення низки ліберально-комунітаристських 
мультикультурних парадигм, серед яких варто назвати, насамперед, діалогічний мультикультуралізм 
Б. Парекха, лібертаристський мультикультуралізм Ч. Кукатаса, ліберальний перфекціоністський 
мультикультуралізм У. Кімліки, радикальний егалітарний мультикультуралізм групових відмінностей 
А. М. Янг та комунітаристський мультикультуралізм "визнання" Ч. Тейлора [3: 79]. 

Синтез філософських ідей лібералізму і комунітаризму знайшов своє відображення й у філософських 
конструктах німецького мислителя Ю. Габермаса. Ним критично були переосмислені і ліберальні, і 
комунітаристські традиції та запропоновано теорію "третього типу", основні положення якої виразилась 
у так званих "деліберативній демократії" та "етиці дискурсу". У своїй концепції, що відрізняється від 
ліберально-комунітаристської парадигми позицією, німецький мислитель пропонує дистанціювати 
деліберативну (дорадчу) демократію від держави та замінити державний механізм формального 
вибіркового права процедурою комунікації та необмеженого обміну думками, що гарантує вільне 
волевиявлення громадян. Будівництво вільного мультикультурного демократичного суспільства 
пропонується Ю. Габермасом, на основі діалогу культур, принципах ліберальної справедливості, що 
ґрунтується на чесності, повазі до прав індивіда, культурних груп і, водночас, через комунітаристське 
прагнення до інтеграції, взаєморозуміння та рівності [4]. 

Підхід до мультикультуралізму як до певного філософського концепту звільнення сублімованих форм 
життєвих спрямувань особистості розроблявся й у межах філософії Франкфуртської школи. Виникнення 
цієї філософської школи стало своєрідною інтелектуальною реакцією на суспільну та ідеологічну кризу 
західного суспільства 60-х років ХХ століття, а також спробою теоретичного осмислення можливостей її 
подолання. Філософи Франкфуртської школи, які у своїх теоретичних побудовах використовували ідеї й 
положення марксизму, фрейдизму, екзистенційної феноменології і соціології М. Вебера, до основної 
проблематики включали світоглядні та філософсько-методологічні основи соціальної теорії, соціальний 
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аналіз феноменів культури, їх зв'язок із суспільною практикою, проблему розвитку особистості та 
подолання нею відчуження у будь-яких соціальних формах. Теоретичні філософські розвідки Т. Адорно, 
В. Беньяміна, А. Вельмара, Ю. Краля, Л. Левенталя, Г. Маркузе, О. Негта, Ф. Поллока, Е. Фромма, 
М. Хоркмайера, А. Шмідта та інших представників зазначеного напрямку західної соціально-філософської 
думки були спрямовані на виявлення нових можливостей соціальних практик відносно соціальних 
аутсайдерів. В основу розуміння представниками Франкфуртської школи майбутніх перспектив розвитку 
суспільних відносин були покладені ідеї тотального контролю сучасного суспільства над людиною та 
існування певних сил, імпульсів та тенденцій, у яких закладена потенція боротьби із зазначеним контролем. 
У молоді, критично мислячій інтелігенції, суспільному маргінесі, які займають у суспільстві аутсайдерські 
позиції, теоретики Франкфуртської школи бачили силу, спроможну примусити суспільство "вибухнути" 
зсередини і вивільнити сублімовані форми людської життєвої енергії, звільнивши тим самим людину з під 
тенет суспільного тотального контролю у всіх його формах [5: 888-899]. 

Важливою складовою сучасних мультикультурних дискурсів є постмодерністські теорії 
мультикультуралізму, виникнення яких було викликано критичним переосмисленням фундаментальних 
для західних ліберальних демократій ідей раціоналізму та наукового прогресу. У середині другої половини 
ХХ століття соціокультурна ситуація у західних суспільствах набула рис постмодерністської. Стрижневим 
творчим принципом постмодернізму став радикальний плюралізм стилів і художніх програм, світоглядних 
моделей і мов культури, зміна шкали цінностей та їх ієрархій, антидемаркаціонізм, ацентризм тощо. Ці 
тенденції у західних соціумах швидко набирали силу і вже у 70-х роках ХХ століття стали відігравати 
провідні ролі в усіх сферах суспільного життя. Характеризуючи цю ситуацію, німецький філософ В. Вельш 
зазначив, що сьогодні "... ми протистоїмо зростаючій розмаїтості найрізноманітніших форм життя, 
концепцій знання, способів орієнтації, що ми знайшли законність і незаперечність цього плюралізму і, що 
ми беззастережно дедалі визнаємо й оцінюємо це розмаїття" [6].  

Представники постмодернізму та постструктуралізму, серед яких Ж. Бодріяр, Ж. Дельоз, Ж. Дерріда, 
Ж.- Ф. Ліотар, Р. Рорті, М. Фуко та інші, фактично, продовжили розпочату теоретиками Франкфуртської 
школи, "викривальну критику" усіх феноменів буржуазного суспільства і свідомості. Їх основні зусилля 
були спрямовані на виявлення ірраціоналістичного підґрунтя раціональних філософських побудов і 
доведень здорового глузду, що лежать в основі "легітимації", самовиправдання західної культури 
останніх сторіч [7: 15]. Головна ідея, яка є стрижневою у теоретичних конструктах постмодерністів та 
постструктуралістів, полягає у тому, що сучасне "різомне", невпорядковане та хаотичне суспільство 
постає сукупністю певних структурних елементів (множин), об'єднане різними ознаками (гендер, 
сексуальна орієнтація, етнічність і т. ін.), але розташованих на одному рівні, тобто горизонтально. Це 
теоретичне припущення дозволяє говорити про невід'ємне право кожного члена суспільства на власний 
вибір бути частиною однієї або декількох множин одночасно, що, фактично, проголошує 
мультикультурність фундаментальним принципом сучасних соціальних процесів. 

Починаючи із другої половини ХХ століття, у контексті постструктуралізму виникли феміністичні 
мультикультурні теорії, які пізніше були оформлені в самостійний напрямок досліджень, незважаючи на 
безсумнівну близькість теоретичних основ феміністичного та постмодерністського підходів. На думку 
представників політичного фемінізму, причиною цього відокремлення виступає той факт, що 
постмодернізм є продуктом чоловічого розуму та висловлює винятково чоловічий погляд на будь-які 
проблеми сучасності, в яких "жінка все ще використовується як Інший або як дзеркало для Чоловіка" 
[8: 27]. Із цього приводу американська дослідниця С. Бенхабіб зазначила, що принципове теоретичне 
партнерство постмодернізму та фемінізму, "стане можливим лише тоді, коли він [постмодернізм – К. Я.] 
уведе до свого аналізу гендер" [9: 25]. 

Теоретичною основою феміністичних мультикультурних досліджень, що проводились такими 
авторами, як Дж. Батлер, С. Бенхабіб, Дж. Флекс, К. Палья, Е. Сіксу, Л. Іріагре, Н. Фрейзер та ін. були 
постструктуралістські ідеї французької дослідниці Ю. Кристевої. Відповідно до них, не групові (що 
притаманно, наприклад, позиції комунітаристів), а індивідуальні відмінності зумовлюють формування 
ідентичності. Мультикультурні практики у цьому випадку надають можливість подолання культурних 
бар’єрів і дозволяють індивідові, що належить до одного культурного сегменту соціуму, зрозуміти 
Іншого. Домінуючим підходом у феміністичних мультикультурних студіях стає позиційний, завдяки 
якому руйнуються есенціалістські погляди на гендер, расу, клас тощо. У межах цього підходу, класиками 
якого стали Д. Сміт, Е. Фокс Келлер, С. Хардінг та Н. Хартсток, специфічний жіночий досвід 
розглядається як певна особлива "позиція, що визначає перспективу дослідження, його предмет, метод 
збору й аналізу даних" [10: 29] та дозволяє мати власний, незалежний від чоловічого диктату погляд на 
певну проблему, наприклад, проблему свободи, справедливості й рівності у контексті існування 
різноманітних спільнот – культурних, соціальних, етнічних, сексуальних, вікових та ін.  

На думку критиків мультикультурних парадигм, сформованих у результаті переосмислення базових 
засад лібералізму, їх головним концептуальним недоліком є те, що "вони перетворюють 
мультикультуралізм в ідеологію, яка блокує демократичний плюралізм, підміняючи громадянське 
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суспільство сукупністю автономних і конкуруючих один з одним культурних спільнот" [11: 142]. У 
результаті фрагментація на мовні, етнічні, релігійні та інші спільноти ускладнює соціальні інтегративні 
процеси, а "мультикультуралізм як ідеологія взаємодії обертається ідеологією фрагментації і 
підтримання соціальної винятковості" [12: 66-67]. Наслідком цих соціальних процесів стає етнізація 
суспільної свідомості та соціальна сегрегація. Вихід із цієї, начебто тупикової ситуації Н. Глейзер, 
Г. Ізаакс, Дж. Джиттлер, П. Мойніхен, М. Новак, Е. Паїн, М. Паренті, М. Тлостанова, Дж. Фурнивалл, 
М. Хансен та інші дослідники вбачають у підході до мультикультуралізму як до поняття аналогічного 
культурному плюралізму. Вони вважають, що мультикультуралізм, заснований на безумовному визнанні 
рівноправності у всіх сферах суспільного життя, дозволить безперешкодно функціонувати культурному 
плюралізму. Це, в свою чергу, сприятиме гуманізації суспільства, збереженню та розвитку культурної 
розмаїтості. Філософським підґрунтям такого підходу de facto стала позиція теоретичного та 
методологічного плюралізму, що була запропонована П. Фейєрабендом, який наполягав на існуванні у 
суспільстві множини рівноправних типів знання, що a priori сприяє зростанню знання і розвитку 
особистості. На переконання філософа, у вільному суспільстві усі традиції повинні мати рівні права, 
гарантом чого є правова захисна структура та демократична практика громадянських ініціатив [5: 846]. 

Таким чином, мультикультуралізм у сучасних академічних та політичних дискурсах представлений 
різними концептуальними напрямами, рівнями і підходами щодо його трактування. У філософській 
традиції цей феномен представлений, головним чином, двома основними підходами. Відповідно до 
першого – мультикультуралізм вважається суспільною ідеологемою, фундаментальну основу якої 
становлять ліберальні та комунітаристські ідеї, критична теорія філософії Франкфуртської школи та 
погляди, сформовані представниками постмодерністського та постструктуралістського філософських 
напрямів. Апологети другого підходу утверджують мультикультуралізм як синонім культурного 
плюралізму, тим самим відмовляючи цьому феномену у статусі суспільної ідеології та позбавляючи його 
політичного підтексту.  

Нині мультикультуралізм de facto є складним незавершеним соціокультурним утворенням, що 
перманентно розвивається та набуває нових форм і проявів в умовах стрімкої динаміки соціальних і 
культурних трансформацій. Подальші філософські розвідки у цьому напрямку, безумовно, сприятимуть 
пошуку спільних позицій у реалізації найрізноманітніших мультикультурних практик, кінцевою метою 
яких є створення нової суспільної архітектоніки сучасного світу.  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Малахов В. С. Зачем России мультикультурализм? / В. С. Малахов // Мультикультурализм и трансформация 
постсоветских обществ /  [под ред. В. С. Малахова и В. А. Тишкова]. – М. : ИЭАРАН, 2002. – С. 48–60. 

2. Висоцька Н. О. Дискусійні питання мультикультуралізму в американському соціумі / Н. О. Висоцька // 
Концепція мультикультуралізму : [збірка наукових праць]. – К. : Стилос, 2005. – С. 12–23. 

3. Хомяков М. Б. Брайан Бэрри : либеральный универсализм против мультикультурализма и национализма / 
М. Б. Хомяков // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2007. – Т. 10., №1. – С. 74–100. 

4. Волкова Т. П. Проблема мультикультурализма в философии Ю. Хабермаса / Т. П. Волкова // Вестник МГТУ. 
– Москва, 2006. – Т. 9, № 1 – С. 21–26. 

5. Философский словарь / [авт.-сост. И. В. Андрущенко и др.]. – К. : А.С.К., 2006. – 1056 с. 
6. Орел Е. В. Мультикультурализм, постмодернизм и свобода культуры / Е. В. Орел // Мультикультуральная 

современность : [Урал-Poссия-Мир : XII Всерос. науч.-практ. кoнф., (2–3 апр. 2009 г.) : (доклады)]. – 
Екатеринбург, 2009. – Т. 1. – С. 23–26. 

7. Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия : эволюция научного мифа / И. П. Ильин. – М. : 
Интрада, 1998. – 256 с. 

8. Шутова О. Феминизм и постструктурализм : генеалогии, взаимодействия, противодействия / О. Шутова // 
Женщины в истории : возможность быть увиденными : [сб. науч. ст.]. – Мн. : БГПУ, 2004. – Вып. 3. – С. 17–29. 

9. Benhabib S. Feminism and Postmodernism : An Uneasy Alliance / S. Benhabib // Feminist Contentions : A 
Philosophical Exchange / [ed. Linda Nicholson]. – New York, London : Routledge, 1995. – Р. 17–34. 

10. Смит Д. Социологическая теория : методы патриархатного письма / Д. Смит // Хрестоматия феминистских 
текстов. – СПб : Дмитрий Буланин, 2000. – С. 29–63. 

11. Малахов В. С. Вызов национальному государству / В. С. Малахов // Pro et Contra. – 1998. – Т. 3, № 2. – 
С. 141–154. 

12. Тлостанова М. В. Проблема мультикультурализма и литература США конца ХХ века / М. В. Тлостанова. – 
М. : ИМЛИ РАН, 2000. – 396 с. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 

1. Malakhov V. S. Zachem Rossii mul'tikul'turalizm? [Why does Russia Need Multiculturalism?] / V. S. Malakhov // 
Mul'tikul'turalizm i transformatsiia postsovetskikh obshchestv [Multiculturalism and the Transformation of the Post-
Soviet Societies] / [pod red. V. S. Malakhov, V. A. Tishkova]. – M. : IEARAN, 2002. – S. 48–60. 

2. Vysots'ka N. O. Dyskusiini pytannia mul'tykul'turalizmu v amerykans'komu sotsiumi [Discussions about 
Multiculturalism in the American Society] / N. O. Vysots'ka // Kontseptsiia mul'tykul'turalizmu [Conception of 
Multiculturalism] : [zbirka naukovykh prats']. – K. : Stylos, 2005. – S. 12–23. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 3 (69). Філософські науки 

24 

3. Khomyakov M. B. Brayan Berri : liberal'nyi universalizm protiv multikul'turalizma i natsionalizma [Bryan Berry : 
Liberal Universalism Against Multiculturalism and Nationalism] / M. B. Khomyakov // Zhurnal sotsiologii i 
sotsialnoi antropologii [Magazine of Sociology and Social Anthropology]. – 2007. – T. 10., №1. – S. 74–100. 

4. Volkova T. P. Problema mul'tikul'turalizma v filosofii Yu. Habermasa [The Problem of Multiculturalism in the 
Philosophy by J. Habermas] / T. P. Volkova // Vestnik MGTU [MSTU Journal]. – Moskva, 2006. – T. 9, № 1 – S. 
21–26. 

5. Filosofskii slovar' [Philosophical Dictionary] / [avt.-sost. I. V. Andrushchenko i dr.]. – K. : A.S.K., 2006. – 1056 s. 
6. Orel E. V. Multikul'turalizm, postmodernizm i svoboda kul'tury [Multiculturalism, Postmodernism and Freedom of 

Culture] / Е. V. Orel // Multikul'tural'naia sovremennost' : Ural-Rossiya-Mir [Multicultural Modern Age] : [XII 
Vseros. nauch.-prakt. konf., (2–3 apr. 2009 g.) : (doklady)]. – Yekaterinburg, 2009. – T. 1. – S. 23–26. 

7. Il'in I. P. Postmodernizm ot istokov do kontsa stoletiia : evoliutsiia nauchnogo mifa [Postmodernism from the 
Beginning to the End of the Century : the Evolution of the Scientific Myth] / I. P. Il'in. – M. : Intrada, 1998. – 256 s. 

8. Shutova O. Feminizm i poststrukturalizm : genealogii, vzaimodeistviia, protivodeistviia [Feminism and 
Poststructuralism : Genealogies, Interrelations, Oppositions] / O. Shutova // Zhenshchiny v istorii : vozmozhnost' 
byt' uvidennymi [Women in History : the Possibility to Be Seen] : [sb. nauch. st.]. – Mn. : BGPU, 2004. – Vol. 3. – 
S. 17–29. 

9. Benhabib S. Feminism and Postmodernism : An Uneasy Alliance / S. Benhabib // Feminist Contentions : A 
Philosophical Exchange / [ed. Linda Nicholson]. – New York, London : Routledge, 1995. – Р. 17–34. 

10. Smit D. Sotsiologicheskaia teoriia : metody patriarkhatnogo pis'ma [Sociological Theory : Methods of Patriarchy 
Writing] / D. Smit // Khrestomatiia feministskikh tekstov [Reading Book of Feminist Texts]. – SPb : Dmitrii 
Bulanin, 2000. – S. 29–63. 

11. Malakhov V. S. Vyzov natsyonal'nomu gosudarstvu [Challenge to the National State] / V. S. Malakhov // Pro et 
Contra [Pro et Contra]. – 1998. – T. 3, № 2. – S. 141–154.  

12. Tlostanova M. V. Problema mul'tikul'turalizma i literatura SSHA kontsa ХХ veka [The Problem of Multiculturalism 
and American Literature of the Late XX Century] / M. V. Tlostanova. – M. : IMLI RAN, 2000. – 396 s. 

 
Матеріал надійшов до редакції 05.02. 2013 р. 

Яценко К. А. Мультикультурализм как социокультурный феномен:основные подходы и трактовки. 

В статье осуществлен системный анализ сущности, содержания и основных направлений трактовки 
феномена мультикультурализма разными теоретическими системами. Выяснено, что в академической 
среде вокруг понятия "мультикультурализм" сформировано несколько подходов относительно его 
интерпретации, что свидетельствует о динамическом характере и незавершенности этого 

социокультурного образования. Феномен мультикультурализма рассмотрен из позиций трактовки его в 
философской плоскости как политической идеологии и подхода к нему как к характеристике 

функционирования многокультурного общества. В рамках его осмысления как политической идеологии 
исследуются версии, сформированные в мейнстриме либерального коммунитаризма, философии 

Франкфуртской школы, постмодернизма и политического феминизма. Определено, что опасностью 
применения мультикультурных идеологем является культурная автаркия меньшинств и фрагментация 
общества по этническим, религиозным и другим признакам. Вместе с тем установлено, что подход к 

мультикультурализму как синониму понятия ''культурный плюрализм'' лишает этот феномен 
политической подоплеки, что позволяет беспрепятственно функционировать культурам в условиях 

культурного разнообразия. 

Yatsenko K. A. Multiculturalism as the Social and Cultural Phenomenon:  
Main Approaches and the Interpretation. 

The article makes the systematic analysis of the essence, content and main directions of the multiculturalism 
phenomenon interpretation, made by different theoretic systems. It is determined that in the academic circles 

several approaches to the interpretation of the notion ''multiculturalism'' are formed; that proves dynamic 
and incomplete character of this social and cultural formation. The multiculturalism phenomenon is 

highlighted as interpreted in the philosophical sphere as the political ideology; it is also interpreted as the 
multicultural society's functional characteristic feature. Within its interpretation as the political ideology 

there are versions formed in the mainstream of the liberal communitarianism, Frankfurt school philosophy, 
postmodernism and political feminism. Cultural autarchy of the minorities as well as ethnical, religious etc. 

society fragmentations are stated as dangerous factors of multiculturalism ideologemes usage. Interpreted as 
the synonym of ''cultural pluralism'' multiculturalism is deprived of the political background, that permits 

cultures' functioning in the conditions of cultural diversity. 
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МЕТОДИ І ПРИЙОМИ МОТИВУВАННЯ І СТИМУЛЮВАННЯ  
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

У статті розглянуто проблему забезпечення мотивації навчальної діяльності студентів. Здійснено 
аналіз літератури з питань мотивації навчання. Обґрунтовано поняття ''мотив'' і ''стимул''. Уточнено 
поняття ''мотивування'' і ''стимулювання навчання''. Проаналізовано наявні класифікації методів і 

прийомів мотивування і стимулювання навчальної діяльності. Запропоновано узагальнюючу 
класифікацію методів і прийомів мотивування і стимулювання навчальної діяльності студентів. 

Актуальність та постановка проблеми. Проблема недостатньої навчальної мотивації студентів у 
вітчизняних ВНЗ сьогодні постає вкрай гостро. Характерні особливості сьогодення (економічні кризи, 
політична нестабільність, соціальна незахищеність, постійні природні катаклізми) пригнічують 
вітчизняну молодь, породжують у ній невіру у краще майбутнє, спричиняють негативізм і байдужість. 
Не завжди позитивно впливають на навчальну мотивацію і постійні реформи у сфері освіти. Перехід на 
рейтингову систему оцінювання спонукає студентів до систематичного навчання, натомість перетворює 
його на постійну гонитву за оцінками. Мотиви ж пізнання, професійного розвитку актуалізуються 
набагато рідше. Ще одним чинником проблеми є недостатня психолого-педагогічна компетентність 
викладачів. Дехто з них вважає, що студенти ВНЗ мають бути самі зацікавлені у результатах свого 
навчання, і не прикладають зусиль до їх мотивації, інші – просто не знають відповідних прийомів та 
методів. Як наслідок – навчання часто стає формальним, студенти не розуміють сенсу вивчення тих чи 
інших предметів, збільшуються такі негативні явища, як списування, пропуски занять, запізнення тощо. 
Вважаємо, що подоланню проблеми недостатньої мотивації студентів до навчання сприяє ознайомлення 
викладачів з арсеналом методів і прийомів мотивування і стимулювання навчання, а також спонукання 
самих викладачів до реалізації цієї функції управління навчанням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам мотивації діяльності і навчання завжди 
приділялася велика увага дослідників. Психологічні аспекти мотивації розглядали в своїх роботах 
С. С. Занюк, Л. І. Божович, Є. М. Ільїн, В. І. Ковальов, П. М. Якобсон. Серед зарубіжних дослідників 
питаннями мотивації займалися Дж. Брунер, А. Маслоу, Х. Хекхаузен, Є. Даффі, Д. Макклеланд. Мотивація 
навчання розглядається у відомих підручниках з педагогіки Ю. К. Бабанського, І. П. Подласого, 
І. Ф. Харламова та інших. Окремі питання мотивації навчання висвітлені в працях В. В. Давидова, 
Д. Б. Ельконіна, Г. С. Костюка. Дослідженню і формуванню мотивації навчання учнів присвячені роботи 
А. К. Маркової, М. В. Матюхіної, Г. І. Щукіної. Про необхідність мотивації навчання як однієї із функцій 
управління навчанням говорить В. О. Якунін. Питання мотивації навчання студентів у вищій школі та 
післядипломній освіті розглядають В. М. Вергасов, С. Г. Вершловський, А. О. Вербицький. Вивченню та 
формуванню мотивації навчальної діяльності студентів різного профілю присвячені дослідження 
С. С. Занюка, Т. В. Чаусової, Н. О. Клименко. Серед суперечливих питань, які не мають однозначної відповіді 
дослідників, – необхідність мотивації навчання студентів, розрізнення чи ототожнення понять ''мотив'' і 
''стимул'' і відповідно ''мотивування'' та ''стимулювання'', виділення окремої групи методів мотивування і 
стимулювання навчальної діяльності чи наділення всіх методів навчання мотивуючим ефектом. Вважаємо за 
необхідне взяти участь в дискусії на дану тему і спробувати виказати свою думку щодо даних питань. 

Метою даної статті є розгляд поняття мотивації, мотивування і стимулювання навчальної діяльності, 
узагальнення наявних думок дослідників щодо класифікації методів і прийомів мотивування і 
стимулювання навчання, розробка цілісної класифікації методів і прийомів мотивування і стимулювання 
навчальної діяльності студентів. 

Виклад основного матеріалу. Передусім, зупинимось на основних поняттях нашого дослідження. 
Першим вагомим предметом нашого дослідження є поняття ''мотивація''. Це поняття тлумачиться у 

наукових джерелах у кількох значеннях: 1) як мотиваційна сфера особистості – система внутрішніх 
факторів, що обумовлюють поведінку і діяльність людини і підтримують її активність на необхідному 
рівні; 2) як процес розгортання активності індивіда у часі, від початку до завершення [1: 463]; 3) як 
функція управління навчанням – загальна назва для процесів, методів, засобів спонукання учнів до 
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продуктивної пізнавальної діяльності, активного освоєння змісту освіти [2:. 360]. Ми пропонуємо 
використовувати цей термін у перших двох смислах. Водночас для позначення однієї із функцій 
управління навчанням вважаємо доцільнішим термін ''мотивування'', про зміст якого буде зазначено далі. 

Дослідники також по-різному співвідносять поняття ''мотив'' і ''стимул''. Здійснюючи аналіз думок 
різних авторів щодо цього питання, можна заключити, що дослідники або розводять, або ототожнюють 
ці поняття. У якості розбіжностей називають їх походження (внутрішній збудник – мотив, зовнішній – 
стимул), усвідомленість (усвідомлена спонука – мотив, неусвідомлена – стимул), безпосередність по 
відношенню до основної діяльності (пряма спонука до навчально-пізнавальної діяльності – мотив; 
опосередкована, не пов’язана з навчанням – стимул), довільність (спонукання, що виникає довільно, 
внаслідок власних потреб і бажань індивіда, – мотив; спонука, що діє мимовільно, поза сферою 
активності самого індивіда – стимул). 

Ми підтримуємо думку, що поняття ''мотив'' і ''стимул'', і, відповідно, ''мотивування'' і ''стимулювання'' 
варто розрізняти. 

Поняття ''мотив'' походить з лат. movere – рухатися. Мотив визначають як внутрішній потяг людини 
до діяльності; особисті причини, що спонукають людину до дій, вчинків; те, заради чого діяльність 
відбувається (В. А. Козаков [3]). Отже, мотив позначає внутрішню, особисту причину діяльності. 

Кожна діяльність обумовлює свої мотиви, які можуть називатись і класифікуватись по-різному. 
Наприклад, С. С. Занюк [4] виділяє такі види мотивів: самоствердження, ідентифікації з іншою людиною, 
влади, процесуально-змістовні, саморозвитку та самовдосконалення, досягнення, просоціальні, 
аффіліації (приєднання) та негативної мотивації (прагнення запобігти неприємностей). 

У навчанні також виділяють певну сукупність мотивів та пропонують їх класифікації. А. К. Маркова 
[5] виділяє соціальні і пізнавальні мотиви навчання, які, у свою чергу, поділяють за рівнями: широкі 
соціальні мотиви (борг, відповідальність, розуміння соціальної значущості навчання); вузькі соціальні 
мотиви (прагнення підвисити свій соціальний статус, зайняти певну посаду у майбутньому, отримати 
визнання оточуючих, отримати гідну винагороду за свою працю); мотиви соціального співробітництва 
(орієнтація на різні способи взаємодії із оточуючими, затвердження своєї ролі і позиції у групі); широкі 
пізнавальні мотиви (орієнтація на ерудицію, задоволення від самого процесу навчання та його 
результатів); навчально-пізнавальні мотиви (орієнтація на способи добування знань, засвоєння 
конкретних навчальних предметів); мотиви самоосвіти (орієнтація на здобуття додаткових знань). 

Поняття ''стимул'' хоч і позначає аналогічно до мотиву рушійну силу людини до діяльності, значно 
відрізняється від того за своїм смислом. І. П. Подласий зазначає, що слово ''стимул'' походить з 
давньогрецького ''стимулус'', що позначає довгу загострену палицю, якою поганяли биків та мулів. У 
перекладі це слово позначає ''підштовхувати, поганяти'' [2: 395]. Отже, на відміну від мотиву, який 
означає внутрішній потяг людини до діяльності, стимул є зовнішнім спонуканням активності. 

Стимули також можна класифікувати. В. М. Вергасов [6] пропонує класифікувати стимули навчання 
таким чином: збуджувальні (інтерес, довіра, пріоритет, важливість, професія); динамічні (час, 
швидкість); загрозливі (контроль, оцінка, важкість, відповідальність). 

Будь-який зовнішній вплив на людину для спонукання її до виконання певної діяльності може 
вважатись стимулюванням. Водночас ми вважаємо, що стимулювання не є однаковим зі своїм характером.  

Вважаємо, що найближче сенс стимулу відображає термін ''підкріплення'', що використовується у 
біхевіористичному напрямку психології. Б. Ф. Скіннер [7] виділяє два види підкріплень: заохочення – 
стимули, що викликають приємні відчуття і переживання, і покарання – стимули, що викликають 
неприємні відчуття і переживання. За характером підкріплення поділяються також на: позитивні 
(позитивне заохочення – надання винагороди за бажану поведінку; позитивне покарання – позбавлення 
заохочень за небажану поведінку) та негативні (негативне покарання за небажану поведінку); негативне 
заохочення (позбавлення покарань за бажану поведінку). При цьому перевага, на думку дослідника, має 
надаватися саме позитивним підкріпленням. 

Відповідно здійсненому аналізу ми вважаємо мотивом внутрішній потяг людини до діяльності, 
зумовлений особистими потребами і бажаннями, а стимулом – зовнішню спонуку активності особи, те, 
що підштовхує людину до діяльності навіть при відсутності прямого бажання діяти. Зовнішній вплив на 
людину, що актуалізує її мотиви, викликає бажання діяти, породжує інтерес до змісту діяльності та її 
прямих результатів є мотивуванням, а зовнішній вплив, що спрямований на підштовхування людини до 
дій позитивними чи негативними підкріпленнями – стимулюванням. 

Розглянемо, що відбувається з мотивацією особистості як процесом під час її мотивування і 
стимулювання. Мотивування спрямоване на актуалізацію наявних в людині потреб, інтересів, бажань, 
мотивів, що зумовлюють появу в людині цілі діяльності і відповідних дій. Процес стимулювання 
здійснюється трохи по-іншому. Як правило, людина зразу ж підштовхується до виконання необхідних дій, 
що повинні забезпечуватись необхідним мотивом. Якщо цей мотив у людини присутній і актуалізований, 
виконувана діяльність отримає підкріплення у необхідній мотивації. Якщо ні – дії будуть вимушені, 
неприродні. Процес забезпечення активності при цьому як би змінює свій напрямок – від дій до цілі, 
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мотиву, потреби. Зовнішній характер стимулювання і обумовлює меншу ефективність процесу 
стимулювання у випадку відсутності відповідної мотивації. Дія під впливом стимулу відрізняється від дії, 
здійсненої під впливом мотиву. Коли ми маємо власну мотивацію до діяльності, ми діємо із задоволенням, 
мало відволікаємося і можемо працювати тривалий час з однаковою продуктивністю. Дія під впливом 
стимулу – може бути вимушена, неприродна, і хоч продуктивність роботи під час дії стимулу може бути 
дуже високою, при найменшому послабленні його дії ми починаємо відволікатись, уникати роботи, 
продуктивність різко знижається. Тому частка мотивування у навчанні має бути дещо більшою. 

Здавалося, від застосування стимулів варто відмовитись. Але досить часто наша мотивація до діяльності 
– недостатня. Лінощі і звичка до байдикування призводять до загального зниження життєвого тонусу і 
байдужості навіть до цікавих занять. У таких випадках стимулювання необхідне. Тим більш, що часто 
початкове стимулювання може надалі спричинити і формування необхідних мотивів, появу мотивації. 

Тепер можна перейти до класифікації методів мотивування і стимулювання навчання (МСН). Під 
методами мотивування і стимулювання ми розуміємо способи зовнішнього впливу на тих, хто 
навчається, для їх спонукання до реалізації навчальної діяльності, прийоми виступають окремими 
складовими методу. Класифікація методів і прийомів мотивування і стимулювання навчання може 
допомогти педагогам у виборі і використанні необхідних способів мотивуючого впливу. 

Український педагог Ю. К. Бабанський вперше виділив серед методів навчання окрему групу методів 
стимулювання й мотивації навчання, зазначаючи, що кожен метод навчання має не тільки інформативно-
навчаючий, а й мотиваційний вплив, він, однак стверджує, що існують й певні методи, спеціально 
спрямовані на формування позитивних мотивів навчання, стимулюють пізнавальну активність, 
одночасно сприяючи засвоєнню навчальної інформації. До цих методів від відніс дві великі підгрупи: 
методи формування пізнавальних інтересів та методи формування почуття обов’язку і відповідальності у 
навчанні [8: 88]. Абсолютно погоджуємось з автором в плані необхідності виділення методів 
мотивування і стимулювання в окрему категорію методів навчання. Водночас вважаємо, що виділеного 
кола методів і прийомів їх реалізації недостатньо. 

У підручнику ''Педагогіка'', написаного під редакцією В. О. Сластьоніна, методи стимулювання і 
мотивації діяльності і поведінки особистості розглядаються серед методів виховання. До таких методів 
віднесено методи змагання, пізнавальної гри, дискусії, емоційного впливу, заохочення та покарання [9: 
230]. Вважаємо, що методи мотивування і стимулювання мають все ж розглядатись серед методів 
навчання як одна зі складових управління навчальною діяльністю. Також вважаємо, що недоцільно 
включати до таких методів методи ігор, дискусій та інших, які мають значний навчальний ефект і мають, 
на наш погляд, бути віднесені до методів організації навчальної діяльності. 

У підручнику ''Педагогічні теорії, системи, технології'' [10] серед методів навчання виділено окрему 
групу методів стимулювання навчально-пізнавальної діяльності, до яких віднесено: методи емоційного 
стимулювання (створення ситуацій успіху у навчанні, заохочення і покарання у навчанні, використання 
ігрових форм організації навчальної діяльності, постановка системи перспектив); методи розвитку 
пізнавального інтересу (формування готовності до сприймання навчального матеріалу, побудови навколо 
навчального матеріалу ігрового пригодницького сюжету, стимулювання цікавим змістом, створення 
ситуацій творчого пошуку); методи формування відповідальності і почуття обов’язку (роз’яснення учням 
особистої значущості навчання, пред’явлення вимог та привчання до їх виконання); методи розвитку 
творчих здібностей і особистісних якостей учнів (творче завдання, постановка проблеми чи створення 
проблемної ситуації, дискусія, створення креативного поля, переведення гри на інший, більш складний, 
творчий рівень). Бачимо, що автори значно збагатили і удосконалили класифікацію Ю. К. Бабанського, 
доповнили її багатьма методами і прийомами. Водночас не всі методи і прийоми відокремлені один від 
одного. До методів стимулювання віднесено і методи організації навчальної діяльності (ігри, дискусії). 

Автор концепції педагогічного спілкування В. О. Кан-Калік [11] запропонував цікавий метод 
встановлення педагогічного контакту в спілкуванні – комунікативну атаку. Мета цього методу – швидко 
привернути увагу, захопити учнів чимось цікавим, неочікуваним, мобілізувати до навчання. 
В. І. Лещинський і С. В. Кульневич у книзі ''Вчимося управляти собою і дітьми'' [12] детально описали 
практику використання цього методу, вважаючи його особливо доцільним на першому етапі навчального 
заняття. При цьому вони пропонують такі прийоми реалізації цього методу: розповідь про щось цікаве, 
захоплююче; запитання чи інформація, близько пов’язані з інтересами учнів; повідомлення чогось 
особистого для вчителя, відчутого їм, хвилюючого для нього; оригінальний, незвичайний початок, що 
викликає увагу аудиторії саме своєю незвичайністю. Також ці автори пропонують цікаві прийоми 
стимулювання розумової активності та інтересу учнів: запитання (на встановлення схожості і відмінності, 
на встановлення причинно-наслідкових зв’язків, неочікувані, провокуючі тощо), завдання на вибір і 
порівняння варіантів, зіткнення точок зору, незвичайні, фантастичні ситуації, театралізація. Для подолання 
одноманітності у навчанні пропонуються прийоми: варіювання несуттєвих ознак; введення матеріалу в нові 
зв’язки і відношення; різноманітні змагання, конкурси; індивідуалізація завдань із можливістю їх 
самостійного вибору учнями; розрядка. Також пропонуються цікаві і нестандартні форми завершення 
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занять, які, на наш погляд, також є прийомами мотивування і стимулювання навчання: висновки (резюме), 
заклик до дії, комплімент, ''сміх'', ефектна цитата, нагнітання (кульмінація), навчальне коло, ''детективна 
кінцівка'' (завдання на самостійний пошук відповіді), неочікуване завершення. Вважаємо зазначений 
репертуар прийомів цікавим, однак таким, що потребує логічного упорядкування. 

Узагальнення названих, а також інших класифікацій методів і прийомів МСН, вивчення спеціальної 
психологічної і педагогічної літератури, особистий досвід реалізації викладацької діяльності надали нам 
можливість запропонувати свою класифікацію МСН студентів. При цьому ми виділили такі групи 
методів МСН: методи формування пізнавальних інтересів і розвитку позитивного емоційного ставлення 
студентів до навчання; формування обов'язку і відповідальності в навчанні; методи використання 
мотивуючого впливу академічної групи; методи психологічного впливу викладача, методи подолання 
перешкод у навчанні (табл. 1). При складанні цієї таблиці частково використані матеріали джерела [13]. 

Таблиця 1. 
Методи і прийоми мотивування і стимулювання навчальної діяльності студентів 

МЕТОДИ ПРИЙОМИ 
І. Методи формування пізнавальних інтересів  

і розвитку позитивного емоційного ставлення до навчання 
• Метод комунікативної атаки – 
метод швидкого включення, мобілізації 
аудиторії до навчання через використання 
ефекту новизни, несподіваності. 

− незвична атмосфера (затемнення, оформлення, 
незвичайні предмети); 
− незвичайна дія викладача (розміщення, поза, одяг); 
− театралізація; 
− інтригуючий початок заняття – цікаве запитання, 
суперечливе ствердження, казка, анекдот, притча, ситуація 
з відстроченим завершенням (в кінці). 

• Метод викликання цікавості – 
включення у навчальний процес цікавого, 
захоплюючого матеріалу. 

− розповідь про цікаві приклади, факти, історичні 
відомості, парадоксальні ситуації, наукові відкриття тощо; 
− розповідь про особисте (розповідь викладачем подій, 
фактів зi свого життя); 
− наведення уривків iз художніх творів, кіно; 
− проведення дослідів, демонстрація цікавих 
експериментів. 

• Метод цікавих аналогій – базується 
на викликанні емоції подиву через вміле 
порівняння даних. 

− зіставлення наукових і життєвих тлумачень; 
− порівняння окремих природних і суспільних явищ; 
− співставлення цифр, фактів, подій; 
− епітети, метафори (образні порівняння). 

• Метод створення ситуацій 
моральних переживань – викликання 
емоційних переживань студентів при 
наданні навчального матеріалу за 
допомогою засобів художнього слова, 
яскравості, емоційності викладу. 

− показ уривків фільмів, читання уривків творів; 
− обговорення екстремальних подій, ситуацій; 
− аналіз літературних творів. 

• Метод спирання на життєвий 
досвід студентів – використання 
викладачем у навчальному процесі 
життєвого досвіду студентів, що викликає 
в них інтерес, бажання пізнати сутність 
спостережуваних явищ. 

− запитання про досвід (''Хто знає?'', ''Хто чув?'', ''Хто 
був?'', ''Хто бачив?''); 
− самостійне наведення студентами прикладів з власного 
життя, особистих спостережень. 

• Метод створення відчуття успіху в 
навчанні – викликання в студентів 
переживань та радощів успіху, що зміцнює 
впевненість у власних силах, пробуджує 
почуття гідності, бажання вчитися. 
 

− посилена важкість – надання доступних для виконання 
завдань, можливості їх вибору студентами; 
− еврика – створення умов, за яких студент, виконуючи 
навчальне завдання, несподівано для себе доходить 
висновку, який розкриває раніше йому невідомі 
можливості, отримує новий, цікавий, оригінальний 
результат. 

• Метод закріплення позитивного 
враження – метод заключної мотивації, 
що дозволяє скласти цілісне враження про 
навчання, спрямувати студентів на 
подальшу самостійну роботу. 

− узагальнення, підсумки, висновки, резюме; 
− комплімент, подяка слухачам; 
− емоційна розрядка (викликання сміху); 
− ефектне завершення (влучна цитата, вислів, заклик до дії); 
− відстрочене завершення початку (''навчальне коло'' між 
початком і завершенням); 
− зв’язок з наступною темою (прийом Шехерезади – 
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відстрочена кінцівка); 
− зворотний зв’язок, рефлексія (відгуки студентів про 
заняття, його аналіз). 

ІІ. Методи формування обов'язку і відповідальності в навчанні 

• Метод роз'яснення значимості 
навчання – показ, пояснення студентам 
суспільної та особистої значущості знань. 
 

− доведення (розгортання логічних аргументів); 
− посилання на наслідки знання та незнання; 
− підтвердження прикладом; 
− посилання на авторитети та авторитетні джерела; 
− вказування на актуальність і практичність, професійну 
необхідність знань. 

•  Метод пред’явлення навчальних 
вимог та практичного привчання до їх 
виконання – пред’явлення вимог до 
студентів щодо виконання ними свого 
обов’язку, правил, розпорядку та 
забезпечення їх дотримання. 

− повідомлення про вимоги, правила; 
− спільне обговорення вимог; 
− позитивний приклад; 
− заохочення до сумлінного виконання обов’язків; 
− оперативний контроль за виконанням вимог; 
− вказівки на недоліки та зауваження з тим, щоб 
викликати більш відповідальне ставлення до навчання; 
− вправи в корисній діяльності. 

• Метод заохочення прояву 
активності і самостійності – допомога 
студентам у самостійній реалізації 
навчальної діяльності відповідно їх 
потребам і можливостям. 

− спільна постановка навчальних цілей зі студентами та 
їх обговорення; 
− індивідуальний вибір завдань, форм і методів 
навчання; 
− варіативність умов і вимог. 

• Метод делегування обов’язків – 
залучення студентів до будь-якого етапу 
управління процесом навчання. 

− студентське самоуправління; 
− укладення контрактів (індивідуальних та групових 
договорів, угод) між студентами та викладачем на 
добровільній основі, коли після спільного обговорення 
фіксується чітке співвідношення обсягів навчальної роботи, 
її якості та оцінок); 
− залучення до викладання. 

• Метод заохочення в навчанні – 
підкріплення, що застосовується з метою 
підтримки і розвитку позитивних засад у 
поведінці студентів, їх навчальній 
діяльності. 

− схвалення – короткий експресивний вираз позитивного 
ставлення до дій і вчинків студента (словами: ''Правильно'', 
''Продовжуй'', ''Так'', ''Цікаво'', ''Вірно'', ''Чудово'', ''Добре'', 
рухами: кивання, поплескування по плечу, посмішка тощо); 
− похвала – аргументоване схвалення (''У твоїй роботі 
мені сподобалось…''); 
− подяка (усна чи письмова); 
− заохочувальні оцінки (надання додаткових балів); 
− винагороди (призи, подарунки, цукерки, заохочувальні 
картки, медалі і т. п.); 
− привілеї (додаткові права, довіра). 

• Метод покарання у навчанні – 
підкріплення, що застосовується для 
припинення небажаної поведінки 
студентів чи бездіяльності, 
використовується у виняткових випадках. 

− осудження – короткий вираз негативного ставлення до 
дій та вчинків студента (словами: зауваження, вказування 
на недоліки, догана, попередження, осудження, докір, 
рухами: загрозливий погляд, потискування плечима, 
сваріння пальцем тощо); 
− заниження оцінок (зняття балів); 
− обмеження в правах (позбавлення переваг, довіри, 
відсторонення від справ); 
− суспільний осуд (бойкот, ізоляція). 

ІІІ. Методи використання мотивуючого впливу навчальної групи 
• Метод взаємного впливу і допомоги – 
створення умов для взаємного 
стимулювання студентами один одного. 

− запитання один до одного, обмін думками; 
− командна, парна робота; 
− взаємонавчання; 
− взаємне рецензування, взаємооцінювання; 
− допомога слабким. 

• Метод організації змагань – надання 
можливості студентам проявити себе 
кращим за інших. 

− проведення інтелектуальних турнірів (''Що? Де? 
Коли?'', ''Брейн-ринг''); 
− побудова рейтингу студентів. 
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• Метод створення сприятливої 
соціально-психологічної атмосфери 
навчання – сприяння прояву позитивних 
емоцій студентів, формування відчуття 
психологічного комфорту та безпеки. 

− гумор, релаксація; 
− особистісно-довірливе спілкування з аудиторією 
(прохання, звертання за порадою); 
− ствердження спільних цінностей, формування почуття 
''ми'' (''Сьогодні ми будемо…''); 
− вільне висловлювання думок; 
− свобода творчості; 
− перевага кооперації над конкуренцією. 

IV. Методи психологічного впливу викладача 
• Метод сугестії (навіювання) – 
опосередковане формування думки про 
необхідність навчання через підсвідомість 
студентів. 

− періодичний повтор думки; 
− висування вимог до бажаної емоційної реакції слухачів 
(''Думаю, ви зі мною погодитесь, що…''); 
− впевненість поведінки; 
− виразне, розміряне мовлення. 

• Метод переконування – свідомий, 
аргументований вплив на іншу людину чи 
групу людей, що має за мету зміну їхніх 
суджень, ставлень, намірів чи рішень. 

− прийом "так, але...''; 
− прийом ''бумерангу'' (відповідь запитанням на 
запитання, аргументом на аргумент); 
− прийом трьох ''Так'' (правило Сократа чи прийом 
позитивних відповідей) – після двох стверджень, з якими 
людина погодилася, вона скоріше погодиться і з третім 
ствердженням; 
− дотримання черговості аргументів: сильні – середні – 
найдужчі (правило Гомера); 
− виявлення суперечностей в аргументах опонента. 

• Метод самопросування – відкрите 
пред'явлення свідчень своєї 
компетентності і кваліфікації для того, 
щоб бути гідно оціненим і завдяки цьому 
одержати переваги при доборі кандидатів, 
призначенні на посаду й ін. 

− демонстрація своїх можливостей; 
− пред'явлення підтверджень (сертифікатів, дипломів, 
офіційних відгуків, патентів, друкованих праць й ін.); 
− авторитетність заяв; 
− розкриття своїх особистих цілей; 
− формулювання своїх запитів і умов.  

• Метод зараження – передача свого 
стану або ставлення іншій людині чи групі 
людей, які якимось чином переймають цей 
стан чи ставлення.  

− висока енергетика власної поведінки; 
− артистизм у виконанні дій; 
− залучення партнерів; 
− виконання дій, що інтригують; 
− поступове нарощування інтенсивності дій; 
− індивідуалізований погляд в очі; 
− дотик і тілесний контакт. 

• Метод пробудження імпульсу до 
наслідування – викликання прагнення 
бути подібним собі. 

− публічна популярність; 
− демонстрація високих зразків майстерності; 
− пред’явлення прикладу доблесті, милосердя, служіння ідеї; 
− новаторство, особистий магнетизм; 
− ''модна" поведінка й оформлення зовнішності; 
− заклик до наслідування.  

V. Методи подолання перешкод у навчанні 
• Метод стимулювання часом і 
швидкістю – заохочення швидкості і 
своєчасності виконання навчальних 
завдань.  

− автоматичне включення до роботи; 
− динамічність викладу; 
− обмеження часу виконання завдання; 
− поступове нарощування інтенсивності дій; 
− змагання на швидкість (привілеї тим, хто першим 
виконав завдання); 
− експрес (бліц) опитування. 

• Метод стимулювання 
несподіваністю – підтримка постійної 
готовності студентів до навчання. 

− непередбаченість проведення контрольної роботи; 
− випадковість у виборі питання, білету; 
− вибіркове опитування. 

• Метод стимулювання неповною 
інформацією – заохочення до 
самостійного пошуку та знаходження 
інформації. 

− заповнення пропусків у словах, реченнях, тексті; 
− самостійне знаходження рішень; 
− неповні інструкції; 
− квести (пошукові ігри з вирішенням розумових задач); 
− плутання (лабіринт) – переставлені слова; 
− загадка, ребус, шарада. 
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Висновки і перспективи подальших досліджень. У статті обґрунтовано необхідність мотивації 
навчальної діяльності студентів у сучасних умовах. Аналіз наукових джерел, порівняння наявних думок 
дозволили уточнити сутність і відмінності понять ''мотивація'', ''мотив'', ''стимул'', ''мотивування'', 
''стимулювання''. Показано, що мотив доцільно тлумачити як внутрішній потяг людини до діяльності, 
зумовлений особистими потребами і бажаннями, а стимул – як зовнішню спонуку активності особи, те, 
що підштовхує людину до діяльності навіть при відсутності прямого бажання діяти. Зовнішній вплив на 
людину, що актуалізує її мотиви, викликає бажання діяти, породжує інтерес до змісту діяльності та її 
прямих результатів є мотивуванням, а зовнішній вплив, що спрямований на підштовхування людини до 
дій позитивними чи негативними підкріпленнями – стимулюванням. Для ефективного навчання частка 
мотивування має бути дещо більшою, однак стимулювання також необхідно для підтримки достатнього 
рівня активності. Проаналізовано наявні класифікації методів і прийомів мотивування і стимулювання 
навчання. Здійснено узагальнення наявних думок та свого практичного досвіду надало можливість 
запропонувати свою класифікацію методів і прийомів мотивування і стимулювання студентів. Дані 
визначення і класифікація не претендують на універсальність, скоріше спрямовані на уточнення своїх 
вихідних позицій на це питання. У подальших дослідженнях пропонується продовжити обґрунтування 
виділених категорій, а також пошук ефективних методів і прийомів мотивування і стимулювання учнів 
різних освітньо-вікових категорій. 
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Артюшина М. В. Методы и приемы мотивации и стимулирования учебной деятельности студентов. 

В статье рассмотрена проблема обеспечения мотивации учебной деятельности студентов. 
Осуществлен анализ литературы по вопросам мотивации учения. Обоснованы понятия ''мотив'' и 
''стимул''. Уточнены понятия ''мотивирование'' и ''стимулирование обучения''. Проанализированы 

имеющиеся классификации методов и приемов мотивирования и стимулирования учебной 
деятельности. Предложено обобщающую классификацию методов и приемов мотивирования и 

стимулирования учебной деятельности студентов. 

Artiushyna M. V. Methods and Procedures of Students' Motivation and Stimulation of the Educational Activity. 

The article is dedicated the problem of students' motivating learning activities. The analysis of the literature on 
the learning motivation is made. The concepts of "motive" and "stimulus" are justified. The concepts of 

"motivation" and "stimulate learning" are clarified. The existing classification of methods and techniques for 
motivating and stimulating learning activities are analyzed. The general classification of methods and 

techniques for students' motivating and stimulating learning activities is proposed. 
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НЕЙРОСІТЬОВА ПСИХО-ФІЗІОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ СТУДЕНТА 

У статті проаналізовано підхід і результати створення моделі студента на основі застосування 
нейромережевого підходу. На її основі запропоновано шляхи формування особістісніх якостей 

студентів засобами фізічного виховання. Розроблено спеціальну методику, що відображає загальний 
методологічний підхід до дослідження складних систем, якою є система формування в студентів 

особистісних цінностей. 

Вступ. Одним із найбільш перспективних підходів до вирішення поставлених завдань є експертна 
технологія. Під експертною технологією варто розуміти системи штучного інтелекту й інші комп'ютерні 
системи, зокрема експертні, до складу яких входять у формалізованій формі знання й досвід фахівців. 

Ґрунтуючись на уявленнях про необхідність системного підходу до вирішення позначеної вище 
проблеми підготовки фахівця, нами запропоновано підхід, при якому ця проблема може виявитися 
розв'язаною з урахуванням особливостей застосовуваного інформаційного середовища. Як таке 
середовище може бути застосована деяка інтелектуально-психо-фізіологічна модель того, кого навчають, 
(ІПФМ). Це якийсь віртуальний об'єкт, здатний нести динамічну інформацію про того, кого навчають. Її 
створення може здійснюватися за допомогою віртуального сканера, що являє собою систему тестів, 
спрямованих як на ідентифікацію того, кого навчають, так і на створення його психологічної моделі, 
накладеної на фізіологічну модель. Програмна реалізація такої моделі може бути виконана на основі 
математики нейроподібних елементів, зібраних у нейроподібну сіть. Нейросітьові моделі найбільш 
яскраво виявляють свої переваги в моделюванні слабко або важко формалізованих завдань, якою є 
створення ІПФМ. Наприклад, можна уявити того, кого навчають, у вигляді підсистеми відповідно 
до виділених аспектів, досліджувати його, проводити віртуальні навчальні або тренувальні заходи й 
установити їхню ефективність. 

Штучні нейронні сіті індуковані біологією, тому що вони складаються з елементів, функціональні 
можливості яких аналогічні більшості елементарних функцій біологічного нейрона. Спосіб організації 
цих елементів може відповідати (або не відповідати) анатомії мозку. Наприклад, вони навчаються на 
основі досвіду, узагальнюють попередні прецеденти для використання в нових випадках і беруть 
найсуттєвіше з інформації, що надходить і яка містить зайві дані. Штучні нейронні сіті можуть 
змінювати свою поведінку залежно від зовнішнього середовища. Після наведення вхідних сигналів 
(можливо, разом із потрібними виходами) вони настроюються, щоб забезпечити необхідну реакцію [1-3]. 
Відгук сіті після навчання може бути певною мірою нечутливий до невеликих змін вхідних сигналів. Ця 
внутрішньо властива здатність бачити образ крізь шум і перекручування життєво важлива для 
розпізнання образів у реальному світі [4-5]. 

З математичної точки зору нейронна сіть є багатошаровою сітьовою структурою, що складається з 
однотипних (і порівняно простих) процесорних елементів – нейронів. 

Нейрони, зв'язані між собою складною топологією міжз’єднань, групуються в шари (як правило, два-
три), серед них виділяються вхідний і вихідний. У нейронних сітях, застосовуваних для прогнозування, 
нейрони вхідного шару сприймають інформацію про параметри ситуації, а вихідний шар сигналізує про 
можливу реакцію на цю ситуацію. Перед використанням нейронна сіть проходить спеціальний етап 
настроювання – навчання. Як правило, сіті пред'являють велику кількість заздалегідь підготовлених 
прикладів, для кожного з яких відома необхідна реакція сіті. 

Якість вирішення завдань нейронними сітями залежить від настроювання параметрів сіті (вага 
зв'язку, зсув). Настроювання здійснюється за даними, що містяться в навчальній вибірці. Тому 
об'єктивність і повнота даних впливають на якість остаточно навченого нейросітьового апарату. Розмір 
навчальної вибірки (кількість прикладів у вибірці) визначає кількість нейронів і зв'язків у проміжних 
шарах. В обчислювальному процесі для зберігання параметрів сіті, що настроюються, використовується 
певна кількість основних змінних. Для зберігання результатів проміжних обчислень параметрів, що 
настроюються, використовуються додаткові змінні, кількість яких дорівнює кількості основних змінних. 
Кількість додаткових і основних змінних обмежена розміром оперативної пам'яті комп'ютера. Тому 
доцільно оптимізувати навчальну вибірку, тим самим зменшити кількість прикладів при збереженні 
якості нейросітьового апарату.  

Основна частина. У нашій роботі здійснена спроба розробити методику, що дозволяє застосувати 
для побудови навчальних вибірок нейропарадигми ''back propogation''. Для початку експерименти зі 
складання вибірок проводилися для легко формалізованих завдань, відповіді яких можна було 
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перевірити підстановкою вхідних значень до математичної моделі. Проаналізувавши результати, можна 
зробити такі висновки: 

− кожний параметр вибірки повинен бути представлений, як мінімум, п'ятьма значеннями, рівномірно 
розподіленими по діапазону припустимих для даного параметра значень; 

− бажано мати математичний механізм управління наповненням і рівномірним розподіленням значень 
у навчальній вибірці залежно від заданої точності кінцевих результатів. 

Оформлюється навчальна вибірка у вигляді текстового файлу. У першому рядку записується вхідний 
сигнал або вектор, у наступному – бажаний вихідний сигнал або вектор. Відповідно перші два рядки 
відповідають першому прикладу, другі два – другому й т. д. Для редагування текстових файлів 
використовуються текстові редактори.  

Управління наповненням навчальної вибірки здійснюється шляхом кластеризації вихідних сигналів. 
Кількість класів (значень рішення на виході) формується залежно від необхідної точності результату.  

Кластеризація здійснюється у два етапи: 
1. Первинне формування кластерів.  
2. Об'єднання кластерів. 
Запропонований метод застосовувався для побудови навчальної вибірки, використовуваної при 

навчанні нейронної сіті, що повторює адитивно-мультиплікативну модель розрахунку показника 
''значимість технічного рішення'' (ЗТР) [6]. 

Найбільше теоретично опрацьовані двошарові нейронні сіті із сигмоїдальними передатними 
функціями. На основі теореми Колмогорова-Арнольда доведено, що такі сіті можуть реалізовувати будь-
які відображення вхідного сигналу у вихідний. До побудови багатопараметричних відображень 
зводиться більшість завдань розпізнавання, управління, ідентифікації й т. д.  

Для того, щоб нейронна сіть набула здатності вирішувати конкретне завдання, тобто на кожний 
вхідний сигнал видавати необхідний вихідний сигнал, необхідно провести настроювання параметрів сіті. 
Настроювання виконується за навчальною вибіркою навчальних прикладів, що складається з пар (<вхід> 
і <бажаний вихід>).  

Сьогодні відсутня універсальна методика побудови навчальних вибірок. Набір навчальних прикладів 
формується за розсудом користувача програми моделювання нейронних сітей індивідуально для кожного 
конкретного розв'язуваного завдання.  

Якщо в ненавчену нейронну сіть ввести вхідний сигнал одного з прикладів навчальної вибірки, то 
вихідний сигнал сіті буде істотно відрізнятися від бажаного вихідного сигналу, визначеного в навчальній 
вибірці. Функція помилки чисельно визначає подібність всіх поточних вихідних сигналів сіті 
й відповідних бажаних вихідних сигналів навчальної вибірки. Найпоширенішою функцією помилки є 
середньоквадратичне відхилення.  

Мета навчання – мінімізувати функцію помилки, тобто знайти такі значення параметрів сіті, при яких 
поточні вихідні сигнали сіті мінімально відрізняються від відповідних бажаних вихідних сигналів, 
заданих навчальною вибіркою.  

При навчанні сітей, як правило, використовується один із двох критеріїв останова: останов при 
досягненні деякого малого значення функції помилки, останов у випадку успішного вирішення всіх 
прикладів навчальної вибірки.  

Перед навчанням виконується ініціалізація нейронної сіті, тобто присвоювання параметрам сіті 
деяких початкових значень. Як правило, ці початкові значення – деякі малі випадкові числа.  

Для формування навчальних вибірок, ініціалізації й навчання в програмах моделювання нейронних 
сітей використовуються спеціальні процедури. Можливість використання багатосторінкового навчання є 
дуже важливою умовою при вирішенні практичних завдань за допомогою нейронних сітей, що 
моделюються на звичайних комп'ютерах.  

Для оцінювання кількості нейронів у прихованих шарах можна скористатися формулою для оцінювання 
потрібної кількості синаптичних ваг Nw у багатошаровій сіті із сигмоїдальними передатними функціями:  
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де Ny – розмірність вихідного сигналу; 
Np – кількість елементів навчальної вибірки;  
Nx – розмірність вхідного сигналу.  
Оцінивши необхідну кількість ваг, можна розрахувати кількість нейронів у прихованих шарах. 

Наприклад, кількість нейронів у двошаровій сіті складе:  
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Аналогічно можна розрахувати кількість нейронів у сітях з більшою кількістю шарів.  
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Вхідні й вихідні сигнали сіті можуть належати як до одного, так і до різних типів даних, вони 
можуть бути двійковими, цілими або дійсними (речовинними). Головне – щоб всі елементи сигналів 
належали до одного типу. Крім того, для успішного навчання й функціонування нейронної сіті бажано, 
щоб діапазони змін елементів вхідних сигналів незначно відрізнялися один від одного.  

Для того щоб подати всі елементи вхідного сигналу числами одного типу з одного діапазону, 
використовується операція масштабування.  

Для перевірки навичок, набутих сіттю в процесі навчання, використовується імітація функціонування 
сіті. У сіть вводиться деякий сигнал, що, як правило, не збігається з жодним із вхідних сигналів 
прикладів навчальної вибірки. Далі аналізується вихідний сигнал сіті. Тестування навченої сіті може 
проводитися на одиночних вхідних сигналах або на контрольній вибірці, що має структуру, аналогічну 
навчальній вибірці, і також складається з пар (<вхід> і <бажаний вихід>). Як правило, вибірки, що 
навчають і контрольні вибірки не перетинаються. Контрольна вибірка будується користувачем 
індивідуально для кожного розв'язуваного завдання.  

Програма NeuroPro, яка використана автором для моделювання, надає кілька варіантів навчальних 
алгоритмів [7-12]. Зокрема, метод спряжених градієнтів, який досить універсальний і ефективний для 
широкого класу задач при не дуже великій кількості навчальних прикладів.  

Перш ніж перейти до отриманих результатів, вважаємо, що тут варто зупинитися ще на одній 
важливій проблемі. Найбільш повно вона проаналізована представниками красноярської школи 
нейроінформатики (В. Царегородцев – автор beta-версії програми NeuroPro-0, 25 і А. Горбань – 
засновник і керівник цієї школи) [13-17]. 

Суть проблеми полягає в такому. Після навчання ІНС – настройки вагових синаптичних 
коефіцієнтів виходить деякий обчислювальний пристрій, пристосований для вирішення певної задачі. 
Справа в тому, що в більшості випадків зрозуміти, як ІНС вирішує завдання дуже важко. Алгоритм 
рішення залишається прихований від дослідника. Ця проблема називається ''логічна непрозорість'' 
нейронної мережі [12; 16; 17]. Дана проблема сходить до іншого поняття, сформульованого у теорії 
інформації, як ''чорний ящик''. Це більш абстрактна побудова, по суті, означає те ж саме. Є вхід, вихід і 
деякий пристрій, що здійснює певну функцію. При цьому процеси, що відбуваються в пристрої, 
повністю сховані від спостерігача. На щастя, існують способи внесення ясності в роботу ІНС. Сутність 
їх зводиться до наближення структури нейромережі до особливостей сприйняття людини. Людське 
мислення не пристосоване для оперування великими масивами інформації. Логічна прозорість ІНС 
досягається за допомогою максимально можливого спрощення структури при збереженні досвіду, 
набутого під час навчання. Виявляється, без явного збитку для функціонування нейромережі, з неї 
можливо зовсім виключити деякі ''зайві'' елементи: синаптичні зв'язки і нейрони [14;17]. Процедура 
скорочення вхідних сигналів також входить до числа операцій, що сприяють логічній прозорості. Інший 
спосіб спрощення структури мережі складається в так званій бінаризації синаптичних зв'язків – 
приведення їх значень, зазвичай істотно нецілих, до ''круглих'' чисел, наприклад, ±1 або ±0,5.  

У програмі NeuroPro для здійснення всіх перерахованих вище операцій передбачено спеціальні 
процедури, порядок вибору яких довільний і здійснюється після навчання ІНС за допомогою вибору 
пунктів меню [14-18]. Більш того, дана програма передбачає подання алгоритму розв'язання задачі вже 
спрощеною нейромережею у вигляді вербального опису за типом симптом – синдромні структури. Тут 
симптом – це вхідні значення нейромережі, а синдром – перетворення, здійснюване тим чи іншим шаром 
штучних нейронів.  

Наявна у використовуваній нами програмі можливість зведення алгоритму рішення до логічно 
прозорого з кінцевою вербалізацією у вигляді синдром-симптомної структури деякою мірою дозволяє 
вирішити цю задачу. Однак отримані нами моделі, навіть після спрощення все ще занадто складні для 
сприйняття і не є логічно прозорими. На жаль, у NeuroPro не передбачена можливість вивчення навчених 
нейромереж за допомогою обчислювального експериментування. Тут можна спробувати два варіанти. 
Перший варіант – скласти формули, узяті з вербального опису нейромережі в електронних таблицях 
Excel. Підставляючи вручну ті чи інші значення вхідних параметрів, можна стежити за тим, як ці 
маніпуляції відображаються на вихідному значенні. Так, у підсумку, можна простежити, які зміни 
значень факторів впливають на результат класифікації нейромережі. Істотний недолік такого варіанта 
полягає у відсутності автоматизації і систематичності в пошуку залежностей. Але навіть цей спосіб 
дозволяє виявити цікаві властивості моделей. Нами ж використаний варіант моделювання сукупності 
моделей, представлених вербальними описами, за допомогою пакету Simulink. Основною особливістю 
такого використання є ''замикання входів-виходів'' загальної глобальної моделі, де нас цікавлять не 
динамічні властивості отриманої глобальної моделі, а взаємне встановлення значень усіх урахованих її 
змінних. На такій основі отримані результати моделювання можливостей системного впливу на здатність 
студентів до корпоративної культури засобами фізичного виховання.  

Найважливіша з виявлених, таким чином, особливостей отриманих нейромережевих моделей полягає 
в нелінійному характері впливу практично всіх вхідних змінних. Це означає, що зміна будь-якого 
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параметра впливає на непропорційну зміну результата класифікації. У межах даної моделі, ні якою 
мірою не варто розглядати співвідношення рівня розвитку загальних здібностей з окремо взятими 
особистісними чинниками. Судячи з усього, особистісні фактори становлять якийсь патерн, який не 
піддається адитивному дробленню [7]. 

Варто зазначити ще одну важливу особливість роботи з ІНС. Використовуючи нейромережне 
моделювання, не можна отримати одне єдине рішення. У силу різних причин зазвичай виходить кілька 
різних варіантів нейромереж, кожен з яких буде піддаватися адекватній інтерпретації. Причин цьому 
безліч: різні вхідні параметри, різноманітність конфігурацій мереж, способів спрощення. Навіть якщо 
врахувати всі можливі фактори та використовувати однакові умови, все одно існує принципово 
невід'ємний момент. Оскільки на самому початку роботи навчального алгоритму вектор синаптичних 
зв'язків задається випадковим чином, відповідь нейромережі може істотно варіювати навіть на одних і 
тих же вибірках, при однаковій мережевій типології. Може здатися, що це істотний недолік 
нейромережевого підходу. Проте завдання, які вирішуються ІНС, часом настільки складні, що вони ніяк 
не можуть мати однакове, єдино правильне рішення. Для того, щоб упевнитися в правильності 
нейромережевого рішення, можна рекомендувати використовувати відразу кілька нейромереж для однієї 
і тієї ж задачі – нейромережевий консиліум. 

Для імітації функціонування в переважній більшості програм моделювання нейронних мереж 
реалізовані спеціальні процедури. Зокрема, нами використаний принцип гомеостата, розроблений у 
Донбаській державній машинобудівній академії. 

Дослідження, пов'язані з реалізацією побудованої моделі, показують, що цінності формуються 
моделлю з певним ступенем значимості, тобто ступенем впливу на інші показники моделі.  

Варто зазначити те, що в ході дослідження одержані результати у вигляді діаграми, яка відображає деяку 
''спіраль зростання корпоративної культури'' під впливом засобів фізичного виховання. Вона надає підставу 
для ранжування засобів фізичного виховання за ознаками впливу на корпоративну культуру студентів. 

З основних засобів позитивно впливає на показник рівня корпоративної культури застосування вправ, 
що вимагають високої координації рухів і швидкісно-силових гімнастичних вправ із м'ячами, 
гімнастичними ціпками, скакалками, танців, спортивних ігор, єдиноборств, перегонів, стрибків, 
метань, гірськолижного спорту, підтягування, боксу у визначеній формі занять.  

Незначне підвищення показника рівня корпоративної культури спостерігається при використанні 
змагальних вправ, віднесених до групи ''спорт'', де заняття проводяться з максимальною інтенсивністю, 
мають змагальний характер і спрямовані на спортивне вдосконалювання у вибраному виді спорту. 
Фактично це спорт вищих досягнень. І цей збіг не випадковий. Сучасна підготовка спортсменів 
суперкласу вимагає великих щотижневих часових витрат. Поєднання активних занять у галузі великого 
спорту з навчанням у вищому навчальному закладі неминуче зіштовхується з проблемою нестачі часу на 
виконання основного навчального плану. Як виявилося, загальний обсяг тренувальної роботи приблизно 
дорівнює або трохи перевищує тижневий обсяг аудиторних занять студентів. А з урахуванням часу, 
витраченого на переїзди до місця занять, на відновні процедури, загальна сума витраченого часу реально 
виявляється ще вищою. Катастрофічна нестача часу не дозволяє поєднувати активне функціонування 
студента у великому спорті й професійне становлення. Протиріччя вирішується шляхом надання 
індивідуальних графіків вивчення навчального матеріалу й продовження термінів навчання. 

Незначний підйом рівня корпоративної культури на етапі спортивного вдосконалення говорить не 
про малу ефективність застосовуваних засобів, а про незначний обсяг контингенту відділення 
спортивного вдосконалювання. Це студенти спортивного навчального відділення, що показали гарну 
загальну фізичну й спортивну підготовленість. Їх мета – поглиблено займатися й удосконалювати свою 
майстерність у вибраному виді спорту. Форма таких занять визначена й вони проводяться за принципом 
спортивного тренування. 

Готовність студента до прояву м'язових зусиль залежить від індивідуально-психічних факторів. Вони 
містять у собі мотиваційні й вольові компоненти, а також емоційні процеси, що сприяють прояву 
максимально інтенсивних і тривалих м'язових зусиль. 

Змагальні форми занять, де в спортивній боротьбі визначається переможець, впливають на 
формування таких особистісних цінностей, як прагнення досягти успіху, принести користь для 
суспільства своєю майбутньою роботою, тим самим забезпечивши собі гарний заробіток. 

Спорт вищих досягнень – лише частина спорту для молоді. Засновник сучасного олімпійського руху 
П. Кубертен відзначив у свій час, що 10 людей повинні бути здатні демонструвати вищі досягнення, щоб 
100 людей побажали займатися спортом. Тому не можна заперечувати величезну пропагандистську роль 
спорту, емоційну цінність видовищних заходів, змагань різного рангу й т. п. 

Значне зростання рівня корпоративної культури спостерігається при використанні фізичних вправ 
адаптивної спрямованості. На жаль, останнім часом значно зросла кількість студентів з ослабленим 
здоров'ям, що не дозволяє їм займатися фізичною культурою за державною програмою. Ці студенти 
віднесені до відділення АФК (адаптивної фізичної культури). 
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Основні цілі таких занять:  
1. Залучення до фізкультурно-спортивної діяльності навіть інвалідів, сприяючи тим самим 

максимально можливому розвитку їхній життєздатності й ефективній самореалізації як соціально-
значимих членів суспільства. 

2. Оздоровлення й адаптація до навчальної й трудової діяльності. 
Освітній процес з дисципліни ''Фізична культура'' у відділенні АФК включає три модулі: освітній, 

валеометричний і практичний. В освітньому модулі студенти одержують знання з проблеми ''Людина і її 
здоров'я''. У валеометричному модулі – уявлення про рівень здоров'я і його динаміку під впливом реалізації 
програм оздоровлення. Практичний модуль – це розробка студентами особистісно орієнтованої, 
індивідуальної, комплексної, базової й додаткової за змістом, поточної й перспективної програми 
оздоровлення. Обов'язкові складові такої підготовки: рухова активність, термозагартовування, дихальна 
гімнастика, раціональне харчування, психотехнологія. При цьому оптимальними формами занять є: 

1) практична реалізація під керівництвом викладача особистісно орієнтованих індивідуальних 
програм оздоровлення; 

2) рекреативні заняття у вигляді фізичних вправ вільного характеру (туризм, пішохідні й лижні 
прогулянки). 

Заняття адаптивною фізичною культурою сприяють оптимізації психофізіологічного статусу 
студентів, підвищують інтерес до стійкого зростання результатів, породжують віру в успіх і бажання 
бути в центрі подій, брати активну участь в управлінні спочатку в групі, а в перспективі – можливість 
працювати на керівних посадах. 

Стабільний вплив на показник корпоративної культури має найбільш численна група засобів 
фізичних вправ, що включає спортивні ігри, вправи циклічного характеру, вправи зі змінним режимом 
рухової активності, які можуть застосовуватися в зонах помірної й великої потужності, носять 
оздоровчо-профілактичний характер у поєднанні з використанням гігієнічних і оздоровчих факторів. 
Доречно зазначити, що ці засоби застосовуються на заняттях як у навчальному, так і в спеціальному 
медичному відділеннях, контингент якого становлять студенти, що мають певні відхилення в стані 
здоров'я. У спеціальному медичному відділенні застосовуються засоби фізичного виховання, що мають 
коригувальну і оздоровчо-профілактичну функції. Комплекси вправ розробляються з урахуванням 
протипоказань для кожного студента. У цих групах навчальний процес спрямований на вирішення трьох 
основних завдань: 

1. Зміцнення здоров'я студентів, усунення функціональних відхилень, недоліків у фізичному розвитку 
й фізичній підготовленості. 

2. Використання студентами знань про характер свого захворювання, самостійне (під контролем 
викладача) складання й виконання комплексів загальнорозвивальних і спеціальних вправ, спрямованих 
на профілактику хвороби. 

3. Набуття необхідних знань з основ теорії, методики й організації фізичного виховання. 
Заняття мають оздоровчо-відновлювальну спрямованість з використанням гігієнічних засобів і 

оздоровчих сил природи. Моторна щільність занять – невисока. В основному застосовуються циклічні 
вправи з помірною інтенсивністю, причому навантаження регламентується індивідуально.  

Найбільш представницький контингент студентів становить основне навчальне відділення. Цільова 
спрямованість у ньому передбачає: 

1. Всебічний розвиток студентів, підвищення рівня їхньої загальної фізичної професійно-прикладної 
й методико-практичної підготовленості. 

2. Формування активного ставлення й інтересу до занять фізичною культурою. 
Заняття мають помітно виражену комплексну спрямованість за типом ЗФП, з акцентом на виховання 

аеробної витривалості, тому що саме вона забезпечує підвищення загальної фізичної працездатності й 
діяльності серцево-судинної й дихальної систем. Значна увага тут приділяється вихованню силових і 
координаційних здібностей, навчанню техніці руху в межах як загальної, так і професійно-прикладної 
спрямованості. 

Методика занять має переважно навчально-тренувальний характер. ЧСС – 130-180 уд. / хв, моторна 
щільність – 50 %. 

Великою популярністю на заняттях як у навчальному, так і в спеціальному медичному відділеннях, 
користуються спортивні ігри. Традиційно спортивні ігри класифікуються як вправи, що вимагають 
комплексного прояву фізичних якостей і рухових навичок в умовах змінних режимів рухової діяльності, 
безперервних ситуацій і форм дій. Характерною рисою гри є яскраво виражена роль рухів у змісті гри 
(перегони, стрибки, кидки, передача і ловіння м'яча, опори й ін.). Рухові дії спрямовані на подолання 
різних труднощів і перешкод, що встають на шляху досягнення мети гри. Командні спортивні ігри 
особливо сприяють вихованню таких позитивних властивостей і рис характеру, як уміння підкорити свої 
особисті інтереси інтересам колективу, взаємодопомога, свідома дисципліна. Різнохарактерність 
спортивних ігор, їхніх правил накладають істотний відбиток на психофізіологічні показники тих, хто 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 3 (69). Педагогічні науки 

38 

грає. У процесі фізичного виховання формування психічних властивостей особистості відбувається 
шляхом моделювання життєвих ситуацій, ''програти'' які можна за допомогою спортивних і особливо 
ігрових моментів. Постійне подолання труднощів, пов'язаних із регулярними заняттями фізичною 
культурою й спортом (наприклад: боротьба з наростаючим стомленням, відчуття болю, страху) 
виховують волю, впевненість у собі, здатність комфортно почувати себе в колективі.  

Природно, що різні фізичні вправи й види спорту в різному ступені виховують і формують психічні 
якості студентів й впливають на показники рівня корпоративної культури. Результати досліджень 
показали, що найбільший вплив на показник рівня корпоративної культури мають фізичні вправи, які 
відповідно до класифікації за загальноприйнятою теорією й методикою фізичного виховання належать 
до групи ''гімнастика'', виконуються в зоні субмаксимальної потужності, мають спеціально-підготовчу 
спеціалізацію й спортивно-тренувальну спрямованість. Це не випадковий збіг, тому що 
загальновизнаним є той факт, що основна гімнастика найбільшою мірою забезпечує загальні освітні, 
оздоровчі й виховні завдання. Важливим ще є й те, що будь-яку вправу гімнастики легко дозувати за 
основними параметрами навантаження (обсягом, інтенсивністю, інтервалами відпочинку). За даними 
фізіологів, найбільш ефективними є тренування з оздоровчою спрямованістю при навантаженнях, які 
підвищують ЧСС до 170-180 уд. / хв. 

З огляду на коливання розумової працездатності студентів протягом дня, тижня, семестру можна 
зазначити, що заняття фізичними вправами в зоні субмаксимальної інтенсивності доступні тільки в 
другій половині дня після закінчення академічних занять у секціях або абонементних групах (у нашому 
випадку це групи атлетичної гімнастики, пауерліфтингу, загальної підготовки, фітнесу) і не для 
початківців, а для тих, хто протягом тривалого часу регулярно займається фізичними вправами у 
вибраному виді спорту за спеціалізацією. За біомеханічними ознаками найбільш значимими виявилися 
вправи змішаного характеру, що вказує на широкий спектр застосування як циклічних, так і ациклічних 
вправ в одному занятті. Це й робота на тренажерах, і виконання різних гімнастичних комплексів і 
загальнопідготовчих вправ. 

Необхідно зазначити важливість занять спортивно-тренувальної спрямованості, тобто поряд з 
оздоровленням можливі більш високі прагнення брати участь у спортивних змаганнях і перемагати. 

Найбільшого поширення одержала система силових вправ – атлетична гімнастика, що користується 
великою популярністю як серед юнаків, так і серед дівчат. 

Вибір конкретної позаурочної форми занять значною мірою визначається інтересами й схильностями 
студентів й здійснюється на відміну від урочної на добровільній основі. 

Позаурочні заняття проводяться як під керівництвом викладачів, так і індивідуально з метою 
активного відпочинку, зміцнення або відновлення здоров'я, збереження або підвищення працездатності, 
розвитку фізичних якостей, вдосконалення рухових навичок і ін. 

Малі форми занять, такі як ранкова гімнастика, фізкультпауза, фізкультхвилинка необхідні, але через 
свою невелику тривалість, як правило, не вирішують завдань тренувального й розвивального характеру. 

Основний вплив на показник корпоративної культури мають великі форми занять, відносно тривалі й 
комплексні за змістом (наприклад: заняття аеробікою, шейпінгом, каланетикою, атлетичною 
гімнастикою). Саме ці форми вирішують завдання тренувального, оздоровчого, реабілітаційного й 
рекреаційного характеру. 

Висновки. Моделювання досліджуваних процесів і систем пов'язане з вирішенням проблеми 
забезпечення адекватності розроблених моделей. Для вирішення цієї проблеми нами була розроблена 
спеціальна методика, що відображає загальний методологічний підхід до дослідження складних систем, 
якою є система формування в студентів особистісних цінностей.  

Особистісні якості студентів, тобто настанови студентів на ті або інші цінності, можуть бути 
сформовані засобами та методами фізичного виховання. При цьому ефективність їх впливу на різних 
етапах буде також різною. Це підтверджують результати моделювання, а також практичний досвід 
організації навчально-виховного процесу. 
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Ковалевский С. B., Кошевая Л. B. Нейросетевая психо-физиолигическая модель студента. 

В статье проанализированы подход и результаты создания модели студента на основании 
использования нейросетевого подхода. На ее основании предложены пути формирования личностных 
качеств студентов средствами физического воспитания. Разработана специальная методика, которая 
отображает общий методологический поход к исследованию сложных систем, которой является 

система формирования у студентов личностных ценностей. 

Kovelevs'kyi S. V., Kosheva L. V. The Neural Psycho-Physiological Students' Model. 

The article analyzes the approach and results of creating student's model on the basis of the neural network 
usage. On its grounds the ways of forming students' personal qualities formation by means of physical training 
are proposed. The special methodology, reflecting the general methodological approach to the research of the 

complex systems, namely the system of forming students' personal qualities, is elaborated. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ 
ЕКОНОМІЧНИХ ВНЗ ДО ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У статті визначено перспективні напрями розвитку наукової проблеми підготовки викладачів 
економічних ВНЗ до проектування навчальних технологій, які представлено на трьох рівнях: 

соціальному, педагогічному та особистісно-професійному. Обґрунтовано, що перспективи, визначені 
для соціального рівня, полягають в підвищенні ролі держави у професійній підготовці викладачів 
економічних ВНЗ, пропозиції на педагогічному рівні пов’язані з удосконаленням змістових та 

процесуальних аспектів підготовки викладачів таких ВНЗ до проектування навчальних технологій, її 
науково-методичного забезпечення, вдосконалення підготовки викладачів на особистісно-професійному 

рівні передбачає самоосвіту та професійний саморозвиток. 

Постановка проблеми. Потреба у гуманістичній спрямованості сучасної економічної освіти вимагає 
від викладачів умінь щодо проектування й реалізації адекватних психологічним особливостям студентів 
та умовам навчання технологій. Їх формування має забезпечувати професійно-педагогічна підготовка, 
важливим чинником ефективності якої є створення сприятливого для професійної самореалізації 
викладачів контексту. У системі економічної освіти України немає єдиного підходу до визначення 
сутності професійно-педагогічної підготовки викладачів. У сучасних умовах, коли значна кількість 
викладачів вищих економічних навчальних закладів (ВЕНЗ), зокрема спеціальних дисциплін, не мають 
професійно-педагогічної підготовки, політику вищого навчального закладу треба спрямовувати на 
вирішення цієї проблеми створенням спеціальних курсів, спрямованих на формування у викладачів 
готовності до проектування навчальних технологій (ПНТ).  

Аналіз досліджень і публікацій. Проблемам підготовки викладачів до дидактичного проектування 
присвячені роботи Н. О. Брюханової [1], Г. П. Васяновича [2], О. М. Спіріна [3], В. Ю. Стрельнікова [4] 
та ін. Загальною тенденцію для досліджень у цьому напряму є особистісно-зорієнтований підхід до 
підготовки викладачів. Водночас, залишаються недостатньо вивченими і потребують спеціальних 
досліджень перспективні напрями підготовки викладачів економічних ВНЗ до проектування навчальних 
технологій. Отже, тема статті є актуальною. 

Мета статті – обґрунтувати перспективні напрями розробки проблеми підготовки викладачів ВЕНЗ 
до проектування навчальних технологій.  

Викладення основного матеріалу. Результати дослідження підготовки викладачів ВЕНЗ до 
проектування навчальних технологій дозволили визначити перспективні напрями розвитку цієї наукової 
проблеми, які, на нашу думку, доцільно розглядати на трьох рівнях: соціальному, педагогічному та 
особистісно-професійному. 
Соціальний рівень. Освіта як соціальний інститут є відкритим середовищем, яке миттєво відображає 

зміни у суспільстві та створює умови для інновацій у її цільових, змістових та процесуальних аспектах. У 
концепції розвитку економічної освіти в Україні серед завдань економічної освіти визначено 
нарощування потенціалу професорсько-викладацького складу та підвищення його соціального статусу. 
Вирішення цього завдання безпосередньо пов’язане з таким обґрунтованим у концепції напрямом 
розвитку економічної освіти, як підвищення якості навчання через упровадження в навчальний процес 
новітніх освітніх технологій та розвиток педагогічної майстерності викладачів [5]. 

Реалізація означеного напряму передбачає обов’язкове використання в процесі підготовки економістів 
методів активного навчання (ділові, рольові ігри, семінари-дискусії, колоквіуми, кейси); розробку і 
застосування сучасних дистанційних технологій навчання із застосуванням комп'ютерних мереж для всіх 
форм навчання; створення системи узагальнення та поширення досвіду використання сучасних методик 
навчання; сприяння інформатизації навчального процесу та розвитку дистанційних технологій навчання. 

За результатами пошукового етапу нашого дослідження майже 60 % викладачів практично не 
застосовують інноваційні методи навчання, зокрема, такі як тренінги, кейс-методи, ігри, дискусії, 
близько третини респондентів використовують їх час від часу, лише біля 6 % викладачів – постійно. Як 
бачимо, завдання з упровадження в практику ефективних засобів і технологій підготовки майбутніх 
економістів не виконується в повному обсязі через відсутність теоретичного обґрунтування системи 
підготовки викладачів ВЕНЗ. Загальною проблемою економічної освіти залишається відсутність системи 
підготовки викладачів. Зокрема, на констатувальному етапі нашого дослідження кількість викладачів, які 
не мають педагогічної освіти, становила 54,5 %. Ми вважаємо, що у концепції розвитку економічної 
освіти в Україні цій проблемі приділено недостатньо уваги, а підхід до її вирішення є однобічним. Як і за 
радянських часів, акцент зроблено на науковій роботі викладачів, зокрема підготовці науково-



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 3 (69). Педагогічні науки 

42 

педагогічних кадрів в аспірантурі, а щодо системи перепідготовки і підвищення кваліфікації 
педагогічних і науково-педагогічних працівників визначено необхідність її реорганізації з орієнтацією на 
інноваційні зміни в системі економічної освіти, використання сучасних інформаційних і комунікаційних 
засобів [5], але конкретних вимог не обґрунтовано. 

Отже, на соціальному рівні перспективним напрямом подальшої роботи з проблеми дослідження 
вважаємо підвищення ролі держави у вирішенні питання створення цілісної ступеневої системи 
підготовки викладачів ВЕНЗ. Першим ступенем такої підготовки повинен бути бакалаврат (психолого-
педагогічна підготовка), другим – магістратура (підготовка до викладання у вищій школі), третім – 
підвищення педагогічної кваліфікації. Лише описаний підхід може забезпечити наступність і 
неперервність у підготовці викладачів ВЕНЗ до проектування навчальних технологій.  

На цьому рівні важливим напрямом вважаємо також популяризацію кращого досвіду викладачів ВЕНЗ 
щодо запровадження існуючих та створення власних навчальних технологій, що має висвітлюватися не тільки 
у науково-педагогічних виданнях, а й у засобах масової інформації. Актуальні й цікаві педагогічні проекти у 
ВЕНЗ заслуговують на обговорення у мас-медіа із залученням студентів, їх батьків, фахівців.  
Педагогічний рівень. В аспекті розвитку педагогічної науки важливим є узагальнення, науково-

методичне обґрунтування і розповсюдження досвіду проектування викладачами ВЕНЗ навчальних 
технологій. З цією метою мають проводитися Всеукраїнські, регіональні, університетські науково-
практичні конференції, семінари, засідання за круглим столом з проблем дидактичного проектування. За 
їх результатами має здійснюватися публікація науково-методичних та інших інформаційних матеріалів. 

Зазначені заходи повинні бути і на рівні міжнародного співробітництва між ВЕНЗ з метою 
взаємозбагачення досвіду підготовки викладачів для сфери вищої економічної освіти, зокрема й до 
проектування навчальних технологій.  

Низка пропозицій за результатами нашого дослідження пов’язана з вдосконаленням змістових та 
процесуальних аспектів підготовки викладачів до проектування навчальних технологій. Насамперед, 
пропонуємо здійснити детальне обґрунтування цього напряму підготовки науково-педагогічного складу 
ВЕНЗ у програмах їх інноваційного розвитку. Зокрема, на сьогодні в Київському національному 
економічному університеті імені Вадима Гетьмана, який відноситься до провідних українських ВНЗ 
економічного спрямування, прийнята програма інноваційного розвитку економічної освіти. Серед 
визначених у програмі завдань – створення нової системи підготовки науково-педагогічних кадрів, 
удосконалення змісту освіти та організації освітньої діяльності, забезпечення переходу до інноваційних 
технологій навчання [6]. Водночас варто зазначити, що в університеті ще не відпрацьовані механізми 
ступеневої підготовки викладачів. 

Щодо вдосконалення підготовки студентів – майбутніх викладачів економіки до проектування 
навчальних технологій, наші пропозиції полягають у збільшенні кількості навчальних годин з 
педагогічного блоку для дисципліни ''Психологія та педагогіка'', лекцій для дисципліни ''Психологія 
діяльності та навчальний менеджмент'' (з метою посилення змістового аспекту підготовки до ПНТ).  

Важливим напрямом підготовки майбутніх викладачів економіки до ПНТ має стати науково-дослідна 
робота студентів. У ході їх психолого-педагогічної підготовки дидактичне проектування має заохочуватися, а 
його результати – обговорюватися на щорічних наукових студентських конференціях. Також вважаємо за 
доцільне включати питання дидактичного проектування до студентських олімпіад з педагогіки. 

Сьогодні основним джерелом поповнення науково-педагогічних кадрів для системи вищої економічної 
освіти вважається магістратура, водночас магістерські програми, які передбачають вивчення особливостей 
викладання у вищій школі, здебільшого, мають обмежений обсяг годин [7: 276-277]. Вважаємо необхідним 
цілеспрямоване запровадження у всіх ВЕНЗ магістратури за спеціальністю 8.000005 – Педагогіка вищої 
школи. Готуючи молодих викладачів в магістратурі, необхідно забезпечити їх підготовку до застосування 
відомих та проектування власних технологій, тому доцільним є введення спеціального курсу ''Технології 
інноваційного навчання в економічному університеті'', який створить основу для подальшого 
самовдосконалення викладачів. На сьогодні, коли більшість викладачів ВЕНЗ не навчалися за спеціальністю 
''Педагогіка вищої школи'', запровадження такого курсу є актуальним і на рівні підвищення кваліфікації. 
Наведемо орієнтовний тематичний план пропонованого тренінг-курсу (табл. 1). 

Розв’язання проблеми підготовки викладачів ВЕНЗ до проектування навчальних технологій потребує 
системи підготовки тих, хто здійснює відповідне навчання. Функціонально таку систему може 
забезпечувати кафедра психології та педагогіки, організовуючи спеціальні тренінги, теоретичні та 
методичні семінари, науково-методичні конференції. 

У проблематиці підготовки викладачів ВЕНЗ до проектування навчальних технологій важливим 
напрямом є сприяння на рівні навчального закладу створенню викладачами спільних проектів. Нам 
близька позиція О. М. Спіріна, який вважає доцільним створення робочої групи з проектування 
дидактичної технології на рівні викладача та обґрунтовує її склад та певний розподіл функцій [3: 158-
159]. Водночас підготовка викладачів до спільного проектування, процедура роботи таких груп та 
заохочення їхньої діяльності ще потребують розробки.  
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Таблиця 1. 
Тематичний план тренінг-курсу  

''Технології інноваційного навчання в економічному університеті'' 
Блоки тем, теми Год. 

Вступ до тренінг-курсу  
Т. 1. Інноваційне навчання та інноваційні технології у вищій економічній освіті 4 

Педагогічна майстерність викладачів  
в інноваційному навчанні 

 

Т. 2. Техніки педагогічного спілкування 4 
Т. 3. Мовленнєва діяльність викладача 4 
Т. 4. Управління аудиторією в інноваційному навчанні 4 
Т. 5. Створення інноваційного навчального середовища 4 
Т. 6. Управління конфліктами у навчанні 4 
Т. 7. Саморегуляція викладача 4 
Т. 8. Саморозвиток педагога та подолання професійних криз 4 

Технології інноваційного навчання  
Т. 9. Технологія колективної розумової діяльності 4 
Т. 10. Технологія ігрового навчання  4 
Т. 11. Технологія проведення навчальних дискусій 4 
Т. 12. Тренінгова технологія навчання 4 
Т. 13. Технологія навчання на основі вирішення конкретних ситуацій 4 
Т. 14. Технологія кооперативного навчання 4 
Т. 15. Мультимедійні навчальні технології 4 
Т. 16. Технологія проблемного навчання 4 
Т. 17. Технологія проведення інтерактивних лекцій 4 
Т. 18. Технологія проектного навчання 4 
Т. 19. Технологія вітагенного навчання 4 

Контроль і оцінювання в інноваційному навчанні  
Т. 20. Психологія оцінювання навчальних досягнень студентів 4 
Т. 21. Інноваційні методи контролю (портфоліо, ессе) 4 
Т. 22. Тестовий контроль успішності навчання 4 
Т. 23. Технологія рейтингового контролю навчання та ведення електронного 
журналу 

4 

Підготовка проекту інноваційного навчального модуля  
Т. 24. Технологічний підхід до проектування навчальних модулів 4 
Т. 25. Майстер-клас з підготовки проектів: планування модулю 2 
Т. 26. Майстер-клас з підготовки проектів: розробка інформаційних повідомлень 2 
Т. 27. Майстер-клас з підготовки проектів: особистісно-зорієнтований контекст 
організації та мотивації студентів 

2 

Т. 28. Майстер-клас з підготовки проектів: психолого-педагогічні аспекти контролю 2 
Захист проектів слухачів 4 

Разом 108 

Підготовка викладачів до проектування навчальних технологій пов’язана з подальшою розробкою 
навчально-методичного забезпечення, тому актуальною є підготовка відповідних навчально-методичних 
матеріалів, навчальних посібників, підручників.  

З процесуального боку важливим у підготовці викладачів до ПНТ є застосування сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій. Актуальним вважаємо застосування дистанційної технології 
навчання, яка сьогодні набуває поширення у вищій економічній освіті.  

Технологія дистанційного навчання ґрунтується на принципах відкритого навчання, передбачає 
використання комп’ютерних навчальних програм різного призначення й створює інформаційне освітнє 
середовище для передачі навчального матеріалу та спілкування за допомогою сучасних телекомунікацій. 
Вона характеризується сильною пізнавальною мотивацією та якістю підготовки фахівця. За її 
застосування роль педагога змінюється: він перетворюється на помічника, наставника, який спрямовує 
того, хто навчається, у процесі навчання. Монолог викладача перетворюється на діалог двох колег, один 
з яких більш досвідчений. До того ж студент чи слухач може здобувати знання у того викладача, якого 
обере. У більшості випадків до дистанційного навчання входить колективна робота над різноманітними 
завданнями, проектами. Це дає змогу в подальшому брати участь у міжнародній кооперації. Основною 
формою навчання є самостійна робота, за якої навчатися складніше, водночас якість здобутих знань є 
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вищою. Отже, застосування технології дистанційного навчання у підготовці викладачів до ПНТ є 
перспективним і потребує відповідної розробки. 

На межі педагогічного та особистісного рівнів розв’язання проблеми підготовки викладачів до ПНТ 
знаходиться, на нашу думку, розробка та запровадження варіативних програм навчання викладачів у 
системі підвищення кваліфікації. Згідно з рефлексивним підходом, прийнятим на Заході, низький рівень 
викладання пов’язаний не з дефіцитом психолого-педагогічних знань, а з недостатньою готовністю та 
здатністю викладача розв’язувати ці завдання у педагогічній діяльності. Сучасні стратегії підготовки 
викладачів не мають бути директивними. Як зазначає Г. П. Васянович, традиційні моделі навчання 
викладачів у системі підвищення кваліфікації не спрацьовують, оскільки досвід, до якого вони залучають 
викладача, є нав’язаним ззовні і тому педагогічно необґрунтованим [2: 189]. Отже, постає завдання 
розробки різноманітних програм, які викладачі зможуть обирати згідно з власними потребами. Загалом 
процес підвищення кваліфікації має бути практико-зорієнтованим, ґрунтуватися на застосуванні 
отриманого в ході навчання досвіду у педагогічній діяльності, ефективно організовувати пошукову 
діяльність викладачів, забезпечувати їх уміння управляти власною діяльністю в умовах невизначеності.  
Особистісно-професійний рівень. Обґрунтований у дослідженні суб’єктно-продуктивний підхід у 

підготовці викладачів ВЕНЗ до проектування навчальних технологій передбачає, що викладач повинен 
стати суб’єктом власного професійного саморозвитку й самореалізації. Важливе місце у становленні 
суб’єктності викладача займає розвиток таких умінь, як аналіз кожного свого педагогічного кроку, 
визначення у педагогічній ситуації проблеми і оформлення її у вигляді педагогічних задач, орієнтація 
при постановці педагогічної задачі на студента як на суб’єкта навчальної діяльності, передбачення 
близьких та віддалених результатів розв’язання педагогічної ситуації, застосування різних теоретичних 
підходів для осмислення власного досвіду, поєднання їх із кращими зразками педагогічної практики, 
об’єктивне оцінювання педагогічних фактів й явищ, усвідомлення та обґрунтування власної позиції. 

З точки зору продуктивності власної діяльності, викладач має навчитися евристичному пошуку, 
позитивному мисленню, що включає педагогічний оптимізм та установку на успіх, створенню продуктів 
– навчальних технологій, корисність яких буде очевидною, аналізу своєї діяльності не з погляду їх 
відповідності нормам і моделям, а шляхом зіставлення з попередніми власними досягненнями. 

Невід’ємною складовою неперервної педагогічної освіти є самоосвіта викладача, яка має 
психологічний та педагогічний аспекти і компоненти. Так, психологічний компонент має, насамперед, 
елемент інтроспекції – самопізнання власних здібностей та якостей, об’єктивну оцінку фонду набутих 
знань та вмінь. У плані проектування навчальних технологій результати проведеного дослідження 
дозволяють стверджувати, що психологічний компонент самоосвіти має полягати як в усвідомленні 
індивідуального стилю цієї діяльності, так і у вивченні та врахуванні при проектуванні навчальних 
технологій індивідуальних стилів навчальної діяльності студентів. Загалом, психологічні чинники 
ефективності проектування викладачами навчальних технологій ще потребують досліджень. 

Педагогічний компонент самоосвіти у сфері дидактичного проектування пов’язаний із саморозвитком 
готовності викладачів до проектування навчальних технологій. У цьому плані важливим є читання 
спеціальних джерел наукової та науково-популярної літератури, періодики, в тому числі іноземною 
мовою, обмін досвідом та співробітництво з колегами. З метою підтримки цього напряму пропонується 
створення у ВЕНЗ системи обміну досвідом науково-методичного забезпечення навчального процесу. 

Ми розуміємо, що розвиток суб’єктності і продуктивності у проектуванні навчальних технологій 
знаходиться всередині самого викладача, і тому вважаємо, що подальшої розробки і впровадження 
потребують шляхи створення у ВЕНЗ як освітньому середовищі таких умов, які б сприяли підвищенню 
автономності, заохочували до авторського підходу у викладанні.  

Висновки та перспективи. Визначено такі перспективні напрями розробки проблеми підготовки 
викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій: підвищення 
ролі держави у професійній підготовці викладачів ВЕНЗ; популяризація кращого досвіду діяльності 
викладачів щодо запровадження існуючих та створення власних навчальних технологій; узагальнення, 
науково-методичне обґрунтування і поширення досвіду проектування викладачами навчальних технологій 
на всеукраїнських, регіональних, університетських науково-практичних конференціях, семінарах, 
засіданнях за круглим столом; міжнародне співробітництво вищих економічних навчальних закладів з 
метою взаємозбагачення змісту підготовки викладачів для цієї сфери освіти, зокрема й до проектування 
навчальних технологій; детальне обґрунтування підготовки науково-педагогічного складу ВЕНЗ до 
проектування навчальних технологій у програмах їх інноваційного розвитку; удосконалення змістового 
аспекту підготовки майбутніх викладачів економіки до проектування навчальних технологій; посилення 
науково-дослідної роботи студентів – майбутніх викладачів економіки у напрямі дидактичного 
проектування; запровадження у всіх вищих економічних навчальних закладах магістратури за 
спеціальністю 8.000005 – Педагогіка вищої школи та забезпечення на цьому освітньому рівні підготовки 
майбутніх викладачів до застосування відомих та проектування власних технологій; забезпечення 
кафедрами педагогіки та психології ВЕНЗ підготовки викладачів-тренерів до навчання викладачів за 
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тренінговими програмами; заохочення та організація навчальними закладами спільного проектування 
викладачами навчальних технологій; розробка відповідного навчально-методичного забезпечення; 
застосування технології дистанційного навчання у підготовці викладачів до означеного виду діяльності; 
розробка та запровадження варіативних програм навчання викладачів у системі підвищення кваліфікації; 
дослідження психологічних та педагогічних чинників розвитку суб’єктності й продуктивності викладачів у 
проектуванні ними навчальних технологій; забезпечення умов для самоосвіти та саморозвитку викладачів у 
напрямі дидактичного проектування. Означені напрями представлено на трьох рівнях: соціальному, 
педагогічному, особистісно-професійному. У подальших дослідженнях планується детальне вивчення 
шляхів реалізації цих напрямів.  
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Романова А. Н. Перспективные направления разработки проблемы подготовки преподавателей 
экономических вузов к проектированию учебных технологий. 

В статье определены перспективные направления разработки проблемы подготовки преподавателей 
экономических вузов к проектированию учебных технологий, которые представлены на трех уровнях: 

социальном, педагогическом и профессионально-личностном. Обосновано, что перспективы, 
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определенные для социального уровня, состоят в повышении роли государства в профессиональной 
подготовке преподавателей экономических вузов, предложения на педагогическом уровне связаны с 
улучшением содержательных и процессуальных аспектов подготовки преподавателей таких вузов к 
проектированию учебных технологий, ее научно-методического обеспечения, усовершенствование 

подготовки преподавателей на личностно-профессиональном уровне предусматривает 
самообразование и профессиональное саморазвитие. 

Romanova A. N. Future Directions of the Economic Problem Development of Teachers' Preparation in the 
Higher Economic Educational Establishments to Design Educational Technologies. 

The article determines the perspective development directions of the scientific issue concerning the teachers' 
preparation in the higher economic educational establishments to design teaching technologies, presented at 
three levels: social, pedagogical and personal-professional. It is justified that perspectives, determined for the 
social level, are in the rise of the state role in the teachers' professional preparation in the higher economic 
educational establishments, proposals on the pedagogical level are connected with the improvement of the 

content and processual aspects of the teachers' preparation of such higher educational establishments to design 
teaching technologies, its scientific-methodological provision, the improvement of the teachers' preparation on 

the personal-professional level stipulates the self-education and professional self-development. 
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ЕСТЕТОТЕРАПЕВТИЧНИЙ ВИМІР ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ ПРО ЛЮДИНУ ТА ВСЕСВІТ 

У статті висвітлено методологічний концепт естетотерапевтичної гармонізації відносин людини із 
Всесвітом на основі аналізу різних предметних рівнів філософського знання та різноманітних форматів 

наукового самовизначення філософської науки. Обґрунтовано естетотерапевтичний ефект 
гармонізувальної та розвивальної дії на людину філософсько-естетичного інформаційного простору. 

Постановка проблеми. Ключовою проблемою усього періоду розвитку людини як виду є питання 
активного протистояння людської сутності численним руйнівним силам оточення як одвічна проблема 
випробування людини життям. Збереження і розвиток унікальної сутності людської природи, сенс та 
можливість подальшого існування людини на Землі як особливого біопсихосоціального виду постають 
актуально значущими запитами в численних працях видатних учених, що належать до різних науково-
філософських течій різних епох. Вони розглядають багатовимірні площини внутрішніх та зовнішніх 
проявів людського ''Я'', причинно-наслідкові аспекти різнополюсних відносин людини із Всесвітом, 
собою та іншими людьми. Початок ХХI століття не вирішив остаточно цієї низки проблем: ''Ані сучасна 
наука, ані філософія, ані релігія не можуть повною мірою виявити таємницю людини'' [1: 3]. Серед 
найскладніших наукових проблем людинознавства філософсько-антропологічні дослідження виділяють 
питання співвідношення та взаємодії основних особистісних складових, як-от: соціальне та біологічне, 
духовне та прагматичне, раціонально-логічне та емоційно-естетичне тощо. 

Фундаментальними, визначально-значущими якостями повноцінної людської особистості, такої, що 
здатна подолати негаразди та життєві труднощі й водночас відбутися в цьому житті, сучасна філософська 
наука майже одностайно визнає розумність, духовність, етичну відповідальність та рівнозначну їм 
здатність до естетичного розвитку та самовдосконалення. Роль та потенційні можливості в цьому процесі 
естетичної складової особистості як суто людського феномена вивчалися ще на ранніх стадіях розвитку 
цивілізацій, у період активних пошуків людиною оптимальних умов для повноцінного існування не лише 
біологічного (як у період первісного суспільства), а й соціального ''Я'' людини. Основи естетичної науки 
закладалися разом із народженням перших філософських знань.  

Питання про потенційні можливості естетичного виникало при розгляді вченими проблеми існування 
людини в біо- та соціосередовищі, у контексті дослідження сутності людського щастя та духовної сутності 
людського індивіда, у визначенні цілеспрямованих шляхів розвитку людини та суспільства, у спробах 
пояснити процеси індивідуалізації та соціалізації особистості, а також феноменальну ''дію-допомогу'' 
естетичного в найскладніших для розвитку людини та суспільства життєвих обставинах: від 
аристотелевського катарсису через гасло Ф. Шиллера (''Листи про естетичне виховання'') та Ф. Достоєвського 
''краса врятує світ'' (пізніше у висновку М. Реріха – ''естетика врятує світ'') – до сучасних арт-терапевтичних 
технологій у психології та життєзберігаючих методик виховання творчої особистості в педагогіці.  

У ході онто- і філогенезу людина постійно відчувала на собі вплив різноманітних життєво-небезпечних 
емоційно-вольових, морально-етичних чинників внутрішнього та зовнішнього характеру. Тому 
суспільством завжди визнавалася необхідність урахування індивідуально-чуттєвої й використання 
природно-захисної (саногенної) функції естетичного у процесі розвитку особистості та, як наслідок, 
установлення гармонії, рівноваги, захищеності у діадах ''людина – людина'' та ''людина – природа''. 
Унаслідок величезної інтелектуально-емоційної, практично-духовної праці первісної людини складалась 
певна система її ставлення до світу: до природи, до суспільства, до свого ''Я'' як унікальної частини світу. 
Це, у свою чергу, визначало головну специфіку світогляду як ''своєрідної інтегративної цілісності знання і 
цінностей, розуму і почуття, інтелекту і дії, критичного сумніву і свідомої недосконалості'' [2: 18]. 
Структурні прошарки цього феномена розвитку людської особистості – світовідчуття, світоспоглядання, 
сприйняття, світоуявлення тощо – мають яскраво виражений емоційно-психологічний характер: вони 
містять емоційно-естетичний компонент. Водночас світогляд, на думку деяких учених (В. Кремень, 
В. Ільїн), виконує й певну терапевтичну роль у житті людини: ''захищає психіку людини від сумбурності 
зовнішньої інформації, служить фільтром, який послаблює, розділяє інформаційний потік'' [2: 19]. Людині 
доступні лише невпинне прагнення досягти істини, яке ніколи не задовольнялося повністю, активне, 
діяльне, пристрасне бажання істини, любов до мудрості, що випливає з самого поняття ''філософія''. 

Метою статті є вивчення естетотерапевтичного складника формування особистості у змісті 
філософської науки на різних етапах її формування та наукового самовизначення. 

Естетотерапевтичний ефект гармонізувальної та розвивальної дії на людину філософсько-
інформаційного, духовно-естетичного простору – емоційно-чуттєва стабілізація й актуалізація 
потенційних можливостей індивіда – чітко простежується в різних формах людського світогляду, а саме: 
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у міфології, релігії, філософії тощо. Як початкова форма людського світогляду, міфологія містила в 
нерозчленованому, зародковому (синкретичному) вигляді всі наступні форми суспільної свідомості. 
Через свій основний генетичний принцип розгляду світоглядних питань (у якому проблема початку, 
порядку, узгодженості світу, походження природних і суспільних явищ вирішувалась через розповідь 
про те, хто кого народив), міфологія була необхідною формою орієнтації, зрозумілості, стабільності 
існування людини у світі. ''Відповідаючи традиційному (наявному) стану речей як єдино можливому і 
через те гармонійному ''порядку'' буття, міфи утверджували в суспільстві дану систему цінностей. Вони 
сформували певні норми поведінки, стабілізували суспільне життя'' [2: 20]. 

Виклад основного матеріалу. На своїх ранніх стадіях розвитку релігія (від лат. religio – побожність) 
становить одне ціле з міфологією та через міфологічно-культову систему й віровчення стає основою 
формальної регуляції, регламентації, упорядкування і збереження звичаїв, норм, традицій. В 
естетотерапевтичному відношенні релігія відіграє надзвичайно позитивну роль, адже ''її основне значення 
полягає в тому, щоб допомогти людині подолати історично мінливі, відносні аспекти її буття і досягти 
абсолютного, вічного в єднанні з ідеальною істотою – Богом … релігія відіграє роль катарсису, намагається 
утвердити принципи Добра і Краси людської душі … надає сенсу, значення і сталості людському буттю, 
допомагає перебороти життєві труднощі і йти шляхом постійного вдосконалення'' [2: 22]. Саме за допомогою 
міфологічно-культової обрядовості виховуються особливо значущі для узгодженої зі світом, самодостатньої, 
повноцінної душею та тілом людини якості: любов, доброта, терпимість, милосердя, справедливість тощо. 
Отримавши у спадок від міфології та релігії весь обсяг позитивного знання, філософія як квінтесенція 
розвитку людського світогляду створює власні системи загальних поглядів на світ загалом, передбачає 
існування різноманітних форм самовизначення людини та має впорядкований характер. 

Уже перші філософські думки (VІІ – V ст. до н. е.) у самому своєму зародку несуть майже рівнозначні 
особистісні елементи емоційно-естетичного (любов) та інтелектуально-логічного (мудрість) змісту. Філософія 
(від давньогрецьк. phileό + sophia – любомудрість) як особливий інтелектуально-чуттєвий, духовно-
практичний погляд на світ людини, що активно відстоює й зберігає своє природне життя, будує перспективу 
розвитку всього людства, виникає майже одночасно ''по всій ойкумені людського розселення на Землі, що 
говорить про людину як про такий етап еволюції живої матерії, який завершився становленням істоти, здатної 
пізнавати та опановувати навколишній світ відповідно до власних почуттів, переживань, думок та інтересів'' 
[3: 120]. Зароджуються самостійні філософські школи у Давній Індії, Давньому Китаї та Давній Греції. 
Соціокультурна одночасність цих подій свідчить про початок нового періоду в розвитку людської культури: 
з’являється людина, що філософствує. Цей факт історичного розвитку людського суспільства несе в собі 
елемент своєрідної терапії філософією, або ''лікування'' знаннями. ''Гуманістична функція філософії полягає в 
її адаптаційній життєствердній ролі для кожного індивіда, у сприянні формуванню гуманістичних цінностей і 
ідеалів, ствердженні позитивного сенсу і мети життя. Її покликання – здійснювати функцію інтелектуальної 
терапії, яка є особливо важливою в періоди нестабільності в суспільстві, коли людське існування перебуває в 
''помежовій ситуації'', на межі буття та небуття, і кожний повинен зробити свій нелегкий вибір'' [2: 27]. 
Присутність естетотерапевтичного змісту у філософії як соціокультурному явищі спостерігається практично 
на всіх предметних рівнях цієї полісистемної та багатофункціональної науки: онтологічному, 
гносеологічному, аксіологічному та праксеологічному. Вони стають сферами і власне філософсько-
естетичного знання: онтологічною, гносеологічною, соціально-практичною, та художньою [4: 9-14]. 

На онтологічному рівні (від грец. on (ontos) – існуючий) філософська наука прагне осягнути світ загалом, 
отримати буттєві, сутнісні, вихідні характеристики предметів, їх властивостей, ознак, якостей тощо. У 
граничній формі питання сутності Всесвіту, форм його виявлення, питання найбільш загальних 
взаємовідносин між людиною та світом постають лише в рамках філософії. Філософсько-естетична думка 
підпорядковує та конкретизує згадану проблематику на рівні розуміння загальної феноменологічної категорії 
краси – способу емоційно-чуттєвого осмислення людиною загальних законів буття та пізнання [5: 5-6]. Світ 
або космос ще у давніх греків ототожнювався з поняттями ''мир'', ''спокій'', ''порядок'', ''прикраса''. 
Давньогрецькі філософи протиставляли його хаосу як безладу та плутанині [6: 19]. Філософія як особлива 
форма рефлексії людини над буттям та над самою собою ''базується не лише на дискурсивному способі 
мислення, але й на безпосередньому, інтуїтивному, художньо-емоційному освоєнні світу та має на меті 
відображення цілісності та єдності світу'' [7: ХVІ]. Це стає передумовою комфортного світовідчуття людиною 
своєї доцільності у світі, можливості естетично-духовної наснаги та самопізнання. Естетична інтерпретація 
будь-якого предмета реального світу відбувається в самодостатніх естетико-онтологічних характеристиках-
категоріях міри, гармонії, ритму, симетрії, виразності, досконалості, повноти, цілісності [4: 10]. Кожна з 
цих категорій визначає можливість позитивного спонукального, конструювального, естетотерапевтичного 
впливу на людину, що формується у єдності зі світом. Особливо актуальним цей вплив стає для людини з 
дефіцитом позитивного світовідчування. 

Гносеологічний рівень (від грец. gnosis – пізнання) філософських знань окреслює проблематику 
пізнавально-оціночного ставлення людини до Всесвіту: вивчення природи пізнання, відношення знань до 
реальності, з’ясування передумов пізнання, умови його достовірності та істинності. У процесі 
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пізнавальної діяльності людина як частина буття певним чином протистоїть йому та усвідомлює цей 
факт. У такій ситуації весь світ (зовнішнє середовище, сама людина, суспільство) стає об’єктом пізнання. 
До власне естетичного гносеологічна наука відносить усе оточення людини у світі (природному, 
предметному, соціальному) за умови, що ''все це не є об’єктом утилітарного, самодостатнього 
споглядання, а надає людині духовної наснаги'' [4: 12]. В останньому формулюванні вбачаємо окрему 
естетотерапевтичну сутнісну характеристику естетико-філософської науки – можливість отримання 
людиною духовного захоплення, енергії, ентузіазму. 

Найважливіший аспект існування людини – ''її здатність до активного та свідомого перетворення 
світу та самої себе відповідно до значущих для неї ідеальних уявлень'' [7: 4] – розглядається на 
аксіологічному рівні (від грец. axia – цінність) естетико-філософських учень. Людина намагається 
відшукати критерії моралі, добра, краси, вона усвідомлює трагічність окремих моментів свого існування, 
ставить питання світові та самій собі про гріховність та смертність. Людина не тільки пізнає світ, вона 
активно, емоційно переживає своє існування в ньому: взаємини з іншими людьми, свої права, обов’язки 
та внутрішні потенціальні індивідуально-творчі можливості. Таким чином, філософія досліджує цінності 
людського існування – матеріальні, соціальні та духовні. Ціннісні уявлення людини мають бінарний 
характер, тобто мають протилежні модальності та передбачають їх особистісний вибір (приємне – 
неприємне, добре – зле, прекрасне – потворне). Філософія визначає ієрархічність позитивних і 
негативних цінностей, яка залежить від культурно-історичних умов розвитку особистості [8: 419-538]. 
Естетотерапевтична складова філософської науки наявна на всіх трьох ціннісних рівнях, відповідно – це 
відчуття людиною комфорту (їжа, одежа, предметне середовище тощо), успіху (професійне визнання, 
справедливість, раціональність соціального устрою) та можливість індивідуально-творчого розвитку 
(створення або інтерпретації, оцінювання оточення, себе та інших). 

Праксеологічний рівень філософії досліджує граничні межі практичної діяльності людини, її загальну 
систему, норми, параметри та обмеження. На цьому рівні розглядається особливий контекст 
філософсько-естетичного ставлення людини до дійсності, що створює противагу пасивно-
споглядальному ставленню до життя, а саме – активний, створюючо-діяльнісний. Людина існує у 
Всесвіті, спираючись на практичне освоєння буття. Ця практика стає зв’язувальним моментом між 
мисленням та буттям, між людиною та світом, між її потребами та можливістю їх реалізації. Людина 
знаходить у цьому процесі можливість задоволення своїх численних потреб – саме через практичну 
діяльність реалізує естетичний та терапевтичний потенціал оточення. Ключем для розуміння 
естетотерапевтичної сутності й природи естетичного є діалектичний зв’язок, цілісність людини та 
предметного світу, представлена у практичній або духовній діяльності у контексті певного історичного 
соціуму. Таке естетотерапевтичне начало зароджується та з’являється у найрізноманітніших видах 
людської діяльності, в яких людина матеріально і духовно стверджує себе у світі, у тому числі і з 
філософсько-естетотерапевтичної точки зору. З’ясована естетотерапевтична складова предметних рівнів 
філософської науки, що відбуваються за естетичними законами міри, гармонії, ритму, симетрії, 
виразності, досконалості, повноти, цілісності, представлена у табл. 1. 

Таблиця 1. 
Естетотерапевтична складова предметних рівнів філософської науки 

Ф І Л О С О Ф І Я  
п р е д м е т н і  р і в н і  

Онтологічний Гносеологічний Аксіологічний Праксеологічний 

ет
от
ер
ап
ев
ти
чн
а 

м
е

т
а

 

Активізація 
діяльності як такої 
(необхідна умова 
повноцінного 

існування людини) 

Духовна насолода 
(відчуття 

комфортного 
емоційно-

особистісного 
стану) 

Активізація індивідуально - 
особистісних цінностей 

(робота над важливими для 
людини аспектами 
життєдіяльності) 

Активація зв’язку 
людини зі світом 

(через широку 
палітру естетично-
творчих видів 
діяльності) 

ес
те
то
те
ра
пе
вт
ич
на

 
ф

у
н

к
ц

і
я

 

Спонукально-
конструювальна Пізнавально-оцінна Споглядально-діяльнісна Соціально-

практична 

за естетичними законами 
міри, гармонії, ритму, симетрії, виразності, досконалості, повноти, цілісності 
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Подібну ситуацію у визначенні естетотерапевтичної складової філософського знання спостерігаємо і 
в самостійній його галузі – естетиці, яка у предметі дослідження концентрує увагу саме на естетичному, 
емоційно-чуттєвому світосприйманні людиною навколишнього середовища та окреслює творчий, 
гармонізуючий вимір людської діяльності. Сучасний етап розвитку філософської науки естетики 
характеризується у тривимірній площині філософського знання: філософсько-онтологічному, 
філософсько-антропологічному та філософсько-культурологічному контекстах [3: 133-192]. На кожному 
з них також чітко простежується актуалізація естетотерапевтичного начала у процесі формування 
повноцінної гармонійної особистості, що будує власну діяльність за основними класичними принципами 
естетико-філософської науки – Досконалості, Краси, Добра та Гармонії. 
Філософсько-онтологічний вимір естетичної теорії передбачає вивчення проблем естетичної взаємодії 

Космосу, Природи, Суспільства та Людини між собою. У цьому вимірі філософська наука естетика ''має 
справу завжди з реальними об’єктами, предметами, явищами, процесами, ідеями, теоріями, образами 
матеріального або ідеального порядку'' [3: 133]. 

Онтологічні основи естетики виявляються у конкретному чуттєвому, а потім і емоційному досвіді 
кожної людини. Естетотерапевтична ідея онтології естетики виявляється в теорії численних процесів 
''упорядкування'' з первісного хаосу матерії систем, які самоорганізуються і всередині яких відбувається 
розвиток від простих форм до все більш складних [9]. Усі чотири складові системи Всесвіту знаходяться 
у єдиному естетичному просторі, що несе приховані для людини терапевтичні функції упорядковування 
та самозцілення: у Космосі йдуть процеси, що упорядковують світ, а характер і форми цього 
упорядковування визначаються характером взаємодії Людини та Суспільства з Природою. 
Філософсько-антропологічний вимір естетичної теорії. Він представляє Людину як центральну фігуру 

всієї філософсько-естетичної науки та найменш пізнаний об’єкт наукового дослідження. Саме Людина 
здатна не тільки порушити питання гармонізації свого існування у Всесвіті, але й здійснити конкретні 
заходи щодо цієї гармонізації в умовах суспільства. Цілісність, багатогранність та гармонія розвитку 
Людини виявляється через її активну діяльність як ''сукупність, точніше, ансамбль, система всіх проявів 
її свідомої та самосвідомої, вибіркової та цілеспрямованої, вільної активності, що є способом її буття'' 
[9: 79]. Цей спосіб буття у ХХІ столітті має чіткі ознаки травмованості психічного ''Я'' особистості. Стан 
психіки людей увійшов у перелік серйозних проблем сучасної філософії у вигляді соціальної 
психотерапії. Як зауважує сучасний філософ-естетознавець М. Кіященко, ''вихователі-педагоги 
дошкільних та початкових шкільних етапів входження дитини у процеси навчання та освіти стають 
першими спеціалістами соціально-психіатричної практики сучасного людства'' [3: 167]. Окремою темою 
філософсько-антропологічного змісту естетичного знання є вивчення позитивно-гармонізувальних 
чинників суспільного, суто людського способу самовиявлення, серед них особливого 
естетотерапевтичного звучання набувають питання створення високоестетизованого суспільного та 
побутового середовища, у якому передаються наступним поколінням найкращі зразки культури, радість 
людського спілкування та ефект самотворчості у процесі такого спілкування ''Я'' з ''Іншим'' та ''Іншими''. 
Філософсько-культурологічний вимір естетичного знання акцентує увагу на нарощуванні сили та 

енергії інформаційних технологій, з метою забезпечення нормальній сучасній людині комфортних умов 
для її матеріального та духовно насиченого буття, у якому Людина у спілкуванні з Іншим, з культурою та 
мистецтвом усе більше опановує мистецтво ефективного сприятливого розпредмечування світу, у тому 
числі власного світу, результатом якого знову стають культура (у тому числі й естетотерапевтична) та 
Людина як творець такої культури. Естетотерапевтичний феномен спостерігається і в основних підходах 
до сучасного самовизначення філософії загалом, тобто розуміння нею свого предмета, завдань і сутності. 
Нині вчені виділяють три основних підходи до трактування сутності філософії: доктринальний, 
інструментальний та екзистенціальний [2: 42]. 

Згідно з доктринальним підходом, який зберігає своє значення й сьогодні, філософська наука є 
системою закінчених, установлених істин, відкритих тем. Вони ''вимагають'', спонукають до свого 
вивчення силою людського розуму. Доктринальний підхід філософії передбачає орієнтацію людини на 
шляху самоствердження, що створює достатньо ефективні психологічно-позитивні умови для розвитку й 
становлення людини у процесі вирішення смисложиттєвих проблем буття. За В. Ільїним, доктринальний 
підхід зараз репрезентовано або ортодоксальним марксизмом, або неотомізмом [8]. У контексті 
останнього віра орієнтує розум, теологія орієнтує філософію. Людина отримує чітке спрямування та 
відчуває впевненість, що базується на досвіді багатьох поколінь пращурів. 

Не втрачає свого естетотерапевтичного навантаження й репрезентований у ХХ столітті 
інструментальний підхід до визначення сутності філософії. Логічний позитивізм, прагматизм, аналітична 
філософія вважали філософію діяльністю щодо прояснення мови науки. Відомий американський філософ 
Р. Ротрі виділяє систематичну й наставницьку філософії, що працюють на вирішення зазначеної мети. 
Філософи-систематики працюють над пізнанням істини та створенням універсального словника для 
пояснення сутності світу, тобто створюють для людства своєрідний багатофункціональний 
інструментарій, який щоразу полегшує процес індивідуально-творчої практики становлення для кожної 
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особистості. Філософи-наставники уважають, що головна сутність філософії ''полягає в тому, щоб 
підтримувати розмову, а не в тому, щоб шукати об’єктивну істину'' [2: 43]. У цій філософії людина 
розглядається як суб’єкт, здатний генерувати все нові й нові описи світу. У такий спосіб людині 
надається простір для власного духовно-практичного осягнення світу. 

У контексті екзистенціального підходу до самовизначення (емоційно-естетичного та водночас 
терапевтичного за своєю суттю) філософська наука отримує статус способу дійсного існування, котрий 
виявляє цінність і сенс життя. Причому у філософії питання про буття ставиться так, як воно 
переживається людиною як філософом. Цей підхід підтримують прибічники персоналізму, 
екзистенціалізму, філософії життя. Розглядаючи ідею естетичного в самому процесі філософствування, 
вони вважають, що філософія значно ближча до мистецтва, ніж до науки. Різницю вбачають у тому, що 
мистецтво осягає втілене ціле, а філософія – цілісність, яка постійно змінюється. Здійснений аналіз 
естетотерапевтичного змісту в різних підходах до самовизначення філософії дає підставу виділити ідеї 
тлумачення філософської сутності (тобто її три провідні концептуальні самовизначення) та відповідно до 
них – естетотерапевтичні рівні актуалізації індивідуально-особистісного компонента у процесі 
філософського осмислення людиною дійсності (див. Табл. 2). 

Таблиця 2. 
Естетотерапевтичні рівні актуалізації індивідуально-особистісного в різних підходах до 

самовизначення філософії 
Підходи до 

самовизначення філософії 
Естетотерапевтичні рівні 

ДОКТРИНАЛЬНИЙ 
(філософія як орієнтир) 

ОРІЄНТАЦІЙНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ 
(людина отримує чітке спрямування та 

відчуває впевненість, що базується на досвіді багатьох поколінь) 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ 
(філософія як інструмент) 

ПРАКТИЧНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ 
(для людства створюється 

багатофункціональний інструментарій, який щоразу полегшує 
процес індивідуально-творчої практики становлення для кожної 

особистості та надає їй простір для власного духовно-
практичного осягнення світу) 

ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНИЙ 
(філософія як особистісне 

переживання) 

ІНДИВІДУАЛЬНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ 
(у філософії питання про буття ставиться так, 

як воно переживається людиною як філософом; це спосіб 
дійсного індивідуально-особистісного існування) 

Відтак, філософська наука створює потужний потенціал щодо формування й розвитку 
естетотерапевтичного знання про особливості співіснування діади ''людина-Всесвіт'' й, водночас, стає 
неперевершеним засобом естетотерапевтичного впливу на людину мислячу на усіх своїх предметних 
рівнях, вимірах філософського знання та у різних форматах свого наукового самовизначення. 

Естетотерапевтична ідея гармонізації та творчого індивідуального розвитку людської особистості, її 
емоційно-раціональної сутності у складному та багатогранному світі земного життя, як показало 
дослідження, була закладена вже в самому зародженні філософської науки. 

Таким чином, вивчення філософського знання на предмет його естетотерапевтичного змісту 
уможливлює формування методологічної концепти естетотерапевтичної гармонізації відносин людини із 
Всесвітом та впровадження ідей естетотерапії у площину сучасної професійної педагогічної освіти. 
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Федий О. А. Эстетотерапевтическое измерение философского знания про человека и Вселенную. 

В статье освещена методологическая концепция эстетотерапевтической гармонизации отношений 
человека со Вселенной на основе анализа разных предметных уровней философского знания и 

разнообразных форматов научного самоопределения философской науки. Обоснован 
эстетотерапевтический эффект гармонизующего и развивающего воздействия на человека 

философско-эстетического информационного пространства. 

Fedii O. A. The Aesthetic Therapeutic Context of the Philosophical Knowledge about the Human Being and 
about the Universe.  

The article highlights the methodological concept of the aestetotherapy in the light of human relations with the 
Universe harmonization. This concept is based on the analysis of the variety of subject levels of the 

philosophical knowledge and different formats of the scientific philosophical science of the self-determination. 
The aesthetic therapeutic effect of harmonization and its developing effect on the human individual in the 

philosophical and aesthetical environment are grounded. 



 

© Благова Т. О., 2013 
53 

УДК 37.015.31:793.3(477)(09)-057.874 
Т. О. Благова, 

кандидат педагогічних наук, доцент, докторант  
(Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка) 

tanyablagova@ya.ru 

ОСОБЛИВОСТІ ХОРЕОГРАФІЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ У СИСТЕМІ ОСВІТИ В 
УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

У статті досліджено особливості хореографічного виховання школярів у системі шкільної та 
позашкільної освіти в Україні в історико-педагогічному контексті. Проаналізовано основні тенденції, 
форми організації, завдання, змістовий компонент загальної хореографічної підготовки дітей та 
підлітків в умовах шкільної та дозвіллєвої діяльності. Визначено місце і роль хореографічного 

мистецтва в організації виховної роботи зі школярами у першій половині XX ст. 

Постановка проблеми. Важлива роль у вихованні творчої, висококультурної особистості, 
підвищенні її морального та художньо-естетичного рівня належить хореографічному мистецтву, яке в 
умовах сьогодення набуло статусу соціально-педагогічного чинника, засобу формування у 
підростаючого покоління естетичної культури та креативних здібностей, гармонійного фізичного й 
духовного розвитку, соціалізації особистості. Синтетичний характер мистецтва хореографії, що 
виявляється у поєднанні музики, руху, художнього оформлення, дозволяє їй займати особливе місце в 
системі загальної мистецької освіти, різнобічно та цілісно впливати на особистість школяра. У зв’язку з 
цим особливої значущості набуває дослідження цінного історико-педагогічного досвіду з організації 
художньо-естетичного виховання засобами різних видів мистецтва, зокрема хореографії, з метою 
впровадження його в сучасний навчально-виховний процес. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти проблематики становлення й розвитку 
аматорської і професійної хореографічної освіти висвітлено у працях теоретиків і практиків 
хореографічної педагогіки Г. Березової, Л. Бондаренко, К. Василенка, Н. Горбатової, Ю. Громова, 
А. Гуменюка, С. Забредовського, Є. Зайцева, С. Легкої, А. Нагачевського, Т. Павлюк, В. Пастух, 
Т. Пуртової, А. Сокольської, А. Тараканової, Т. Ткаченко, В. Уральської, Л. Цвєткової, інших 
дослідників. Однак, розвиток загальної хореографічної підготовки у сфері гуманітарної ланки освіти як 
історико-педагогічний процес залишається одним із малодосліджених питань на сучасному етапі. 

Отже, метою статті є дослідження особливостей хореографічного виховання школярів у системі 
освіти в Україні першої половини XX ст., аналіз основних тенденцій, форм організації, змісту 
хореографічної підготовки дітей та підлітків в умовах шкільної та дозвіллєвої діяльності. 

Ретроспективний аналіз досліджуваної проблеми дозволяє констатувати, що на різних історико-
педагогічних етапах розвитку шкільної освіти в Україні хореографічне виховання мало несистемний, 
часто фрагментарний характер, не отримувало належного нормативно-правового забезпечення і 
відбувалося переважно в умовах організації позаурочної, дозвіллєвої діяльності. 

На початку XX ст. в Російської імперії, (до складу якої входила більшість українських земель), 
хореографічне виховання було характерною ознакою, передусім, закритих дворянських інститутів, 
чоловічих і жіночих гімназій, приватних середніх шкіл. Їх вихованці знайомилися переважно з 
поширеними зразками західноєвропейського хореографічного мистецтва. Перевагу надавали популярним 
побутовим танцювальним формам, які традиційно виконувалися під час проведення мистецьких 
позакласних заходів [1: 132]. Головною метою залучення учнівської молоді до основ хореографічної 
освіти визначалося виховання високоосвіченої особистості, здатної шляхетно поводити себе у 
суспільстві, орієнтуватися у тенденціях танцювальної моди, виконувати популярні побутові танці. 
Елітарність цього виду мистецтва зумовлювала офіційну необов’язковість хореографічних занять у 
системі загальної шкільної освіти (насамперед, її початкової ланки) і, таким чином, хореографічна 
підготовка залишалася привілеєм виключно заможних верств населення. 

Період національно-визвольних змагань 1917-1920 рр. позначений появою нових важливих тенденцій 
в організації та розвитку змісту хореографічного виховання в системі загальної освіти. Незважаючи на 
складні суспільно-політичні умови, він виявився сприятливим для розвитку художньо-естетичного 
компоненту у змісті шкільної підготовки, внаслідок загальних реорганізаційних процесів у галузі освіти 
та оновлення її змісту. 

Важливо зазначити, що єдиних документів програмно-методичного характеру у перші пореволюційні 
роки не існувало, що зумовлювало варіативність підходів щодо організації та формування змісту 
шкільної освіти. Організація навчального процесу і, зокрема, формування змісту шкільної мистецької 
освіти здійснювалися з урахуванням навчальних планів і програм різних освітніх проектів [1: 95]. Зміст 
загальної хореографічної підготовки зумовлювався, головним чином, тенденціями розвитку 
танцювального мистецтва і характером діяльності різних авторських хореографічних шкіл. 
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Так, зокрема, у ''Проекті єдиної школи на Вкраїні'' (1919 р.), розробленому спеціальною комісією при 
Міністерстві освіти УНР на чолі з П. І. Холодним, цикл художньо-естетичних дисциплін уважався 
необхідною складовою проектованої моделі освіти. Автори ''Проекту…'' підкреслювали, що 
ознайомлення учнів із різними видами художньої творчості не повинно переслідувати мету досконалого 
вивчення того чи іншого виду мистецтва. Завданням естетичної підготовки було ''виховання волі, 
характеру та творчих здібностей дітей'' [2: 17]. Така рекомендація доводила, насамперед, важливе 
виховне значення предметів мистецтва. Хореографічне виховання школярів мала забезпечити ритмічна 
гімнастика. Розвиваюче й виховне значення дисципліни ''не лише для тіла, а й для духу дитини'' 
доводило необхідність її впровадження в новій школі. У ''Проекті...'', зокрема, підкреслювалося, що 
''руханка'' (таку назву у документі отримали ритмічні заняття) розвиває тілесними вправами здоров’я, 
красу тіла та його рухів, а також виховує волю дитини. На фізичну підготовку відводилося 2 години 
щотижня у кожному класі. Зміст занять передбачав різноманітні види діяльності: дитячі народні ігри, 
танці, січові вправи. Таким чином, деякі з них не лише сприяли зміцненню здоров’я, але й реалізовували 
естетичні завдання школи. Важливо, що українські педагоги наполягали на необхідності заснування 
власної системи шкільної гімнастики, багатої національними формами [2: 19]. 

З 1919 р. у практику шкіл в українських губерніях упроваджувалися основні положення ''Проекту 
організації Єдиної трудової школи в Україні'', затвердженого Наркомосом УСРР. Мистецтво у новому 
законодавчому документі визначалося невід’ємним компонентом змісту шкільної освіти у різних формах 
організації навчання. В одному із чотирьох розділів ''Проекту...'' під назвою ''Мистецтва'' з-поміж інших 
видів художньої діяльності була представлена система хореографічного виховання школярів, яка 
передбачала заняття пластичною гімнастикою та ознайомлення із нескладними танцювальними формами 
(масовими дитячими танцями) [3: 72-73]. 

У 1920 р. Наркомосом УСРР було ухвалено орієнтовний ''Науковий план 7-річної з підготовчим 
класом української трудової школи''. Зміст шкільної освіти впродовж усього періоду навчання поділявся 
на цикли ''наукових дисциплін'' і ''трудових процесів''. Зокрема, на вивчення предметів художньо-
естетичної спрямованості, які складали основу циклу ''трудових процесів'', відводилося по 2 год. на 
тиждень. Хореографічне виховання було представлене дисципліною ''фізичні вправи та ігри'' [1: 97]. 

Отже, як бачимо, у системі шкільної освіти хореографія втілювалася у різних формах рухової 
діяльності, переважно у ритмічній та ігровій. Пріоритетне значення у справі формування підростаючого 
покоління надавалося, насамперед, гармонійній фізичній підготовці. Провідним засобом фізичного 
виховання дітей у системі шкільництва вважалася ритміка. Вона умовно належала до дисциплін 
хореографічного спрямування і, відповідно, не мала на меті замінити танець. Головним її призначенням 
визначалося удосконалення тіла за допомогою виразних ритмічних рухів, сприяння всебічному та 
гармонійному розвитку особистості учня, формування у нього витривалості, наполегливості, 
організованості. Відсутність танцювальності у системі шкільного ритмічного виховання зумовлювала 
його академічність і раціоналістичність. Проте, масовість і доступність ритмічних занять сприяли 
залученню до них усіх без винятку школярів, що загалом задовольняло природну потребу дітей у руховій 
діяльності. Поширеним було твердження, що ритміка є найбільш демократичним видом мистецтва, адже 
вимагає наявність лише тих здібностей, що властиві кожному [4: 168]. 

Навчально-методичне керівництво хореографічним вихованням у системі шкільництва мала 
забезпечувати ''Підсекція ритміки'', створена при Наркомосі УСРР у 1919 р. Однак, працівники відділів 
народної освіти видавали лише загальні інструктивні вказівки щодо місця і ролі мистецтва у школі, 
залишаючи поза увагою сам процес викладання ритміки і хореографії. Таким чином, усі офіційні заходи 
спеціально створеної підсекції опосередковано торкалися проблематики хореографічного виховання і 
мали несистемний та другорядний характер [4: 170]. 

У справі дитячого ритмічного виховання українські педагоги орієнтувалися, передyсім, на здобутки 
російських ритмістів Н. Олександрової, В. Грінер, М. Румер, О. Конорової та ін. Зокрема, відомо, що у 
травні 1918 р. Н. Олександровою (ученицею Е. Жака-Далькроза та випускницею Інституту музики і ритму 
у Німеччині) було здійснено 50 педагогічних демонстрацій дитячих уроків ритмічної гімнастики, які 
супроводжувалися доповідями автора. Популяризації ритміки сприяло також заснування у 1919 р. в Москві 
Державного інституту ритмічного виховання, призначенням якого була підготовка кваліфікованих 
педагогів у галузі ''мистецтва руху''. Основними принципами російської школи ритмістів визначалися 
доступність, масовість і корисність музично-ритмічних занять для кожної без винятку дитини. 

У 1924 р. навчальні плани середньої школи було уніфіковано, система музично-ритмічного виховання 
поступово втрачала свою популярність і поступалася системі загальної фізичної підготовки, спрямованої 
виключно на фізичний розвиток школярів. Однак, незважаючи на офіційне нівелювання значення ритміки в 
освітньому процесі, саме завдяки її поширенню у 20-х рр. були сформовані передумови для становлення й 
розвитку системи масової хореографічної роботи з дітьми та підлітками в умовах шкільної освіти. 

Провідною формою організації хореографічного виховання підростаючого покоління у період 20-х рр. 
залишалися дитячі та підліткові клуби, що створювалися як самодіяльні організації зі своїм статутом і 
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програмою. Дитячі клуби проголошувалися ''об’єднаннями для організованого спілкування, духовного 
розвитку і проведення вільного часу''. Головною метою їх функціонування визначалося ''надати дітям 
розумне, цікаве заняття й розвагу, вивести негарні звички і натомість сприяти розвиткові кращих інстинктів і 
настроїв душі за допомогою мудро впорядкованих вправ, ігор та розваг''. У складі ''розваг'' передбачалися, 
зокрема, гімнастичні вправи та національні танці [5: 144-148]. 

Необхідно зазначити, що у 20-х рр. виховання засобами ''мистецтва руху'' визначалося цілісною 
педагогічною концепцією. Сутність її полягала у максимальному залученні до хореографічного 
мистецтва різновікової аудиторії з метою виховання засобами ''художнього руху'' кожного члена нового 
радянського суспільства, що, таким чином, робило танець надбанням широкого загалу. Саме ''мистецтву 
руху'' відводилося особливе місце в розвиткові творчих та естетичних характеристик особистості. Теорія 
''мистецтва руху'' була співзвучною і взаємопов’язаною з теорією радянської фізичної культури, 
провідною ідеєю якої визначалося поширення серед населення принципів виховання засобами фізичного 
руху. Формування гармонійно розвиненої та фізично досконалої особистості перетворилося фактично на 
ідеологічну установку тогочасної системи шкільної і позашкільної освіти. 

Характерною тенденцією розвитку хореографічного виховання у цей період стали ритмопластичні 
експерименти у галузі художнього руху, які втілювалися у формі вільного танцю А. Дункан, ритмічної 
гімнастики Ж. Далькроза, виразних рухів Ф. Дельсарта, масових гімнастичних і ритмопластичних танців, 
спортивних розваг, популярних у тогочасному суспільстві. Усі вони знаходили відображення, 
насамперед, у діяльності численних аматорських танцювальних студій, гуртків, хореографічних 
майстерень, мистецьких товариств. 

У період 30-40 х. рр. головними напрямами розвитку танцювального мистецтва серед школярів були 
ритміка, ритмопластика, художній рух та хореографія. Така різноманітність напрямів загальної 
хореографічної підготовки зумовлювалася активними пошуками найбільш досконалої системи 
художнього руху, яка б відповідала завданням виховання нової радянської людини – життєрадісної, 
активної, фізично витривалої, естетично вихованої та культурної. Однак, більшість із функціонуючих 
хореографічних систем були недосконалими, адже недостатньо залучали дітей до мистецтва танцю. 
Зокрема, система ритмічного виховання, поширена у шкільній практиці, не мала у своєму арсеналі 
достатньої кількості танцювальних елементів і, відповідно, не давала можливості сформувати в учнів 
виразність та пластичність рухів, необхідних для занять хореографією. Система ритмопластики, автори 
якої намагалися синтезувати основні принципи різних хореографічних систем (насамперед, ритміки та 
художнього руху) також виявилася штучною та недієздатною [6: 175-176]. Характерною тенденцією 
розвитку хореографічного студійного руху була стихійність і безсистемність, у зв’язку з відсутністю 
чіткої визначеності змісту навчання. 

У 30-х рр. спостерігається підвищення інтересу до народної хореографічної творчості, що, у свою 
чергу, зумовлює появу гуртків народних танців. Важливо, що у змісті гурткової роботи передбачалося 
ознайомлення вихованців не лише зі зразками місцевого хореографічного фольклору, а й танцювальними 
композиціями братніх соціалістичних республік [6: 178]. Поширеною формою народної хореографії 
стали масові танці. Характерним у масових танцях та іграх було поєднання рухів, музики, слова та 
ритму. Саме тому найбільш придатним навчальним матеріалом уважалися народні пісні, особливо 
хороводні, з чітким ритмічним малюнком. 

Розвиток бальної хореографії, незважаючи на популярність західноєвропейських танцювальних 
зразків серед учнівської молоді, відбувався переважно всупереч офіційній позиції керівних освітніх 
структур, які вважали цей напрямок хореографічного мистецтва ''втіленням буржуазної ідеології'', що не 
відповідало естетико-виховним завданням радянської школи. Заперечення бального танцю у системі 
хореографічного виховання призвело до пошуку нових зразків побутових танців, співзвучних ідеології 
радянського суспільства. Внаслідок цього процесу виникає розвиток нового напрямку масової художньо-
естетичної роботи з дітьми та підлітками – навчання радянським бальним масовим танцям та іграм, 
створення яких відбувалося на основі народних хореографічних рухів. У цих нескладних композиціях не 
переслідувалася мета досконалого вивчення зразків бальної хореографії. Основними рисами дитячої 
танцювальної творчості визначалися ритмічність, фізкультурність, простота елементів, ігровий характер 
танцю. У системі гурткової роботи популярними бальними танцями стали ''Вальс'', ''Полька'', ''Венгерка'', 
''Па-де-катр'', ''Па-де-патинер''. 

Зазначимо, що тривалий період єдиного методичного керівництва процесом хореографічного 
виховання у системі студійного руху не існувало. Масове навчання мистецтву хореографії хоча й 
набувало популярності, проте відбувалося переважно стихійно. Відповідно, зміст хореографічної освіти 
зумовлювався виключно рівнем професійної підготовки організатора танцювальної студії та характером 
спрямування її діяльності. У розробці змісту ритмопластичного і хореографічного виховання також 
брали участь як фахівці-хореографи, так і спеціальні методичні комісії відділів Наркомосу УСРР 
(Позашкільного, Мистецтв, Профосвіти). 
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Установою, що спрямовувала і регламентувала хореографічну роботу усіх позашкільних закладів, 
став Центральний Будинок народної творчості УРСР (створений у 1939 р.) – головний методичний і 
творчий центр розвитку художньої самодіяльної творчості в республіці. Методичний кабінет при 
хореографічному відділі Будинку забезпечував розвиток змісту хореографічної освіти в умовах 
дозвіллєвої діяльності, створюючи навчально-методичні програми, рекомендації, здійснюючи загальне 
методичне керівництво дитячою аматорською танцювальною творчістю [7]. Так, його видавнича 
діяльність спрямовувалася на створення й масове тиражування репертуарних збірок для самодіяльних 
хореографічних колективів. Упродовж 1946-1949 рр. для керівників танцювальних гуртків методистами 
хореографічного жанру розроблено навчальні програми з хореографії; у 1948 р. передбачалося видання 
5 методичних збірок загальним тиражем по 10 тис. примірників та 4 репертуарні збірки тиражем по 
30 тис. примірників; упорядковано та надруковано ''Збірку 16 українських народних танців для 
хореографічних гуртків''. У 1949 р. було удосконалено і перевидано збірку ''Молодіжні танці'', що 
містила приклади нових танцювальних композицій на радянську тематику [8: 112]. 

Досліджуваний історичний період характеризується появою наукових робіт із визначення місця і ролі 
танцю в дитячому середовищі, навчально-методичних посібників, статей, де узагальнювався практичний 
досвід хореографічної роботи з дітьми, аналізувалися організаційні форми хореографічного виховання, 
розкривався зміст танцювальних занять зі школярами різновікових категорій, включаючи питання 
навчально-тренувальної роботи, особливості формування репертуару, систему методичних прийомів, 
призначених безпосередньо для дитячої танцювальної творчості. Найбільш відомі автори методичних 
праць – Л. Богаткова, В. Івінг, Є. Конорова, В. Константиновський, В. Окунєв, Н. Олександрова. 

Таким чином, у результаті аналізу історико-педагогічних матеріалів з проблематики розвитку 
хореографічного виховання в системі освіти України можемо зазначити, що, незважаючи на офіційну 
фрагментарність і необов’язковість хореографічних занять у системі шкільництва (у змісті навчання вони 
належали до числа позакласних), у перші десятиліття XX ст. відбувалося посилення педагогічної уваги до 
загальної хореографічної підготовки дітей та підлітків. Залучення підростаючого покоління до мистецтва 
танцю переслідувало, насамперед, реалізацію естетико-виховних завдань і характеризувалося масовістю та 
доступністю. Основними формами організації хореографічного виховання були аматорські танцювальні 
гуртки, студії, де втілювалися авторські методики популярних хореографічних шкіл. Багатожанровість 
гурткової роботи зумовлювала варіативність змісту навчання хореографії в системі позашкільної освіти. 
Подальших науково-педагогічних розвідок потребує проблематика хореографічного виховання в умовах 
шкільної, позашкільної і професійної освіти в Україні на різних історичних етапах розвитку. 
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Благова Т. А. Особенности хореографического воспитания школьников в системе образования в 
Украине: историко-педагогический аспект. 

В статье исследованы особенности хореографического воспитания школьников в системе образования 
в Украине в историко-педагогическом контексте. Проанализированы основные тенденции, формы 

организации, задачи, компонент содержания общей хореографической подготовки детей и подростков 
в условиях школьной и внешкольной деятельности. Определены место и роль хореографического 
искусства в организации воспитательной работы со школьниками в первой половине XX ст. 

Blagova T. O. Peculiarities of Choreographical Education of School Children in the System of Education in 
Ukraine: Historical-Pedagogical Aspects. 

The article researches peculiarities of the process  of school children's choerographical education in the system 
of school and out-of-school education in Ukraine in the historic-pedagogical context. The main tendencies, 

forms of organization, tasks and the content component of the general choreographical education of children 
and teenagers in the conditions of school and out-of-school activity are analyzed. The place and the role of the 
choreographical art in the organization of pupils' education during  the first part of the XX century are stated. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 

ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

У статті охарактеризовано поняттєво-категорійний апарат досліджуваного аспекту означеної 
проблеми. Виокремлено організаційно-педагогічні умови застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій у процесі професійної підготовки студентів гуманітарних спеціальностей. Визначено, що 
виокремлення комплексу організаційно-педагогічних умов застосування ІКТ сприяє ефективному 

опануванню професією на етапі навчання у ВНЗ, підвищенню мотивації до навчальної діяльності та 
забезпеченню широкої комунікації між викладачем і студентом. 

Постановка проблеми. Модернізація системи освіти на сучасному етапі розвитку суспільства 
висуває нові вимоги до професійної діяльності фахівців гуманітарних спеціальностей. Так, у процесі 
професійної підготовки студентів гуманітарних спеціальностей особлива увага надається підготовці тих, 
хто навчається, до активної життєдіяльності в умовах інформаційного середовища, формуванню вмінь 
швидко і результативно опрацьовувати великі потоки інформації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На теперішньому етапі розвитку освіти в науковому обігу 
з’являються праці, предметом вивчення яких є сфера застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій (далі – ІКТ) у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців. Так, тенденції розвитку та 
реформування сучасної системи освіти в контексті становлення інформаційного суспільства ефективно 
досліджують В. Андрущенко, В. Биков, М. Жалдак, Н. Морзе, О. Співаковський та інші. Питанням 
підготовки студентів гуманітарних спеціальностей до впровадження ІКТ у навчально-виховний процес 
присвячено напрацювання В. Арестенка, В. Бобрицької, Л. Брескіної, Л. Карташової, Є. Співаковської-
Ванденберг, О. Трохимової, С. Яшанова та інших [1]. Це є свідченням того, що теоретичні і прикладні 
аспекти застосування ІКТ в системі професійної освіти є актуальною проблемою професійної педагогіки. 
Проте, в інформаційних джерелах відчутний брак наукових праць, які б систематизовано висвітлювали 
підходи до розв'язання питань щодо механізмів та чинників упровадження ІКТ у процесі професійної 
підготовки студентів, зокрема гуманітарних спеціальностей. 

З огляду на це, метою статті є визначення організаційно-педагогічних умов застосування ІКТ у 
процесі професійної підготовки студентів гуманітарних спеціальностей. Для досягнення мети визначено 
такі завдання:  

– схарактеризувати поняттєво-категорійний апарат проблеми, що досліджується;  
– виокремити організаційно-педагогічні умови застосування ІКТ у процесі вивчення педагогічних 

дисциплін студентами гуманітарних спеціальностей. 
Виклад основного матеріалу. Процес інформатизації освіти пов'язаний з прийняттям Закону 

України ''Про концепцію Національної програми інформатизації'' (1998), постанови КМУ від 22.03.1999 
р. № 431, якою були затверджені завдання Національної програми інформатизації України. Нині ідеї 
інформатизації освіти втілені у Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2020 роки 
(2012), де одними з ключових напрямів державної освітньої політики стали розвиток наукової та 
інноваційної діяльності в освіті, підвищення якості освіти на інноваційній основі, інформатизація освіти, 
удосконалення бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки. 

На нашу думку, для розв’язання завдань цієї наукової розвідки, передусім, доцільно визначитися 
щодо власного розуміння сутнісного змісту ключового поняття дослідження – ''інформатизація освіти''. 
Так, базуючись на довідниковій літературі [2], поняття ''інформатизація освіти'' будемо трактувати як 
упорядковану сукупність взаємопов’язаних організаційно-правових, соціально-економічних, навчально-
методичних, науково-технічних, виробничих і управлінських процесів, спрямованих на задоволення 
інформаційних, обчислювальних і телекомунікаційних потреб, що пов’язані з можливостями методів і 
засобів інформаційних і комунікаційних технологій учасників навчально-виховного процесу, а також 
тих, хто цим процесом управляє та його забезпечує.  

Важливо визначитися також щодо тлумачення понять ''інформаційне суспільство'', ''інформаційне 
середовище'', ''інформаційно-комунікаційні технології''. Так, поняття ''інформаційне суспільство'' вчені 
розглядають комплексно, у взаємозв'язку множини різних аспектів політичної, соціальної, економічної та 
гуманітарної детермінованості, якій властива висока динаміка розвитку. Під поняттям ''інформаційне 
середовище'' розуміють сукупність технічних і програмних засобів зберігання, обробки і передачі 
інформації, а також політичні, економічні і культурні умови реалізації процесів інформатизації [2]. На 
нашу думку, інформатизація суспільства передбачає випереджальну інформатизацію галузі науки та 



В. І. Бобрицька, С. М. Процька. Організаційно-педагогічні умови застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій у процесі професійної підготовки студентів гуманітарних спеціальностей 

 59

освіти, де формується кадровий і науково-технічний фундамент самої інформатизації як процесу і 
соціально-економічного явища, закладається майбутнє для досягнень і розвитку суспільства загалом.  

Зазначимо, що інформатизація освіти пов’язується з широким упровадженням у систему освіти 
методів і засобів ІКТ, створення на цій основі комп’ютерно-орієнтованого інформаційно-
комунікаційного середовища, що надає широкі можливості суб’єктам освітнього процесу ефективно 
застосовувати засоби і сервери цього середовища, здійснювати доступ до його ресурсів у процесі 
вирішення різних завдань особистісного і професійного розвитку. Варто зазначити, що поняття 
''інформаційно-комунікаційні технології'' тлумачать як технології із застосуванням спеціальних 
технічних інформаційних засобів (ЕОМ, аудіо, кіно, відео тощо). Власне, будь-яка педагогічна 
технологія – це інформаційна технологія, оскільки основою технологічного процесу навчання є 
інформація та її рух (перетворення) [2]. 

Проникнення ІКТ у навчально-виховний процес створює передумови для кардинального оновлення 
як змістово-цільових, так і технологічних аспектів навчання. Це виявляється у тому, що суттєво 
збагачується система дидактичних засобів і формуються нетрадиційні ІКТ-навчання, засновані на 
використанні комп’ютерів. 

Аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку суспільства, вітчизняного і зарубіжного досвіду 
інформатизації освіти уможливив визначення завдань науково-педагогічного забезпечення 
інформатизації освіти на сучасному етапі розвитку вищої педагогічної школи в Україні, які полягають, 
по-перше, в удосконаленні змісту навчального матеріалу, що входить у навчальні програми дисциплін, 
ураховуючи застосування ІКТ; по-друге, у розробленні нових підходів до реалізації міждисциплінарних 
зв'язків на основі використання ІКТ у навчальному процесі; по-третє, у визначенні оптимальних ступенів 
оволодіння комп'ютерною грамотою відповідно до базових знань студентів у цій галузі; вчетверте, у 
розробленні методики застосування комп'ютерів для набуття студентами професійних компетентностей, 
створенні пакетів прикладних програм [3]. Впровадження ІКТ у навчально-виховний процес створює 
передумови для кардинального оновлення як змістово-цільових, так і технологічних аспектів навчання. 
Це виявляється в тому, що суттєво збагачується система дидактичних засобів і формуються нетрадиційні 
ІКТ-навчання, засновані на використанні комп’ютерів. Варіанти застосування комп'ютера як засобу 
навчання об'єднано в чотири групи, три з яких характерні для використання ІКТ в умовах реформування 
сучасної системи вищої освіти в Україні. Так, комп’ютер може бути допомогою у: 1) повторенні, 
закріпленні і контролі засвоєння навчальної інформації; 2) наданні навчальної інформації і моделюванні 
процесів та явищ, що вивчаються, роботі з редакторами текстів та іншими прикладними програмами; 
3) використанні декількох мов, наприклад логотипу, що дозволяє реалізувати оригінальні підходи до 
конструювання знань і формулюванні умовиводів.  

Дослідження інформаційних джерел свідчить, що серед великої кількості педагогічних технологій, які 
дають можливість реалізувати мету та зміст гуманістичної освіти (технології розвивального, особистісно 
орієнтованого, проблемного навчання, педагогіка співробітництва тощо), можна виокремити навчальні 
інформаційні технології. Так, Г. Дегтярьова розкриває гуманістичну спрямованість ІКТ: вони надають 
можливість організувати навчальний процес на високому науковому й освітньому рівні, створити умови 
для гуманізації навчання на основі індивідуалізації, диференціації, діалогізації, індивідуально-творчого і 
діяльнісного підходів, орієнтації на розвиток вільної і творчої особистості, формування позитивної 
мотивації і підвищення пізнавального інтересу [1]. 

Першочерговим завданням на шляху до організації безперервного навчання, розробки та 
використання нових е-засобів навчання, на нашу думку, є створення необхідних організаційно-
педагогічних умов, що сприятимуть, з одного боку, вдосконаленню педагогічної майстерності викладача, 
з іншого – залученню студентів до навчальної діяльності на основі застосування ІКТ. Тому, 
інформаційно-комунікаційні технології у ВНЗ можуть водночас розглядатися з двох позицій – як об’єкт 
їх вивчення студентами і дієвий засіб навчання. Реалізація першої позиції дає змогу майбутнім фахівцям 
опанувати ІКТ, сформувати уміння їх застосування під час набуття професійної освіти. Друга позиція 
передбачає запровадження ІКТ як потужного засобу поліпшення ефективності навчального процесу у 
вищій школі, що можливо за умови розширення спектру застосування персональних комп’ютерів у 
процесі професійної підготовки майбутніх фахівців, розроблення і запровадження нових форм і методів 
їх навчання у ВНЗ [3].  

У багатьох ВНЗ України проводиться навчальна робота з інформаційної підготовки майбутніх 
фахівців різних спеціальностей за такими напрямами: 

• упровадження вступного курсу з основ інформатики; 
• включення методологічного змісту інформатики у навчальні програми, що забезпечують 

вивчення фахових дисциплін навчального плану (протягом всіх років підготовки фахівця); 
• перегляд змісту фахових методик (уведення модулів, що передбачають використання ІКТ у 

викладанні відповідного предмету в школі; 
• удосконалення інформаційної складової навчальних програм, цільове призначення яких – 

вивчення нових інформаційних технологій та технічних засобів навчання;  
• розробка спецкурсів, спецсемінарів, що базуються на застосуванні ІКТ, розвивають знання і 

навички використання комп’ютерів у професійно-педагогічній сфері; 
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• проектування індивідуальної науково-дослідної роботи та самостійної діяльності студентів, що 
передбачає обов’язкове володіння ІКТ (протягом усіх років підготовки студентів освітньо-
кваліфікаційних рівнів Бакалавр, Спеціаліст, Магістр), уведення навчальних дисциплін (напр., 
''Управління ІТ ВНЗ'') у навчальні плани магістерської підготовки [3]. 

Аналіз інформаційних джерел з проблеми дослідження дав змогу виокремити два підходи до 
запровадження ІКТ у навчальний процес вищої школи [3]. Перший пов'язаний із традиційним 
використанням персонального комп’ютера і зводиться до автоматизації деяких елементів процесу 
навчання або використання комп’ютерної презентації навчальної інформації замість паперових носіїв. 
Недоліком цього підходу є обмеження навчальних цілей, що зводиться лише до прискорення темпу 
засвоєння навчальної інформації. Другий підхід базується на запровадженні ІКТ, що передбачає 
кардинальну зміну змісту діяльності викладача і студента. Саме в межах цього підходу соціальний запит 
суспільства до підготовки майбутнього фахівця, який є професійно компетентний і 
конкурентоспроможний на ринку праці, здатний вирішувати нестандартні професійні завдання, 
самовдосконалюватися, застосовувати ІКТ у професійній діяльності. 

Певний досвід практичного застосування ІКТ у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців 
гуманітарної сфери накопичено у Київському університеті імені Бориса Грінченка. Зокрема, для більш 
оперативної організації інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища було створено 
науково-дослідну лабораторію інформатизації освіти, основною метою якої є сприяння процесу 
інформатизації Університету на основі сучасних ІКТ шляхом організаційного, науково-методичного, 
системотехнічного забезпечення. Серед пріоритетних завдань лабораторії є: виконання науково-
дослідних робіт з проблематики інформатизації освітньої діяльності у вищому навчальному закладі, 
розбудови інфраструктури інформаційного середовища Університету; визначення системного, 
прикладного і технічного забезпечення інформатизації; надання організаційної та технічної підтримки 
підрозділам Університету у створенні та впровадженні інноваційних технологій навчання; виконання 
планових робіт як внутрішнього, так і зовнішнього фінансування (добір комп’ютерної техніки, 
встановлення та налагодження програмного забезпечення, договірні теми, гранти тощо); створення 
електронного навчально-наукового середовища Університету; участь у міжнародному співробітництві в 
сфері інформатизації вищих навчальних закладів [4]. 

Для розроблення та впровадження навчально-методичного супроводу застосування ІКТ у 
навчальному процесі університету було застосовано різні форми організації навчання педагогічних 
кадрів (наприклад, електронний каталог, дистанційне навчання на платформі MOODLE, ВІКІ, 
інституційний репозиторій, вебінари, електронна бібліотека, електронне тестування та інші), а також 
майстер-класи, баркампи, курси підвищення кваліфікації, консультації тощо. Основною метою 
впровадження вищезазначених заходів є ознайомлення з новими ІКТ, перевагами їх застосування у 
навчальному процесі університету.  

Аналіз застосування ІКТ у процесі вивчення педагогічних дисциплін студентами гуманітарних 
спеціальностей свідчить про високу навчальну результативність цього процесу. Так, викладачами 
кафедри теорії та історії педагогіки були розроблені дистанційні курси до навчальних дисциплін 
''Педагогіка загальна'', ''Професійно-педагогічна комунікація'', ''Педагогічний менеджмент'', 
''Етнопедагогіка'' тощо. Активно запроваджується програма із залучення студентів у процес опанування 
ІКТ як діяльності, що моделює різні аспекти їхньої майбутньої професії. Наприклад, використовуючи 
інформаційний потенціал електронної бібліотеки, кожен студент може знайти е-формат підручника, 
посібника, збірника статей тощо за каталогом; під час підготовки до семінарських та практичних занять –
 користуватися мультимедійними презентаціями. Варто додати, що тестування студентів із дисциплін 
нормативного циклу відбувається також із застосуванням ІКТ.  

Для виокремлення організаційно-педагогічних умов застосування ІКТ у процесі професійної 
підготовки студентів гуманітарних спеціальностей доцільно визначитися щодо трактування сутнісного 
змісту поняття "умова". На основі аналізу довідкової літературі ми дійшли висновку, що підходи до 
визначення поняття ''умова'' різні, але, як правило, мають багато спільного. Нам імпонує тлумачення 
поняття ''умова'', яке подано у філософському енциклопедичному словнику: ''Умова – філософська 
категорія, в якій відображаються універсальні відношення речі до тих факторів, завдяки яким вона 
виникає та існує. Завдяки наявності відповідних умов властивості речей переходять з можливості в 
дійсність'' [5]. Вважаємо, що організаційно-педагогічні умови є різновидом педагогічних умов, які 
залежать від особливостей організації навчально-виховного процесу. Вони відображають функціональну 
залежність суттєвих компонентів педагогічного процесу у різних його виявах. 

Викладене дає змогу дійти деяких теоретичних узагальнень і виокремити організаційно-педагогічні 
умови застосування ІКТ у процесі вивчення студентами гуманітарних спеціальностей педагогічних 
дисциплін. Такими умовами, на нашу думку, є:  

1) створення інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища, складником якого є 
навчально-освітній портал, що забезпечить ефективність формування професійних компетентностей у 
студентів гуманітарних спеціальностей; 

2) розроблення та впровадження навчально-методичного супроводу, який відповідає завданням 
формування засобами ІКТ конкурентоспроможного фахівця гуманітарної сфери; 
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3) залучення студентів у процес опанування ІКТ як діяльності, що моделює різні аспекти їхньої 
майбутньої професії; 

4) здійснення контролю за перебігом упровадження ІКТ у системі професійної освіти. 
Виокремлення комплексу організаційно-педагогічних умов застосування ІКТ у процесі професійної 

підготовки студентів гуманітарних спеціальностей дає підставу для їх розуміння як ключових чинників, що 
сприяють ефективному опануванню професією на етапі навчання у ВНЗ, підвищенню мотивації до навчальної 
діяльності та забезпеченню широкої комунікації між викладачем і студентом. Ураховуючи реалії сьогодення, 
сучасному фахівцю необхідно застосовувати сучасні технології навчання, зокрема ІКТ. Перспективу 
подальших наукових розвідок вбачаємо у розробці теоретичних і прикладних аспектів застосування 
навчально-освітнього порталу у процесі професійної підготовки студентів гуманітарних спеціальностей. 
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Бобрицкая В. И., Процкая С. Н. Организационно-педагогические условия применения 
информационно-коммуникационных технологий в процессе профессиональной подготовки 

студентов гуманитарных специальностей. 

В статье охарактеризован понятийно-категориальный аппарат исследуемой проблемы.  Определены 
организационно-педагогические условия применения информационно-коммуникационных технологий в 
процессе профессиональной подготовки студентов гуманитарных специальностей. Определено, что 

выделение комплекса организационно-педагогических условий применения ИКТ способствует 
эффективному овладению профессией на этапе обучения в ВУЗ, повышению мотивации к учебной 

деятельности и обеспечению широкой коммуникации между учителем и студентом. 

Bobryts'ka V. I., Prots'ka S. M. The Organizational and Pedagogical Conditions of Using the Informational 
and Communicational Technologies during the Students' Training by the Humanitarian Specialities. 

The article characterizes the conceptual-categorical apparatus structure of the researched problem; determines 
the organizational and pedagogical conditions of using the informational and communicational technologies 

during the students' training by the humanitarian specialities. It is determined that the detachment of the 
complex of the organizational-pedagogical conditions of using informational and communicational technologies 
provides the effective profession mastering on the stage of learning in the higher educational establishment, the 

raise in motivation to the educational activity and mass communication between a teacher and a student. 
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МУЗИЧНА ЕСТЕТИКА КИЇВСЬКОЇ РУСІ 

Можна сказати, що в кожній людській особистості 
по її природовідповідності і призначенню живе чиста й ідеальна людина. 

І велика задача її буття в тому, 
щоб при всіх змінах бути цілісною і єдиною у своєму роді… 
Фрідріх Шиллер "Листи про естетичне виховання людини" 

У статті зроблено аналіз поглядів відомих філософів Візантійської імперії на музику через призму 
християнства. Визначено значущість їх духовного спадку для музичної естетики Київської Русі. 

Певну увагу приділено змісту естетичного виховання тих часів в українських землях. Наголошено на 
необхідності використання кращих набутків естетики минулого в умовах сьогодення, а також 

вказано на необхідності більш глибокого дослідження даної сфери з урахуванням знань з філософії, 
історії, музикознавства. 

Актуальність дослідження. В сучасних умовах глобалізації нинішнього суспільства втрачаються або 
змінюються загальнолюдські ідеали, значно зростає роль естетичної складової нашого буття. Увага 
акцентується на даному процесі ще й тому, що саме естетичне виховання має забезпечити розвиток 
творчо активної особистості, яка здатна повноцінно й грамотно сприймати життя, і, в свою чергу, брати 
участь у створенні життєвих ціннісних надбань.  

Аналіз останніх досліджень. Проблема, звичайно, не нова, і вже була предметом розгляду іноземних 
діячів науки й культури (Ф. Шиллер "Листи про естетичне виховання людини", А. Луначарський 
"Революція – Мистецтво – Діти"). Вітчизняні науковці теж мають вагомі набутки в сфері естетичного 
виховання. Теоретичні основи естетичного виховання як соціокультурного феномена представлено в 
працях І. Беха, В. Бутенко, Л. Божович, А. Галімова, С. Гончаренка, О. Дем’янчука, В. Дряпіки, М. Євтуха, 
І. Зязюна, Л. Масол, С. Мельничука, Н. Миропольської, Г. Падалки, О. Ростовського, О. Рудницької, 
С. Рубінштейна, О. Савченко, Л. Сбітнєвої, О. Сухомлинської, М. Федоренко, О. Щолокової. 

Метою статті є представлення основних набутків у сфері музичної естетики Київської Русі. Історія 
естетичного виховання не може бути тільки зовнішнім описом естетичних концепцій. ЇЇ завдання – виявити 
закономірності розвитку естетичної думки, її направленість. Ця закономірність, звичайно, відносна: 
естетика в усіх її проявах специфічним чином відображає закономірності історичного розвитку загалом. 

Виклад основного матеріалу. Важливим питанням є визначення джерела історії естетики. Тут, 
звичайно, треба виходити із конкретних історичних умов. Дослідники одностайні в тому, що джерела 
можемо класифікувати по хронології, національній приналежності, персоналіям і проблемності. У 
подальшому їх можна розрізняти по способу кодування: письмові, усні, етнографічні, лінгвістичні, 
речові. Для даної роботи велике значення мають конкретні історичні документи і трактати митців, що 
творили музичну естетику Візантії, і естетичні надбання яких стали основою розбудови української 
музичної естетики Київської Русі в пізніші часи. 

Вивчення музичної естетики як явища є досить важким і тривалим процесом вже тому, що він 
передбачає знайомство з широким спектром наукових і культурних набутків у філософії, історії, навіть 
математиці, релігієзнавстві і навіть міфології.  

Мистецтво Візантії, яке базувалося на естетичних надбаннях античності, досягло свого розквіту в IV–
VI ст. Саме тут почали формуватися системи символів та образів, які мали пов’язати людину з Богом, і 
саме Всевишній був еталоном і джерелом абсолютної Краси. Естетична зрілість людини визначалася її 
умінням визначити своє призначення через призму кольору, звуку, гармонії (а повноцінне їх поєднання 
ми називаємо твором мистецтва). Варто зазначити, що велике значення в практиці виховання щирого 
вірянина мала ідеологія, яка була неодмінним атрибутом упливу на музичне мистецтво. Останнє, в свою 
чергу, намагалися поставити на службу інтересам релігії.  

Давньоруська музична естетика є складним культурним пластом, у якому віддзеркалюється своєрідне 
протистояння двох гілок художньої практики: усної і писемної. Але, парадокс, – саме в даній протидії 
мов сходяться різні аспекти музичної системи Київської Русі. Додамо, що й візантійська естетична 
музична доктрина – результат багатовікових пошуків грецьких "батьків" руської церкви. Зокрема, Тита 
Флавія Климента (Климента Олександрійського – 150-215 рр.). В "Пересторогах" він намагається 
вирішити проблему ставлення митця-християнина до культурного спадку "язичництва" (саме так 
називали елліністичне мистецтво). Його позиція категорична й різка: християнство невмолимо 
протистоїть еллінізму. А, значить, і сама його суть – музика, повинна зникнути і звільнити місце 
нематеріальній беззвучній музиці – християнському вченню. Правда, дещо пізніше він, як людина 
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розумна (та ще й колишній адепт язичницького віровчення), в новому трактаті "Стромати" намагався 
примирити мистецькі догмати еллінізму та християнства. Він доводив, що грецькі музиканти були 
учнями ізраїльських пророків. Навіть підняв на глум деяких християнських фанатиків, які боялися навіть 
словосполучення "грецька музика", порівнявши останніх із супутниками царя Одіссея, які заліпили вуха 
воском, щоб не чути спів солодкоголосих сирен [1: 312]. Видатний діяч IV ст. Василій Кесарійський (330 
– 379 рр.) у своїх коментарях текстів псалмів висунув цілком сформульований ідеал церковної музики: 
"У тебе в будинку замість Євангелія на почесному місці лежать кіфари та флейти?... а прикрашена 
золотом чи слоновою кісткою ліра, ніби бісівський ідол, знаходиться на найпочеснішому місці – 
жертовнику? Жалюгідним є вигляд жінки, яка замість веретена тримає ліру... Псалом – ось посередник 
миру в душі…тільки він заспокоює бурю роздумів, сумнівів і печалей. Хай язик твій співає, а розум хай 
осягає смисл усього піснеспіву, щоб брав участь твій дух і розум. Богу слава не потрібна – він хоче її для 
тебе" [2: 256]. Якщо Климент Олександрійський поступово в кінці життя прийшов до висновку про 
важливість язичницької культури для розвитку християнства, то блаженний Ієронім із Стрідона (340 – 
420 рр.) все життя метався від вселенського захоплення і культивування традиційного елліністичного 
мистецтва до його повного зневажання: "Непристойно змазувати горло спеціальними розчинами, навіть 
лікувальними. Бога треба звеличувати не гортанню, а душею. Слідкуй за тим, щоби те, про що співаєш в 
храмі, ти сповідував би серцем" [3: 113-114]. Іоанн Златоуст (його прізвище свідчить про неабияку 
майстерність в царині ораторського мистецтва) поклав життя на боротьбу з очищенням Константинополя 
від скверни розкоші, видовищ та ігор. І у цій боротьбі одним із головних аргументів проти розпусти 
вважав музичне мистецтво: "Ніщо так не возвеличує душу, ніщо так не піднімає над повсякденністю, не 
вивільняє від звичних приземлених зв’язків… як мелодія суголосся і керований ритмом божественний 
піснеспів" [4: 147]. Досить пристойна кількість його творів направлена на критику іудаїзму за 
театралізацію культу (виконання елементів танцю та активну жестикуляцію) [5: 846]. Ще далі пішов 
монах Памва (IV ст.), який проповідував радикальне християнство, метою якого було цілковите 
викорінення язичницької (елліністичної культури), уособленням якої для нього була музика: "Горе нам, 
чадо! Бо наближається той час, коли монахи забудуть про їжу для розуму і духу святого, і стануть 
навертатися до наспівів і криків безпричинних. Який же це монах, якщо він у своїй келії чи в церкві 
голосом реве, мов той бик? … Кажу тобі, чадо, що настане час, коли християни осквернять книги святих 
Євангелій, створять тропарі й канони" [6: 4]. Ось саме ці судження мудрих старців і сформують згодом 
суспільне ставлення до "мусикії" в землях Київської Русі. Музична сфера буде розділена на 
інструментальну та вокальну музику. Остання навіть буде вважатися п’ятим ступенем філософії.  

На територію руської держави було перенесено практику візантійського богослужіння. Візантійські 
теологи, в свою чергу, зверталися до праць античних філософів та неоплатоністів, які вважали, що 
музика веде душу від усвідомлення речей на землі до ідеї абсолютної Краси. Зауважимо, що ідеї древніх 
мислителів щодо музичного мистецтва знаходили в наших землях розуміння, але не підтримку. У 
Візантії митець вважався кимось на зразок медіума чи знаряддя Провидіння, який доносив глас Божий до 
смертних. Руські філософи до особи музиканта підходили набагато прозаїчніше – він був самостійною 
творчою одиницею, людиною, яка мала хист, недоступний більшості. У своїй творчості музикант мав 
керуватися основною вимогою: "...написати мелодію, підібрати однакову кількість слів, які збігаються з 
тонічними наголосами, і зберегти їхній задум..." [7: 11]. 

В обов’язки "сочинителя", пізніше регента, входило роз’яснення чадам ролі кожного в колективі, а 
місце в хорі ототожнювалося за якістю й номером голосу:  

1 глас – основа (сонце після довгої ночі); 
2 глас – відганяє морок і темряву (благочестя і лагідність); 
3 глас – хвилювання (спонукає на подвиг); 
4 глас – радісний і в той же час печальний; 
5 глас – плач о гріхах; 
6 глас – любов і гуманність; 
7 глас – милість Господа; 
8 глас – покаяння і світле прозріння [8: 19]. 
Як бачимо, навіть структура голосів хору поєднувала біологічну, емоційну і теологічну складові. 
Дещо прохолоднішим в наших землях було ставлення до музикування на інструментах. Власне, саме 

інструментальну музику наші предки називали "мусикією": "гудение в гусли, домры, лиры и в цынбалы и 
прочие струны имущие… сопелки свиряне и гудение" [9: 58]. Досить часто слово "мусика" вживалося в 
якості означення сфери народної сміхової культури ("песни … бесовския, скверныя, беспричинныя, 
вопленыя, неприязнены") [10: 124]. Поступово ставлення до "мусикії" змінюється – у XVII ст. "мусикия 
бряцаний" (себто, інструментальна музика) поєднується з "поющим гласом" (вокальним мистецтвом): 
"мусикия сугуба" (тобто, єдина як вид мистецтва, але розвивається в двох напрямах). Варто зазначити, що 
зближення вокального та інструментального начал в музиці відбувалося далеко не безхмарно, оскільки 
"пение" і "мусика" – мистецтво вокальне та інструментальне, культове й народне вважалися різними 
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сферами художньої творчості. Однак, зазначимо, що категоричність діячів культу іноді зникала, коли 
йшлося про окремі види світського мистецтва ("славильныя жанры") та музичні інструменти. Так, труба 
порівнювалася з "гласом божим", символом страшного суду; на гуслях можна було "петь богу 
богоизбранным воплем'', вони ж були ''пищалем божественного дыхания'' [11: 34]. Проте, музичні 
інструменти в теології не розглядалися в конкретно побутовому значенні – бо були специфічним поняттям 
християнської філософії. "Хвалите господа во гласе трубном…(від звуку труби воскреснуть мертві),… на 
кифаре (вустами), …органе (тілом) хвалите его" [3: 98]. З усього викладеного вище можемо зробити 
висновок, що музична естетика Київської Русі базувалася на слові (як духовне, так і народне мистецтво). 
Однак, слово це звучало по-різному: у побутових умовах воно звучало живо, яскраво, виразно та емоційно 
і, здебільшого, воно було усним. Сакральна музика виражалася за допомогою більш опосередкованих 
емоцій, більш складної образної сфери. І мова тут використовувалася старослов’янська (а вона суттєво 
відрізнялася від розмовної побутової і фонетично, і образно-понятійно). Як наслідок – пісенний малюнок 
мелодичної інтонації мав особливий урочистий, навіть ритуальний тон. Руське народне мистецтво, на 
відміну від духовного, має одну яскраву особливість, про яку писав ще Іоанна Златоуст та Симеон Богослов 
– тут широко присутній фактор руху: "коли молився, стояв прямо, не рухався ні ногою, ні іншими 
частинами тіла, і нікуди не звертав погляду свого" [12: 170]. Ритмічна основа музичного мистецтва 
найбільш проявилася в мистецтві скоморохів, які "бесяся и скача" звеселяли люд. Більш прихильно 
церковники ставилися до епічних жанрів (билин), бо вони виконувалися сидячи, і, відповідно, були 
малорухливими. Ця статичність надавала виконавцям більшої інтелектуальної та естетичної виразності. 
Таким чином, на Русі склалася естетична система, яка виражала суть тогочасного мистецтва: слово – рух, 
думка – чуттєвість. Ці своєрідні філософсько-естетичні полюси: духовне – тілесне, небесне – земне 
проіснували аж до XVII ст. Саме тоді, під впливом демократизації мистецтва ці антагоністичні сфери 
почали своє зближення. І найбільше воно проявилося в партесному концерті, коли переплетення ритмічних 
моментів з чуттєвими, поєднання слова і мелодії стали абсолютно узвичаєним естетичним моментом. Як і 
кожне нововведення, даний жанр вокального багатоголосся на початку викликав гостру полеміку 
(подеколи навіть спротив і несприйняття) серед священнослужителів: "Зело богу гнусно нынешнее 
пение…ты молитву твори воздыхая, а пения того не слушай" [13: 30]. На думку відомого книжника 
Аввакума, новий стиль втратив свою епічну піднесеність, бо в ньому були присутні елементи скоморошого 
співу – метр, ритм, мелодична симетрія: "Придет в храм христианин после шести дней труда…молить бога 
и труды свои освятить… ано слушать нечево – поют плясавицы скоморошьи" [13: 32]. 

Висновки. Музична естетика супроводжує увесь плин людського життя – і в поважні хвилини піднесення 
("видели церков, украшену златом и жемчугом…аки невеста. В ней пения доброгласная, яко же ангельска"); і 
в зловісні години історії ("церков божия без пеня стоит"); чи в думках про апокаліпсис, коли "вражии песни 
будут петь"; при нашесті Батия ("не стало ни песен, ни звона колокольного") [14: 76]. Але духовність, щирість 
світосприйняття наших пращурів дає вагомий поштовх для усебічного розвитку прийдешніх поколінь. І для 
нас важливо не розгубити все краще, що дали нам мудреці минувшини. 

Звичайно, в об’ємі даної роботи важко дати повну і вичерпну картину розвитку ідей музичної 
естетики часів Візантії та Київської держави. Автор лише відібрав найбільш значимі, найбільш 
фундаментальні пам’ятки філософської думки, які прямо чи опосередковано вплинули на історичний 
розвиток музичної естетики в нашій державі, а також є основою, на якій базується світовий культурний 
феномен – музичне мистецтво Київської Русі.  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Clementis Alexandronimus. Stromatia / Clementis Alexandronimus. – Berlin : Wiley-VCH Verlag GmbH, 1960. – 
Bd. II. – 412 s. 

2. Migne J. P. Patrologiae cursus copletus series Graeca / J. P. Migne. – Athem : Petit-Montrouge Excudebatur et venit 
apud J. P. Migne editorem, 1979. – Т. 2. – 259 s. 

3. Шестопалов В. Mузыкальная эстетика Средневековья и Возрождения / В. Шестопалов. – М. : Музыка, 1966. 
– 572 с.  

4. Migne J. P. Patrologiae cursus copletus series Graeca / J. P. Migne. – Athem : Petit-Montrouge Excudebatur et venit 
apud J. P. Migne editorem, 1979. – Т. 48. – 657 s. 

5. Migne J. P. Patrologiae cursus copletus series Graeca / J. P. Migne. – Athem, 1979. – Т. 55. – 891 s. 
6. Герберт М. Записки про музыку / М. Герберт. – СПб. : Искусство, 1884. – Т. 1.– 286 с. 
7. о. Феодосий (Александрийский). Схолия / о. Феодосий (Александрийский). – Казань, 1996. – 87 с. 
8. Абикумова А. Традиции поздневизантийского песнетворчества и современные Ирмолои / А. Абикумова // 

Київське музикознавство. – 2000. – Вип. 5. – С. 17–24. 
9. Серегина Н. Музыкальная эстетика Древней Руси (по памятниках философской мысли) / Н. Серегина // 

Вопросы теории и эстетики музыки. – Вып. 13. – Л. : Музыка, 1974. – С. 58–78. 
10. Финдейзен Н. Очерки по истории музыки в России / Н. Финдейзен. – Вып. II. – Москва, 1924. – 124 c. 
11. Лавровский П. Описание семи рукописей (Копия) / П. Лавровский. – СПб., 1858. – 34 с. 
12. Архангельский А. Нил Сорский и Вассиан Патрикеев / А. Архангельский. – Ч. 1. – СПб. : Типография 

И. Вощинского, 1882. – 170 c. 



Н. М. Бовсунівська. Музична естетика Київської Русі 

 65

13. Ливанова Т. Очерки и материалы по истории русской музыки / Т. Ливанова. – Вып. 1. – М. : Искусство, 
1938. – 30 с. 

14. Шестаков В. Идеи эстетического воспитания / В. Шестаков. – Москва : Искусство, 1973. – Т. 1. – 423 с. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 

1. Clementis Alexandronimus. Stromatia / Clementis Alexandronimus. – Berlin : Wiley-VCH Verlag GmbH, 1960. – 
Bd. II. – 412 s. 

2. Migne J. P. Patrologiae cursus copletus series Graeca / J. P. Migne. – Athem : Petit-Montrouge Excudebatur et venit 
apud J. P. Migne editorem, 1979. – Т. 2. – 259 s. 

3. Shestopalov V. Myzukal'naya estetika Srednevekoviya i Vozrozhdeniya [Musical Aesthetics of the Middle Age and 
Renaissance] / V. Shestopalov. – М. : Muzyka, 1966. – 572 s. 

4. Migne J. P. Patrologiae cursus copletus series Graeca / J. P. Migne. – Athem : Petit-Montrouge Excudebatur et venit 
apud J. P. Migne editorem, 1979. – Т. 48. – 657 s. 

5. Migne J. P. Patrologiae cursus copletus series Graeca / J. P. Migne. – Athem, 1979. – Т. 55. – 891 s. 
6. Gerbert М. Zapiski pro myzuky [Notes on Music] / М.Gerbert. – SPb. : Iskusstvo, 1884. – T. 1. – 286 s. 
7. o. Feodosiy (Aleksandriyskiy). Skholiya [Scholium] / o. Feodosiy (Aleksandriyskiy). – Kazan' : Izdatel'stvo 

Moskovskoi patrіarkhii, 1996. – 87 s. 
8. Abikumova A. Traditsii pozdnevizantiyskogo pesnetvorchestva i sovremennye Irmolai [Traditions of the Later 

Byzantine Song Art and Modern Irmolai] / A. Abikumova // Kyivs'ke myzukoznavstvo [Kyiv Musical Studies]. – 
2000. – Vyp. 5. – S. 17–24. 

9. Seriogina N. Myzukal'naya estetika Drevnei Rusi (po pamiatnikakh filosofskoi mysli) [Musical Aesthetics of the 
Ancient Rus (on the Monuments of the Philosophical Thought] / N. Seriogina // Voprosy teorii i estetiki muzyki 
[Questions on Theory and Musical Aesthetics]. – Vyp. 13. – Leningrad : Myzuka, 1974. – S. 58–78. 

10. Findeyzen N. Ocherki po istorii muzyki v Rossii [Essays on Musical History in Russia] / N. Findeyzen. – Vyp. II. – 
Моskva, 1924. – 265 s. 

11. Lavrovskiy P. Opisanie semi rukopisey. Kopiya [The Description of Seven Manuscripts (Copy)] / P. Lavrovskiy. – 
SPb., 1858. – 34 s. 

12. Arkhangel'skiy A. Nil Sorskiy i Vassian Patrikeev [Nil Sorskiy i Vassian Patrikeev] / A. Arkhangel'skiy. – Ch. 1. – 
SPb. : Tipografiia I. Voshchinskogo, 1882. – 198 s. 

13. Livanova T. Ocherki i material po istorii rysskoi muzyki [Essays and the Material on the History of the Russian 
Music] / T. Livanova. – Vyp. 1. – Мoskva : Iskusstvo, 1938. – 258 s. 

14. Shestakov V. Idei esteticheskogo vospitaniya [The Idea of the Aesthetical Education] / V. Shestakov. – T. 1. – 
Moskva : Iskusstvo, 1973. – 423 s. 

 
Матеріал надійшов до редакції 26.12. 2012 р. 

Бовсуновская Н. Н. Музыкальная эстетика Киевской Руси. 

В статье сделан анализ взглядов известных философов Византийской империи на музыку через призму 
христианства. Определена значимость их духовного наследия для музыкальной эстетики Киевской 

Руси. Определенное внимание уделено содержанию эстетического воспитания тех времен в украинских 
землях. Отмечена необходимость использования лучших достижений эстетики прошлого в сегодняшних 
условиях, а также указано на необходимость более глубокого исследования данной сферы с учетом 

знаний по философии, истории, музыковедению. 

Bovsunivs'ka N. М. The Musical Aesthetics of Kyiv Rus. 

The article analyzes the views of famous philosophers of the Byzantine Empire regarding music through the lens 
of Christianity. The importance of their spiritual heritage for the musical aesthetics of Kyiv Rus is identified. The 

significant attention is paid to the content of the aesthetic education of that time in the Ukrainian lands. The 
necessity of using the best achievements of the past in today's aesthetics and also the need for further exploration 

of this field with the knowledge on philosophy, history and musicology are stressed on. 
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ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕТНІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЯК ТЕОРЕТИЧНЕ 
ПІДҐРУНТЯ ЇЇ ПЕДАГОГІЧНОГО РОЗУМІННЯ 

У статті висвітлено сутність етнічної соціалізації особистості у філософсько-культурологічному 
контексті, обґрунтовано теоретичні засади її ефективності в професійній підготовці майбутнього 
педагога. Визначено, що важливим орієнтиром у розвитку вітчизняної професійної освіти є принцип 

культуровідповідності. Обґрунтовано, що результатом ефективності етнічної соціалізації 
майбутнього педагога є рівень сформованості його етнокультурної компетентності, готовність до 

етнічної соціалізації учнів у навчальному-виховному процесі школи. 

Постановка проблеми. Процеси глобалізації та євроінтегрування України, демократичні 
перетворення в соціально-політичному та економічному житті детермінують масштабні трансформації у 
сучасному культурно-освітньому просторі. Освіта покликана забезпечити реалізацію не лише 
виховувальної, дидактичної та розвивальної функцій педагогічного процесу, а, передусім, 
соціокультурної, етнокультуротворчої. Про це зазначено в нормативних освітніх документах – 
Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ ст., Державній національній програмі "Освіта" 
(Україна ХХІ ст.), "Концепції національного виховання студентської молоді", "Концептуальних засадах 
розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в Європейський освітній простір" та інших. 

Актуальність окресленої проблеми супроводжується низкою суперечностей між: потребою суспільства 
в збереженні національної самобутності народів, що проживають на території України, і недостатньою 
увагою соціально-культурних інститутів до процесів етнічної соціалізації зростаючого покоління; зростанням 
національної самосвідомості молоді, її зацікавлень етнокультурою, з одного боку, та відсутністю теоретико-
методологічного супроводу педагогічного впливу на процес етнічної соціалізації в умовах навчального 
закладу, з іншого; зростанням вимог суспільства до рівня культурологічної підготовки майбутніх учителів й 
реальним рівнем їх готовності до реалізації практичних виховних завдань з урахуванням етнокультурних 
цінностей народу в руслі гуманістичної концепції освіти; неузгодженістю методології вищої освіти з 
існуючими практиками етнокультурного виховання в структурі соціалізації та ін. 

Аналіз філософсько-культурологічних джерел (О. Асмолов, М. Бахтін, В. Біблер, О. Газман, 
Б. Гершунський, С. Гессен, М. Каган, Н. Крилова, С. Кримський, О. Лосєв, М. Мамардашвілі, І. Фролов 
та ін.) засвідчує вивчення людини в її цілісності як біосоціокультурної, історично конкретної, духовно 
активної істоти. У зв’язку з цим надзвичайно важливою постає соціокультурна функція освіти, оскільки 
суспільство розглядається як єдність культури й соціальності завдяки діяльності людини, а система 
освіти покликана слугувати соціокультурному розвитку особистості зростаючого покоління. 

Розуміння культури як складової змісту освіти у вищій школі сприяло актуалізації проблеми 
цілісності структури особистості педагога, якій присвячено наукові праці В. Бондаря, Н. Кузьміної, 
О. Мороза, О. Пєхоти, В. Сластьоніна та інших учених. Теоретико-методичним засадам професійної 
підготовки майбутніх педагогів у вищій школі присвячено дослідження В. Андрущенка, О. Глузмана, 
С. Гончаренка, О. Дубасенюк, І. Зязюна, М. Євтуха, В. Кременя, О. Матвієнко, Н. Ничкало, О. Отич, 
О. Рудницької, Л. Хомич. 

Культурологічна підготовка майбутніх учителів у педагогічних навчальних закладах досліджувалась за 
такими аспектами: культура як предмет культурологічної освіти (Б. Єрасов, М. Каган, С. Кримський, 
Ю. Павленко, В. Розін); культурологічна підготовка студентів вищих навчальних закладів (Г. Васянович, 
Л. Зеліско, Т. Зюзіна, М. Лещенко, Л. Руденко, О. Шевнюк); теоретико-методичне забезпечення окремих 
компонентів культурологічної освіти майбутніх фахівців (В. Бутенко, А. Капська, Г. Тарасенко); технологія 
підготовки майбутніх учителів до забезпечення мистецької освіти учнів (Л. Кондрацька, О. Хижна); 
проблеми соціокультурного виховання молоді (І. Бех, М. Боришевський, О. Вишневський, О. Киричук, 
О. Кононко); теорія і практика використання надбань народної культури у вихованні особистості 
(М. Костриця, В. Обозний, М. Стельмахович, В. Струманський, Є. Сявавко, Г. Філіпчук та інші). 

Мета статті – виокремити філософсько-культурологічні засади етнічної соціалізації у контексті 
професійної підготовки майбутнього педагога. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Глобальний поступ людства до постіндустріального 
суспільства призвів до переосмислення стратегії університетської освіти в умовах євроінтегрування, 
свідченням чого є Болонська декларація (1999), підготовці якої сприяли західноєвропейські філософи та 
соціологи (З. Бауман, М. Вудроу, Е. Ґіденс, Дж. Олдерман, Дж. Равен, Р. Скот). Так, про глобалізацію як 
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незворотний і суперечливий процес З. Бауман зазначає: "Глобалізація роз’єднує не менше, ніж об’єднує, 
вона роз’єднує об’єднуючи – розколи відбуваються з тих самих причин, що й зростання одноманітності 
світу. Паралельно до того процесу планетарного масштабу, який виник у бізнесі, торгівлі й потоках 
інформації, рухається процес "локалізації", закріплення простору. Те, що одним видається глобалізацією, 
для інших обертається локалізацією; для одних – це провісник нової свободи, для інших – несподіваний і 
жорстокий удар волі" [1: 64]. Незважаючи на те, що глобалізаційні процеси призводять до уніфікації 
суспільного життя, це не перешкоджає розвиткові культур, традицій, релігій, звичаїв тощо. Е. Ласло 
акцентує, що детрадиціоналізація життя не дає підстав стверджувати, нібито до 2020 року доведеться 
розпрощатися з традиційною системою людських і культурних ідентифікацій і її замінить деяка єдина 
система лояльності. Сучасна Європа не належить до націй-держав, але вже розширює європейцям 
можливості для інтенсивної самоідентифікації [2: 72]. 

Аналізуючи сутність загальнолюдського й національного в культурі, Г. Васянович наголошує на 
недоречності їх протиставлення, визначаючи їхнє співвідношення у сенсі: одиничного і загального, 
змісту й форми, суперечливого взаємозв’язку і розвитку, гуманізму та антигуманізму [3: 275]. Отож 
загальнолюдські й національні цінності знаходяться в нерозривній єдності, взаємодоповнюючи і 
збагачуючи одне одного. Як зауважує Г. Ващенко, "від того, що кожний народ буде вільно творити свою 
національну культуру, загальнолюдська культура не програє, а навпаки, виграє... Вселюдська культура 
складається із надбань різних народів" [4: 294]. 

Виступаючи проти нівелювання національного, М. Бердяєв зазначав: "Людина входить у людство 
через національну індивідуальність – як людина індивідуальна, а не абстрактна, як росіянин, француз, 
німець, англієць… Національна людина – щось більше, а не менше, ніж просто людина, у ній є родові 
риси людини взагалі, і риси індивідуально-національні. Можна жадати братерства… всіх народів землі, 
але не можна жадати, щоб з обличчя землі позникали вирази національних лиць, національних духовних 
типів і культур. Культура ніколи не була абстрактно-людською, вона завжди конкретно-людська, тобто 
національна, індивідуально-народна…" [5: 155]. Наприклад, у мистецтво загальнолюдське "входить" 
тільки через етнічне й національне, тобто загальнолюдське виявляється в конкретному естетичному 
досвіді народної культури.  

Зважаючи на те, що сьогодні на планеті проживає близько двох тисяч націй і народів, проблема 
соціалізації особистості, формування її світогляду на основі загальнолюдських цінностей із урахуванням 
специфіки національних традицій та ідеалів є своєчасною і потребує, передусім, глибокого філософсько-
культурологічного осмислення. У цьому контексті вдамося до аналізу змісту етнічної соціалізації особистості. 

Так, у рамках філософії культури соціалізацію вивчають як одне з явищ і функцій культури, зокрема 
питання про цінності, норми та значення культури як засоби соціалізації, роль виховання, спілкування, 
самосвідомості та повсякденної культури в його здійсненні; статусне значення культурних норм у різних 
соціальних середовищах; гендерну, молодіжну, професійну, девіантну соціалізацію тощо [6: 197]. У 
культурологічних дослідженнях акцентується на значенні соціальної структури суспільства в процесі 
етнічної соціалізації особистості. Свідченням цього є виокремлення поняття "соціальний статус". Так, 
Б. Єрасов зазначає, що від народження кожний індивід отримує аскриптивний соціальний статус, 
виходячи зі статусу родини, батьків [6: 197]. Невипадково в кожного народу з появою дитини у світ 
здійснюють відповідні обряди, пов’язані з її входженням у певне етносередовище. Отож індивід через 
статус народження отримує довічну приналежність до свого етносу, а також є носієм біологічних 
особливостей – кольору шкіри, фізичних чи психологічних характеристик. 

З досліджень Г. Лозко дізнаємось про етнозберігаючу функцію культури (відокремлення певного 
етносу від інших за принципом "ми – вони", "свої – чужі"; забезпечення духовного самоусвідомлення 
національної спільноти; через збереження свого етносу, забезпечення єдності й різноманітності етнічної 
картини світу тощо) [7]. Класичне визначення етнічної культури ґрунтується на уявленні про неї як 
локальне явище цілісного процесу світової культури (локальний від лат. locus – місце, місцевий, "той, що 
не виходить за визначені межі"). Eтнічна компетентність – етнічна обізнаність і здатність особи 
ототожнювати себе з тим чи іншим етносом. Етнокультурна компетентність – це здатність людини 
вільно орієнтуватися у світі значень культури свого етносу, вільно розуміти мову ("коди", "шифри") цієї 
етнокультури і вільно творити цією мовою (Г. Лозко) [7]. 

Етнокультурну компетентність здебільшого розглядають як засіб передачі культурного досвіду від 
одного покоління етносу до іншого (Н. Арзамасцева, І. Жуковський, О. Кузнєцова, Н. Морова), 
доводячи, що цей феномен сприяє розвитку національної самосвідомості, вихованню й навчанню 
людини з опертям на етнокультурні традиції конкретного регіону. Однак етнокультурні цінності, вважає 
Г. Філіпчук, повинні базуватися на освітніх, оскільки етнокультура, на думку вченого, – це не лише мова, 
історія, фольклор, етнографія, народна педагогіка, мистецтво, а, передусім, національна освіта, наука. 
Приміром, українські освітні етноцінності мають одночасно й універсальне, загальнолюдське значення 
[8: 17]. Свідченням того, що загальнолюдські проблеми, естетичні ідеали й переживання здебільшого є 
спільними, визначальними для значної кількості народів, слугує хоча б факт особливого зацікавлення в 
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Європі фільмом С. Параджанова (не українця за походженням) "Тіні забутих предків". Отож завдання 
сучасної освіти – "не допускати самоізоляції етносу, оскільки це призводить до звуження соціальної 
мобільності особистості, її деінтелектуалізації" [8: 18].  

Аналізуючи феномен соціалізації у контексті категорій культури, Н. Лавриченко акцентує на 
актуальності процесу "окультурювання особистості як цілеспрямоване формування особистісної 
культури" в педагогічному аспекті [9: 46]. На думку Б. Гершунського, "результативність освіти повинна 
стати об’єктом підвищеної уваги не лише культурологів за фахом, а й педагогів, які шляхом 
дедуктивного поширення відповідних змістових компонентів культури зможуть запропонувати ґрунтовні 
моделі професійної компетентності та загальної грамотності й освіченості" [10: 65]. 

Дотичним до окреслених вище понять вважаємо етнічну соціалізацію (етнізацію) – процес становлення 
людини як представника певного етносу через засвоєння нею соціокультурних цінностей, притаманних 
конкретному етносу, та перетворення цього досвіду на особисте надбання. Відтак, в умовах глобалізації 
етнічна соціалізація невіддільна від міжетнічної соціалізації – входження в систему відносин з іншими 
етносами рідної країни чи світу, засвоєння особистістю (групою, етносом) системи знань, способів, видів 
діяльності у процесі взаємодії, взаємообміну етнічними матеріально-духовними цінностями [11: 19]. 
Важливо, щоб у процесі такої взаємодії розвивалась культура міжетнічного спілкування. 

На тлі культурної трансмісії відбувається процес етнічної соціалізації особистості, починаючи з 
родини, коли етнічні традиції передаються від батьків до дітей (вертикальна трансмісія). Однак так звана 
"непряма" трансмісія відбувається в конкретному навчальному закладі, зокрема в процесі фахової 
підготовки майбутнього педагога. 

Розглядаючи досліджувану проблему в професійно-педагогічному спрямуванні, О. Шевнюк 
обґрунтовує концепцію, згідно якої проекція загальнокультурного знання на площину фахового у 
культурологічній освіті майбутніх учителів "забезпечується освоєнням історії становлення основних 
парадигм педагогічної культури, оволодінням соціокультурними функціями педагогічної діяльності, 
усвідомленням культурного статусу вчителя в суспільстві, опануванням соціокультурними нормами 
професіоналізму, специфікою діалогової природи професійної комунікації" [12: 17]. Результатом 
ефективності етнічної соціалізації вважаємо рівень сформованості етнокультурної компетентності 
майбутнього педагога, що розглядається науковцями як необхідна сукупність особистісних якостей, що 
включають високий професіоналізм, знання, вміння й навички, які дозволяють вільно використовувати 
етнокультурні засоби в поліетнічному середовищі (Н. Алімжанова, Т. Атрощенко, З. Ігушкіна, 
О. Ладнушкіна та інші). 

Отож задля ефективної етнічної соціалізації майбутніх учителів у вищому навчальному закладі метою 
їхньої культурологічної освіти визначаємо оволодіння системою культурологічних знань і досвідом 
відповідної діяльності, їхнє становлення як суб’єктів культури на основі активізації процесів культурної 
самореалізації та саморозвитку, підготовки до педагогічної підтримки школяра в ціннісно-культурному 
самовизначенні. 
Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. Для єдиного освітнього простору Європи 

метою є збереження культурного багатства й мовного розмаїття народів, сприяння розвитку національних 
систем і автономності навчальних закладів. Як зазначає Г. Філіпчук, "головною рисою європеїзму є 
збереження та примноження свого культурного досягнення" [8: 19]. У межах соціокультурної функції 
освіти суспільство розглядається як єдність культури й соціальності саме завдяки діяльності людини, 
відповідно освіта покликана слугувати соціокультурному розвитку особистості. У сучасній 
культурологічній освіті вищої школи чільне місце належить її змісту, який повинен опиратись як на кращі 
загальнолюдські надбання, так і на етнонаціональні пріоритети. Важливим орієнтиром у розвитку 
вітчизняної професійної освіти вважаємо принцип культуровідповідності. Сутність етнічної соціалізації 
особистості в філософсько-культурологічному аспекті вбачаємо в її становленні як представника певного 
етносу через інтеріоризацію елементів соціокультури, стереотипів поведінки, етносоціального досвіду й 
перетворення його на власне надбання. Результатом ефективності етнічної соціалізації майбутнього 
педагога визначаємо рівень сформованості його етнокультурної компетентності, готовність до етнічної 
соціалізації учнів у навчально-виховному процесі школи. 

Перспективними вважаємо обґрунтування співвідношення етнокультурних цінностей і засобів у 
педагогічній діяльності; дослідження процесу етнічної соціалізації студента у вищому навчальному закладі у 
соціально-педагогічному та етнопсихологічному контекстах; розроблення науково-методичного супроводу 
цього процесу в умовах дошкільного, загальноосвітнього навчального закладу, вищої школи тощо.  
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Будник Е. Б.  Философско-культурологические основания этнической социализации как 
теоретическая основа ее педагогического понимания. 

В статье рассматривается сущность этнической социализации личности в философско-
культурологическом контексте, обоснованы теоретические основы ее эффективности в 

профессиональной подготовке будущего педагога. Определено, что важным ориентиром в развитии 
отечественного профессионального образования является принцип культуросоответствия. 

Обосновано, что результатом эффективности этнической социализации будущего педагога является 
уровень сформированности его этнокультурной компетентности, готовность к этнической 

социализации учеников в научно-образовательном процессе школы. 

Budnyk O. B. The Philosophical and Cultural Basis of the Ethnic Socialization as the Theoretical 
Background of its Pedagogical Understanding. 

The article deals with the essence of the personality's ethnic socialization in the philosophical and cultural context, 
explains the theoretical basis of its effectiveness in the future teachers' training. It is determined that the important 

mark in the development of the native professional education is the principle of cultural relation. It is justified that the 
result of the efficiency of the future teacher's ethnical socialization is the level of his / her ethnocultural competence 

formedness, the readiness to the pupils' ethnical socialization in the school scientific-educational process. 
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МЕТАПРЕДМЕТНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ ПРО ЛЮДИНУ 
В СТАРШОКЛАСНИКІВ 

У статті розглянуто актуальність проблеми реалізації метапредметного підходу в процесі формування 
системи знань про людину. Досліджено потенційні можливості знань про людину для підготовки 
старшокласників до самостійного життя за умови реалізації метапредметного підходу в змісті 

освіти. Розкрито деякі дидактичні умови метапредметного підходу до формування системи знань про 
людину в учнів старшої школи. Наголошено, що використання метапредметного підходу в сучасному 
навчальному процесі дає змогу переорганізовувати навчальні курси, включаючи сучасні питання, 

завдання й проблеми, у тому числі значущі для молоді. Завдяки цьому учні краще розумітимуть процеси 
становлення наукових і практичних знань. 

Постановка проблеми. Глобалізований світ детермінує процеси розвитку соціально-економічної 
складової буття людини. Трансформаційність охопила також наукову й освітню галузі. Наразі сучасний 
стан розвитку освіти України вимагає інтегрованої освіти, досконалішого ущільнення знань й 
диференціації навчання, органічного поєднання в змісті освіти загальноосвітньої і фахової складових 
відповідно до запитів і можливостей школярів. Сучасна освіта прагне набути нового сенсу, поступово 
стає філософією і метою сучасного освітнього простору, який, гармонізуючи поєднання людини і 
природи, посилюватиме і розкриватиме її творче начало в умовах культурно-цивілізаційних змін. 

Новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, який упроваджується в 
частині базової загальної середньої освіти з 1 вересня 2013 року, а в частині повної загальної середньої 
освіти – з 1 вересня 2018 року, висуває одним із головних завдань суспільствознавчої освітньої галузі 
"забезпечення реалізації можливостей розвитку учня як вільної особистості, здатної за допомогою 
набутих ключових та галузевих компетентностей ефективно самореалізовуватися в сучасному 
багатоманітному глобалізованому світі та брати участь у житті демократичної, соціальної, правової 
держави і громадянського суспільства, вчитися протягом усього життя" [1]. 

Тож шкільна система освіти, об’єднуючи множину поки що слабко структурованих проблем 
модернізації процесу навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, не має права оминути 
фундаменталізації знань, яка викликається новітніми технологіями, пов’язаними з вивченням предметів 
загалом і побудовою підручників зокрема.  

Аналіз стану освітньої галузі доводить, що традиційна загальноосвітня школа з наміром і спробою 
перебудови її старшої ланки щодо втілення профільного навчання недостатньо відповідає завданню 
сучасної організації навчання, далеко не вичерпуючи, а частіше по-справжньому не торкаючись 
проблеми модернізації дидактичних умов особистісно зорієнтованого навчання. Щороку більше 
половини випускників вищих навчальних закладів України не можуть працевлаштуватися за фахом або 
стають безробітними. Учні старшої школи виявляються непідготовленими до свідомого вибору 
подальшої навчальної діяльності. Вочевидь, маємо справу з досить розбалансованим освітнім процесом, 
який викликає необхідність пошуку шляхів внутрішнього переструктурування навчання з огляду на 
самоорганізацію в умовах вибору.  

Найважливіше із завдань, що стоять перед сучасною шкільною освітою, полягає у побудові освітньої 
моделі, орієнтованої на конструювання прогресивного майбутнього, на природо- і культуродоцільний 
стійкий розвиток усіх сфер людської діяльності [2: 236]. Філософською основою такої моделі освіти, на 
думку В. Хуторського, є ідея соціалізації людини за допомогою навчальної діяльності, що забезпечує 
створення нею освітніх продуктів. Вивчаючи об’єкт реального світу, учень знаходить і створює знання 
про нього. Тобто, відкриває ідеальні теоретичні конструкти – факти, поняття, закономірності. 
Усвідомлюючи створені знання й застосовуючи засвоєні способи пізнання, учень фіксує знання як 
особистий освітній продукт, що може бути використаний для подальшого пізнання світу [3: 244].  

Метапредметний рівень навчальної діяльності визначає метапредмети (курси, теми) – освітні 
структури, зміст яких групується навколо системи фундаментальних освітніх об’єктів, що є ключовими у 
відображенні єдності світу. Це вузлові точки основних освітніх галузей, завдяки яким існує реальна 
галузь пізнання й конструюється ідеальна система знань про неї.  

Мета статті: розкрити сутність метапредметного підходу, його роль і значення у процесі формування 
системи знань про людину в старшокласників, показати потенційні можливості знань про людину для 
підготовки старшокласників до самостійного життя за умови реалізації метапредметного підходу в змісті 
освіти, наголосити на необхідності "олюднення" знань для покращення ефективності навчання у старшій 
школі. 
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Аналіз останніх досліджень. З метою визначення стану дослідженості окресленої проблеми нами 
здійснено широкий аналіз наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних учених, який засвідчив 
недостатність наукових досліджень щодо метапредметного підходу при доборі змісту освіти взагалі й у 
аспекті формування системи знань про людину зокрема. Цьому питанню приділяли увагу переважно в 
контексті загально-дидактичних підходів та при висвітленні загальних теоретичних питань з педагогіки 
Ю. Бабанський, Б. Бім-Бад, В. Воронов, М. Данилов, Б. Єсипов, Т. Ільїна, В. Ледньов, І. Лернер, В. Оконь, 
В. Онищук, П. Підкасістий, О. Савченко, М. Скаткін, В. Сластьонін, І. Харламов, Г. Щукіна та ін. 
Виробленню системної стратегії нашого дослідження посприяв творчий доробок В. Беспалька, В. Бондаря, 
Б. Гершунського, С. Гончаренка, І. Журавльова, Л. Занкова, І. Зязюна, Є. Клімова, Г. Костюка, В. Кременя, 
Ч. Купісевича, В. Лозової, А. Макаренка, Н. Ничкало, І. Підласого, В. Сухомлинського та ін. Вважаючи за 
головне завдання для країн світу розвивати "нову освіту для ХХІ століття", теоретичні засади особистісно 
зорієнтованого навчання в контексті метапредметної інтеграції освіти розробляли: І. Артюхова, 
Л. Байбородова, А. Баранніков, Л. Березовська, К. Варнавських, В. Гузєєв, А. Ісайко, Л. Кузнєцова, 
П. Лернер, В. Орлов та ін. У кандидатських дисертаціях (Т. Гордієнко, Л. Гриневич, 
Л. Макарова, М. Піщалковська, М. Шутова) розглянуто психолого-педагогічні аспекти метапредметного 
поля гуманітарних предметів для впровадження диференціації навчання у вітчизняній і зарубіжній 
практиці. Утім, проблем, що стосуються дидактичних умов формування метапредметного підходу до 
формування системи знань про людину, вони торкаються мало й опосередковано, досить аспектно. Аналіз 
можливостей обґрунтування метапредметного підходу до формування системи знань про людину в учнів 
старшої школи дав змогу констатувати: упровадження метапредметного підходу має спиратися на 
спеціальні програми розвитку освіти, однак досліджень, які визначали б перспективи розвитку системи 
освіти на засадах індивідуалізації, бракує; упровадження особистісно зорієнтованого навчання, що 
відбувається сьогодні в країні, здійснюється без належного врахування необхідності модернізації траєкторії 
розвитку неперервної освіти в цілісній освітній системі – чим знижується ефективність практичної 
спрямованості системи освіти, замість посилення її впливу на розвиток особистісно-соціальних відносин. 
Бракує розробок теоретичних засад розбудови метапредметних зв’язків. 

Керівні документи в сфері освіти, діяльність шкіл "нового типу" (гімназії, ліцеї, коледжі, 
спеціалізовані школи), зарубіжний досвід виступали умовою визначення стану дослідженості окресленої 
проблеми та джерелом розробки метапредметного підходу до формування системи знань про людину в 
старшокласників.  

Основна частина. Відповідно до принципу людиноцентризму в освіті саме людина є основним 
суб’єктом своєї освіти. Отже, сенс освіти полягає у виявленні і реалізації внутрішнього потенціалу 
людини щодо себе і навколишнього світу. Зв’язок внутрішнього і зовнішнього в людині забезпечується 
через діяльність, яка належить до вузлових основ світу й людини. У цих основах і закладено 
метапредметну сутність освіти.  

Встановлено, що в розвинених країнах світу важлива роль відводиться проблемі метапредметної 
інтеграції (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) як найбільш досконалому засобу оновлення освіти на засадах 
взаємодії професійної і загальної освіти в практиці середньої загальноосвітньої школи з урахуванням 
процесу глобалізації та інтернаціоналізації освіти. 

На теренах України не все так просто. Результати наших досліджень (опитано 639 учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів) засвідчили, що учні старшої школи у повсякденному житті 
застосовують знання з таких предметів інваріантної і варіативної складових (у порядку убування): 
українська мова, іноземна мова, історія України, всесвітня історія, російська мова, українська література, 
основи права, світова література, основи безпеки життєдіяльності, основи філософії, основи економіки, 
людина і світ, основи етики. Також ми з’ясували, що знання про людину вони черпають: зі ЗМІ (ТБ, 
радіо, преса) – 77,9 %, від батьків – 59,3 %, з Інтернету – 54,3 %, від друзів – 46,2 %, під час навчання – 
40,7 %. Серед чинників, що позитивно впливають на якість засвоєння знань, опитані назвали: викладення 
матеріалу вчителем – 73,6 %, змістовність уроку – 26,5 %, зміст підручника – 6,7 %. Учні старшої школи 
відчувають нестачу знань: з психології людини (74,7 %), з політичної психології (31,8 %), про народи 
світу (31,8 %), з релігії (15,9 %), про анатомію людини (12,3 %). 

Звернімо увагу на те, що тільки 40,7 % опитаних черпають знання про людину (фундаментальні 
знання) під час навчання. Лише 6,7 % вважають, що зміст підручників (основні навчальні книги) 
впливають на якість засвоєння знань. Звісно, категоричних висновків не варто робити, проте цифри 
викликають неабияке занепокоєння. Саме тому ми звертаємо увагу на дидактичні умови реалізації 
метапредметного підходу до формування системи знань про людину в учнів старшої школи. Наразі 
зазначимо, що в шкільній практиці застосування міжпредметних зв’язків використовується широко, 
проте змістом підручників ці зв’язки підкріплюються непереконливо і фрагментарно, слабко 
переносяться у площину знань про людину. Учителі початкової школи активно використовують 
міжпредметні зв’язки у своїй практиці, наприклад, а предмет "Я і Україна" найкраще показує 
взаємозв’язок таких предметів, як біологія, географія, ботаніка, зоологія, фізика [4]. 
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Необхідність вияскравлювати метапредметні зв’язки у процесі добору змісту освіти може виявитися 
ключовою у подоланні низки суперечностей: між наявним і необхідним потенціалом середньої освіти 
для успішної соціалізації випускника; між сучасним станом дидактичного супроводу навчання шкільних 
предметів та існуючим запитом на рівень наукових розробок; між зростанням вимог до якості 
вмотивованості допрофесійної підготовки і станом системи шкільного навчання як генеруючої ланки 
цілепокладання життєдіяльності; між необхідністю розбудови взаємозумовлювальних структурних 
метапредметних освітніх ланок і недостатнім урахуванням цієї проблеми для проектування навчально-
освітньої траєкторії особистості. Тож метапредметний підхід як інноваційний у вітчизняній практиці 
водночас слугує інструментом фундаменталізації змісту освіти, предметної інтеграції.  

Хоч проблема формування системи знань була і залишається актуальною, проте цілі й завдання 
школи кардинально змінюються, ми йдемо від знаннєвої парадигми до особисто орієнтованої. Саме 
тому, наприклад, такий предмет, як література має не лише знайомити із світовими і вітчизняними 
мистецькими шедеврами, а й, передусім, учити враховувати помилки і досягнення інших людей, вчити 
загальнолюдським цінностям. На уроках фізики, наприклад, варто не просто вчити розв’язувати задачі, а 
переконувати учнів у необхідності "знати на зубок" основні фізичні закони (скажімо, закони Ньютона), 
які є важливими у процесі життєдіяльності. Треба пояснювати, як саме може людина застосувати здобуті 
знання з хімії й біології. Учням необхідно усвідомлювати, що алгебра й геометрія є прикладними 
науками, які теж необхідні у подальшому житті. Коли знання навчальних предметів "олюдняться", 
набудуть необхідного сенсу, то і в учнів з’явиться бажання вчитися.  

Метапредмети відмінні від предметів традиційного циклу. Основна світоглядна ідея метапредметного 
підходу – навчити учнів мислити. Зміст існуючих навчальних предметів унеможливлює розвиток 
самостійного мислення. Метапредмети поєднують ідею предметності й водночас надпредметності, ідею 
рефлексивності стосовно предметності. Вивчаючи традиційні предмети, учень здебільшого просто 
запам’ятовує найважливіші визначення понять. На заняттях з метапредметів він розмірковує, простежує 
походження найважливіших понять, які визначають певну предметну галузь знання. Він ніби заново 
відкриває ці поняття. Як результат – перед ним розкривається процес виникнення того чи іншого знання. 
У такий спосіб учень "перевідкриває" відкриття, уже здійснене в історії, відновлює й виділяє форму 
існування певного знання. Але це тільки перший рівень роботи учня. Виконавши завдання на різному 
навчальному матеріалі (наприклад, на матеріалі біології, літератури й хімії), він робить предметом свого 
усвідомленого ставлення вже не визначення поняття, але сам спосіб своєї роботи з цим поняттям на 
різному предметному матеріалі. Створюються умови для того, щоб учень почав рефлектувати власний 
процес роботи: що саме він здійснив, як він мисленнєво діяв, коли відновлював генезис того або іншого 
поняття (з біології чи з хімії, з історії чи з фізики). І тоді учень виявляє, що, незважаючи на різні 
предметні матеріали, він виокремив одні і ті самі знання. Метапредмети – це нова освітня форма, що є 
надбудовою традиційних навчальних предметів. Це – навчальний предмет нового типу, в основі якого 
лежить миследіяльнісний тип інтеграції навчального матеріалу. Пропонується миследіяльний тип 
інтегрування традиційного навчального матеріалу. Це означає, що у формі метапредмета звичайний 
навчальний матеріал переорганізується у систему знань. Вивчаючи метапредмет "Проблема", школярі 
вчаться обговорювати питання, пов’язані з нерозв’язними проблемами. На метапредметі "Завдання" учні 
здобувають знання про різні типи завдань і способи їх розв’язання. За його вивчення у школярів 
формуються здібності розуміння й схематизації умов, моделювання об’єкта завдання, конструювання 
способів рішення, вибудовування діяльнісних процедур досягнення мети. Тип філолофсько-
методологічного розмірковування учнів у межах цього метапредмета пов’язаний з процесом постановки 
завдань, пошуком і рефлексією засобів їх розв’язання, з освоєнням техніки перекладу проблем у завданні 
тощо. Використання метапредметного підходу в сучасному навчальному процесі дає змогу 
демонструвати учням процеси становлення наукових і практичних знань, переорганізовувати навчальні 
курси, включаючи сучасні питання, завдання й проблеми, у тому числі значущі для молоді.  

З позицій компетентнісного підходу визначення цілей предмета має передувати добору його змісту: 
спочатку треба з’ясувати, для чого потрібний певний навчальний предмет, а потім уже добирати зміст, 
освоєння якого дасть змогу одержати бажані результати. Водночас варто ураховувати, що певні 
результати можуть бути здобуті лише за взаємодії навчального предмета з іншими складовими 
освітнього процесу, а якихось результатів можна досягти тільки у межах предмета і їх неможливо (або 
важко) здобути за рахунок вивчення інших предметів. У процесі формування системи знань про людину 
варто сконцентрувати увагу на включення до навчальних предметів гуманітарного і природничого циклів 
тих знань, які насправді матимуть особистісно- і практико-орієнтований сенс. 

Перша група цілей предмета може бути схарактеризована як цілі-інтенції, інакше кажучи, як цілі, що 
визначають напрям руху, але не як цілі, що визначають результат, досягнення якого гарантується 
вивченням предмета. Це цілі формування ціннісних орієнтації, світоглядних установок, розвитку 
інтересів, формування потреб і досягнення інших особистісних результатів, які залежать від безлічі 
різних чинників, у тому числі й "позашкільних". 
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Інша група цілей предмета включає такі, що описують "станцію призначення", ті результати, 
досягнення яких школа може гарантувати (звісно, за певної пізнавальної активності самого учня й низки 
інших умов). У складі цієї групи можна виокремити чотири види: цілі, що моделюють метапредметні 
результати, яких можна досягти за взаємодії низки предметів (наприклад, формування 
загальнонавчальних умінь і навичок, комунікативних та інших ключових навичок, деяких 
функціональних навичок); цілі, що визначають метапредметні результати, яких можна досягти у рамках 
предмета, але можна використовувати при вивченні інших предметів або в інших видах діяльності 
(наприклад, формування читача як ціль вивчення літератури); цілі, орієнтовані на засвоєння знань і 
вмінь, що забезпечують загальнокультурну компетентність учнів, їхня здатність розумітися на певних 
проблемах і пояснювати певні явища дійсності; цілі, орієнтовані на засвоєння знань і вмінь, що мають 
опорне значення для освіти певного профілю. 

Варто зробити деякі пояснення щодо іншого виду цілей, які моделюють метапредметні результати, 
досягнення яких і стає основним змістом вивчення предмета. Під час наукового обговорення була висловлена 
думка про те, що змістом вивчення філософії є не знання безлічі філософських систем, а формування вміння 
філософувати. Звісно, що в цьому випадку під умінням розуміється не який-небудь прийом, а здатність 
розглядати явища з певного погляду, що спирається й на конкретні знання з історії філософії. 

Метапредметний підхід до засвоєння знань природничих наук у контексті культури розкриває їх 
соціально-гуманітарний потенціал і підкреслює єдність природничо-наукового й гуманітарного знання. 
Виникає потреба у створенні метапрограм – програм спільної навчальної діяльності учнів, що реалізуються 
в процесі розв’язання ситуаційних завдань і спрямованих на розв’язання особистісно значущих проблем. 
Перевага метапрограм у тому, що вони сприяють подоланню фрагментарності знань учнів і орієнтовані на 
конкретний практичний результат – своєрідний продукт програми. Зазвичай, їх освоєння не вимагає 
виділення додаткового навчального часу, тому що їх зміст ніби накладається на зміст навчальних курсів. 
Окрім того, метапрограми дають змогу учителеві максимально розкрити ціннісні орієнтири своєї діяльності 
як посередника між поколіннями, між минулим і майбутнім шляхом трансляції свого 
унікального індивідуального творчого ставлення до світу. Метапрограма дає основу для реалізації ідеї 
створення умов для "справжнього життя на уроці", про що говорили Ш. Амонашвілі і В. Сухомлинський, 
коли урок не тільки готує до життя, але й є засобом пізнання учнем найважливіших проблем свого 
сьогоднішнього життя. Метапрограма забезпечує змістовно-світоглядний супровід й узгодження 
навчальних програм за рахунок цілісного розгляду всіх напрямів, підвищення рівня освіченості школярів, 
розширення кола особистісно значимих проблем, а також набору засобів їх розв’язання.  

Висновки. Метапредметними результатами навчання мають бути: оволодіння навичками 
самостійного здобуття знань, організації навчальної діяльності, постановки цілей, планування, 
самоконтролю й оцінки результатів своєї діяльності, уміння передбачати можливі результати своїх дій; 
розуміння відмінностей між вихідними фактами й гіпотезами для їх пояснення, теоретичними моделями 
й реальними об’єктами, оволодіння універсальними навчальними діями на прикладах гіпотез для 
пояснення відомих фактів і експериментальної перевірки висунутих гіпотез, розробки теоретичних 
моделей процесів або явищ; формування вмінь сприймати, переробляти й передавати інформацію у 
словесних, образних, символічних формах, аналізувати й переробляти здобуту інформацію відповідно до 
поставлених завдань, виокремлювати основний зміст прочитаного тексту, знаходити в ньому відповіді на 
поставлені питання й викладати його; набуття досвіду самостійного пошуку, аналізу й відбору 
інформації з використанням різних джерел і нових інформаційних технологій для вирішення 
пізнавальних завдань; розвиток монологічного й діалогічного мовлення, уміння висловлювати свої 
думки й здатність чути співрозмовника, розуміти його погляди, визнавати право іншої людини на іншу 
думку; освоєння прийомів дій у нестандартних ситуаціях, оволодіння евристичними методами й 
методами розв’язання проблем; формування вмінь працювати в групі з виконанням різних соціальних 
ролей, викладати й обстоювати свої погляди й переконання, вести дискусію. 
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Васьковская Г. О. Метапредметный подход в процессе формирования систем знаний о человеке  
у старшеклассников. 

В статье рассмотрена актуальность проблемы реализации метапредметного подхода в процессе 
формирования системы знаний о человеке. Исследованы потенциальные возможности знаний о человеке 
для подготовки старшеклассников к самостоятельной жизни при условии реализации метапредметного 
подхода в содержании образования. Раскрыты некоторые дидактические условия метапредметного 
подхода к формированию системы знаний о человеке у учащихся старшей школы. Отмечается, что 

использование метапредметного подхода в современном учебном процессе позволяет 
переорганизовывать учебные курсы, включая современные вопросы, задачи и проблемы, в том числе 
значимые для молодежи. Благодаря этому учащиеся лучше будут понимать процессы становления 

научных и практических знаний. 

Vaskivs'ka G. O. The Cross Disciplinary Approach in the Process of High School Pupils'  
Human Knowledge Formation. 

The article considers the relevance of implementing the cross disciplinary approach in the formation of the 
system of knowledge about a man. The prospectives of knowledge about man are investigated to prepare high 
school students for independent living in the terms of the realization of the cross disciplinary approach in the 
educational content. It reveals some didactic conditions of the cross disciplinary approach to the high school 

pupils' system of knowledge about a man formation. It is noted that the use of the cross disciplinary approach in 
today's learning process enables to reorganize training courses, including contemporary issues, problems and 

topics meaningful for the young people. Due to this students can better understand the processes of the scientific 
and practical knowledge formation. 



 

© Войнаровська Н. В., 2013 
75 

УДК 378.147.227 
Н. В. Войнаровська, 

кандидат педагогічних наук, старший викладач 
(Вінницький торговельно-економічний інститут  

Київського національного торговельно-економічного університету) 
natvoinar@mail.ru 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ 
СПЕЦІАЛІСТІВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

У статті розглянуто педагогічні умови підвищення успішності навчання студентів туристичної 
спеціалізації у процесі вивчення іноземних мов. Проаналізовано особливості сприйняття студентами 
туристичних спеціальностей іншомовних дисциплін. Досліджено вплив особистісних психологічних 
особливостей студентів, таких як тип темпераменту, на їх успішність у вивченні іноземних мов. 
Вивчено зв’язок між рівнем технологічного забезпечення навчального процесу, а саме: режимом 

організації навчання та результатами студентів із вивчення іноземних мов. 

Постановка проблеми. Педагогічні умови успішності навчання – це структурна оболонка педагогічних 
технологій чи педагогічних моделей, завдяки яким реалізуються компоненти технології [1]. Отже, 
педагогічні умови повинні віддзеркалювати структуру іншомовної підготовки майбутніх працівників 
туристичної індустрії у вищих навчальних закладах України. Реалізація педагогічних умов має на меті 
забезпечення організаційно-педагогічного та психолого-педагогічного супроводу іншомовної підготовки 
студентів туристичної спеціалізації у реальних умовах вітчизняних вищих навчальних закладів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці педагогічних умов навчального процесу 
присвячені праці багатьох вітчизняних (Т. Гуцан, Т. Григор’євої, О. Косарєвої, Л. Моторної, І. Собко, 
О. Фальової, О. Харченко та ін.) та зарубіжних (В. Беккера, Р. Глейзера, Л. Дейла, Дж. Крофорда, 
Н. Харріса та ін.) науковців. Зокрема, Р. Чаркінс, Д. О’Тул та Дж. Ветзел розглядали зв'язок між 
результатами навчання студентів та стилем викладання. К. Ендрюc, Дж. Свенсон та П. Куглер 
досліджували питання відповідності очікувань студентів та їх результатів. М. Бейтс, М. Борг, А. Зігерт, 
Д. Кірслі, Д. Маккeнaлд та С. Сафіро аналізували зв'язок між типом особистості студента та здатністю 
фокусувати увагу, сприймати інформацію, вирішувати проблеми та взаємодіяти із навколишнім світом. 
А. Лезберг, А. Мейсі, С. Окула, Дж. Оунс та Н. Террі вивчали питання впливу організаційно-
педагогічних умов навчання на його ефективність. 

Варто констатувати, що у вітчизняній педагогічній літературі недостатньо висвітлені питання 
педагогічних умов іншомовної підготовки студентів туристичних спеціальностей, не повністю 
проаналізовані фактори, від як залежить успішність студентів з іноземних мов, не чітко охарактеризовані 
психологічні та організаційно-педагогічні аспекти пізнавальної діяльності студентів туристичних 
спеціальностей у процесі вивчення іноземних мов. 

Метою даної статті – є визначення педагогічних умов іншомовної підготовки студентів туристичної 
спеціалізації; виявлення факторів, які впливають на успішність студентів, а саме: особливості сприйняття 
іншомовних дисциплін; особистісні психологічні особливості студентів та режими організації 
навчального процесу. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз психолого-педагогічної літератури дав змогу констатувати, що 
вища освіта передбачає врахування психологічних особливостей слухачів, їх професіональної 
спрямованості та мотивів навчання. Ставлення молоді до значення іноземної мови в сучасному 
суспільстві є важливим детермінантом майбутнього розвитку міжнародних економічних відносин нашої 
країни. Особисте ставлення до певного явища розглядається науковцями як першооснова поведінки. 
Cтавлення – це скорочене визначення певних абстрактних характеристик елементів поведінки, які, 
зазвичай, повторюються під впливом певних обставин. Д. Маккeнaлд вважає, що ставлення – це 
можливість повторення форм поведінки певного типу та напрямку [2: 5]. Оскільки ставлення передбачає 
певну поведінку, дослідження ставлення української молоді до іноземних мов допомагає у розумінні 
майбутнього нашої країни на міжнародній арені. 

Викладачі іноземних мов в університетах постійно перебувають у пошуках шляхів зміцнення інтересу 
студентів до їхнього предмету та підвищення успішності. Серед факторів, що впливають на ставлення 
студентів туристичної спеціалізації до вивчення іноземних мов варто враховувати наступні шість: стать 
студентів, кількість пропущених занять протягом семестру, кількість відвідувань, вік та додаткові курси, 
пов’язані з іноземною мовою [3: 47]. Існує шостий, найголовніший фактор успішності з іноземних мов, 
який включає такі компоненти особистого ставлення: вдоволеність курсом, практичність та бали, на які 
розраховують студенти з обраних дисциплін. Предметом дослідження були практичні заняття з іноземної 
мови та другої іноземної мови (за професійним спрямуванням), ділової іноземної мови та другої ділової 
іноземної мови.  

З’ясувалось, що одним із найважливіших факторів успішності студентів з іноземних мов є очікувані 
бали, стать студентів та кількість пропущених занять. Бали, на які очікують студенти, є досить 
адекватним показником того, як студенти оцінюють свою успішність з даного курсу. Відповідність 
оцінки, на яку очікують та оцінки, яку отримують, свідчить про те, що викладач точно поінформував 
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студентів стосовно їх успішності. Загалом, студенти сприймають курси з іноземних мов як досить 
складні дисципліни, хоча вони готуються отримувати за них високі бали.  

Сучасною тенденцією в очікуванні студентів на певну оцінку є схильність до оптимізму у визначенні 
своїх очікувань та прагнень [4]. К. Льюін вважає, що представники західної культури, зазвичай, 
пред’являють завищені вимоги порівняно з їх попередніми досягненнями [5: 335]. Культурний натиск 
може як стимулювати людей до більших досягнень, так і мати негативний вплив. Але невідповідність 
цілей може не тільки призвести до завищених очікувань, а також перерости у відчуття апатії та 
підштовхнути людину до пошуку альтернативних шляхів досягнення мети. Очевидно, люди, які занадто 
оптимістичні у пред’явленні своїх вимог, зазвичай, отримують нижчі результати, ніж люди з більш 
реалістичними прагненнями. Таким чином, надмірно оптимістичні прагнення не мають позитивного 
впливу на успішність студентів, а навпаки, можуть її погіршити. Такі ідеї можуть бути характерними для 
поведінки студентів. Студенти із занадто оптимістичними поглядами на очікувану оцінку можуть 
прикладати недостатньо зусиль для її отримання, що може призвести до відносно низьких результатів. 
Окрім того, завищене очікування ускладнює завдання викладача виставити таку оцінку, яка б точно 
відображала знання та уміння студентів. 

Спостерігаються випадки, коли студенти навмисно демонструють завищені прагнення з метою 
отримати кращу оцінку. Наприклад, при підсумковому оцінюванні викладач спостерігає за тим, що 
''сумлінні'' студенти мають гірші оцінки з іспиту або тестування, а це саме ті студенти, які регулярно 
відвідували заняття, виявляли свою зацікавленість у матеріалі, задавали додаткові запитання, брали 
участь у групових проектах і вчасно здавали домашні завдання. Звичайно, виникає запитання про те, на 
що сподіваються ці ''сумлінні'' студенти [6: 490]. 

Очевидно, що студентська схильність до завищеної очікуваної оцінки з іноземних мов – це дуже 
складне явище, яке мотивується кількома факторами. По-перше, студенти можуть не усвідомлювати до 
кінця свої можливості і під впливом культурного натиску виражають дещо завищені прагнення. По-
друге, студенти лише демонструють намір отримати кращу оцінку з метою переконати викладача. 
Поінформованість студентів про вимоги до навчання в університеті, підвищення навчальних умінь та 
забезпечення сприятливого середовища для спілкування із викладачем приводить до більш реалістичних 
очікувань та покращення успішності студентів. 

Не менш важливим фактором, який впливає на успішність студентів, стає кількість занять, 
пропущених студентами впродовж семестру. Цей фактор вважається досить вирішальним, незважаючи 
на велику різницю у ставленні викладачів та університетів до важливості цього питання. Помічено, що 
полярність поглядів викладачів відносно пропусків занять, не впливає на фактичну присутність 
студентів. Звичайно, студенти, які отримають оцінку ''А'' пропускають значно менше занять, ніж ті 
студенти, які отримують ''D'' та ''Е''. Але існує одна тривожна тенденція в університетах по всій країні – 
збільшення, в середньому, кількості занять, пропущених студентами, які розраховують на оцінки ''C'', ''D'' 
та ''Е''. Проте існує позитивна тенденція зменшення пропусків занять студентами, які розраховують на 
оцінку ''В''. Все це свідчить про необхідність заохочення студентів до регулярного відвідування занять, 
що може ускладнюватися зайнятістю та працевлаштуванням студентів під час навчання. 

Варто зазначити значущість такого фактору впливу на успішність майбутніх спеціалістів туристичної 
сфери, як тип особистості. Діагностування психологічних особливостей у навчальному процесі має суттєве 
значення, оскільки психологічні прийоми дають змогу викладачу мобілізувати студентів до активної роботи 
на занятті. В іншому випадку ефективність практичних занять буде невеликою [7: 66-79]. Популярним 
інструментом визначення типу особистості серед американських науковців є ''Індикатор типу Майера-Брігга'' 
(Myers-Briggs Type Indicator – МВТІ), який складається з тестів для класифікації особистості, розроблених 
психологом К. Джунгом [8]. Відповідно до МВТІ розглядаються чотири дихотомії: екстраверти (Е) та 
інтроверти (Інтр.), розуміння (Р) та інтуїція (Інт.), думки (Д) та почуття (П), оцінювання (О) та сприйняття (С). 
Кожна людина тяжіє до тих чи інших проявів у межах цих чотирьох дихотомій, формуючи шістнадцять 
різноманітних комбінацій, що надає можливість визначити тип її особистості: 

1. Дихотомія Е – Інтр. – фокусування на увазі: екстраверти – фокусування на зовнішніх проявах 
поведінки людей та їх діяльності. Спрямована зовні енергія та увага підтримуються взаємодією з людьми 
та здійсненням вчинків; інтроверти – фокусування на внутрішньому світі ідей та досвіду. Спрямована 
усередину енергія та увага підтримується відображенням думок, спогадів та почуттів. 

2. Дихотомія Р – Інт. – сприйняття інформації: розуміння – сприйняття реальної інформації – того, 
що відбувається насправді. Уважність до поточних подій, особливо до практичних реалій; інтуїція – 
сприйняття інформації через стосунки та зв’язок між фактами, потяг до зрозумілих явищ, особлива 
прихильність до розгляду нових можливостей. 

3. Дихотомія Д – П – прийняття рішень: думки – логічна послідовність у виборі або вчинках. 
Об’єктивний розгляд усіх ''за'' та ''проти''. Активізується критикою. Здатність до вирішення проблемних 
ситуацій. Потяг до загальноприйнятих стандартів та принципів без специфічних особливостей; почуття 
– увага до того, що важливо для самого себе та інших. Уявне перенесення до певної ситуації з метою 
прийняти рішення, виходячи із власних цінностей. Активізується схваленням. Потяг до створення 
гармонії та ставлення до інших людей як до унікальних особистостей. 

4. Дихотомія О – С – взаємодія із зовнішнім світом: оцінювання – надання переваги спланованим та 
упорядкованим питанням, прихильність до врегульованого життя, переконливість; сприйняття – 
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надання переваги гнучким спонтанним явищам, схильність до випробовування та розуміння життя, а не 
до контролю над ним. Несхильність до детальних планів та прийняття остаточних рішень; відкритість 
для нової інформації. Активізується здатністю пристосуватися до вимог поточного моменту. 

Не менш вагомим фактором успішності студентів з іноземних мов є режим навчання. У процесі 
іншомовної підготовки майбутніх фахівців туристичної індустрії у вищих навчальних закладах України 
використовуються такі режими навчання: традиційний, он-лайн та змішаний. Відомо, що режим 
навчання он-лайн став невід’ємним компонентом навчання у вітчизняних ВНЗ.  

Як альтернатива до навчання он-лайн, з’явився змішаний режим навчання, який поєднував деякі 
якості навчання он-лайн (незалежність від часу) та традиційного навчання (міжособистісна взаємодія). 

Традиційне навчання – найзрозуміліше. Воно характеризується взаємодією студентів та викладачів на 
практичних заняттях, заліках та іспитах за розкладом. Особистий контакт між студентами та 
викладачами під час традиційного навчання, зазвичай, сприймається як характерна ознака 
високоякісного навчання. 

Режим навчання он-лайн розширив межі навчальних аудиторій за допомогою роботи у комп’ютерній 
мережі. Перевагами такого навчання є часова та географічна незалежність, а також простота, доступність 
та послідовність представлення даних інтерфейсу. До недоліків належать такі: обмеженість творчості, 
зумовлена складністю комп’ютерного програмування; перешкоджання переходу до нового, 
альтернативного навчання; питання конфіденційності, безпеки та авторських прав (Н. Террі, Дж. Оунс. 
та А. Мейсі) [9]. 

Не всі студенти можуть відвідувати практичні заняття і не всі бажають навчатися он-лайн. Ця проблема 
зумовила виникнення третього режиму навчання. Змішаний режим навчання – це рішення, яке об’єднує 
переваги обох варіантів. Зменшення контакту під час занять компенсується спілкуванням за допомогою 
комп’ютера, яке включає в себе конспекти лекцій, завдання та електронне листування. Змішаний режим 
стає у нагоді зайнятим студентам випускних курсів та працюючим студентам, надаючи можливість зв’язку 
із викладачами та одногрупниками у необхідній кількості. Недоліки змішаного режиму:  

– відведеного часу недостатньо для охоплення усіх лексичних тем;  
– подвійна підготовкою викладачів, так як необхідно підготувати матеріал і для практичних занять, і 

для навчання он-лайн [10: 111-115]. 
Підсумовуючи ефективності традиційного навчання, он-лайн та змішаного режиму, варто зазначити, 

що навчання он-лайн у чистому вигляді має найменше переваг: показники успішності студентів та 
оцінки курсу були значно нижчими порівняно із двома іншими режимами навчання. Хоча такі показники 
не повинні бути розцінені як остаточні, адже цей формат перебуває у процесі розвитку і розрив 
показників успішності студентів буде звужуватися завдяки розвитку нових технологій та розширенню 
досвіду викладачів у даній галузі. Для навчальних закладів, які не готові повністю перейти до навчання 
он-лайн, змішаний режим може стати альтернативою, яка забезпечує кращу якість навчання та більше 
вдоволення студентів. Було з’ясовано, що особиста взаємодія та спільна робота над завданнями 
відіграють надзвичайно важливу роль у навчальному процесі. Змішаний режим забезпечує перехід від 
традиційного навчання до навчання он-лайн, підтримуючи певний рівень особистого контакту. 
Результати студентів за навчання у змішаному режимі були тотожні результатам традиційного навчання і 
значно вищими ніж за навчання он-лайн. 

Висновки. Отже, завдання викладача полягає в тому, щоб спрогнозувати ефективність 
запровадження різних моделей підготовки та визначити ефективність організаційно-методичної 
структури іншомовної підготовки студентів туристичної спеціалізації. Надзвичайно важливу роль 
відіграють психологічні компоненти особистого ставлення студентів до іноземних мов, враховуючи їх 
темперамент та тип особистості, що визначає різницю показників успішності студентів в різних 
іншомовних курсах, таких як ''Іноземна мова (за професійним спрямуванням)'' та ''Ділова іноземна мова''. 
Використання новітніх технологій в організації навчання майбутніх фахівців туристичної галузі у ВНЗ 
України в режимі он-лайн та змішаному режимі є актуальним питанням багатьох сучасних досліджень, 
спрямованих на поглиблене вивчення факторів сприйняття студентами навчального матеріалу та їх 
успішності, оскільки технологічні компоненти давно посіли почесне місце в організаційно-педагогічних 
основах вищої освіти багатьох країн.  

Предметом подальшого вивчення даної проблематики могли б стати такі фактори впливу на 
успішність студентів з іноземних мов, як кількість годин, витрачених на позакласну діяльність, загальна 
оцінка іншомовних курсів та результати оцінювань викладачів студентами. 
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Войнаровская Н. В. Педагогические условия повышения успеваемости будущих специалистов 
туристической сферы в процессе изучения иностранных языков. 

В статье рассмотрены педагогические условия повышения успеваемости студентов туристической 
специализации в процессе изучения иностранных языков. Проанализированы особенности восприятия 
студентами туристических специальностей иностранных дисциплин. Исследовано влияние личных 

психологических особенностей студентов, таких как тип темперамента, на их успешность в изучении 
иностранных языков. Изучена связь между уровнем технологического обеспечения учебного процесса, а 

именно: режимом обучения и результатами студентов в изучении иностранных языков. 

Voinarovs’ka N. V. The Pedagogical Conditions of Enhancing Future Tourism Specialists’ Performance in 
the Foreign Languages. 

The article considers pedagogical conditions of enhancing tourism students’ performance in the foreign languages. 
Peculiarities of foreign languages discipline perception by the tourism specialized students are studied. The impact of 

students' personal psychological characteristics, such as temper type, on their academic progress in the foreign 
languages learning is investigated. The connection between the level of the technological supply of the educational 

process, namely the learning regime and the students' results in the foreign languages learning is researched. 
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МОВНИЙ ПАТРІОТИЗМ У ЗМІСТІ УКРАЇНСЬКОГО ВИХОВНОГО ІДЕАЛУ  

У статті здійснено історико-педагогічний аналіз проблеми мовного патріотизму як важливого 
компонента виховного ідеалу сучасного українця, лінгвоциду української мови, готовності української 
еліти й українського суспільства захищати статус української мови як єдиної державної. У центрі 
наукового дискурсу – проблема виховання референтної особистості як пограничної категорії 

філософських, філологічних, психолого-педагогічних наук. 

Актуальність і постановка проблеми. Сучасна мовна ситуація в Україні характеризується 
наявністю низки важливих соціально-політичних і педагогічних тенденцій, які детермінують її 
суперечності та проблематику. З одного боку, це постколоніальна свідомість сучасних українців, 
виховний ідеал яких за роки незалежності не позбувся рис малоросійської меншовартості і байдужості 
[1: 3]. Постколоніальне мислення більшості сучасної української політичної еліти стало причиною 
непослідовної мовної політики держави, яка зумовила перенесення властивого радянській ідеології 
асиміляційного процесу перетворення україномовної спільноти на російськомовну на терени незалежної 
Української держави, спричинивши явище, назване сучасними дослідниками незбалансованою 
двомовністю. Потужна інерційність постколоніального українського суспільства, навіть за умов надання 
українській мові статусу державної й закріплення його в Конституції країни, не дозволила зупинити 
асимілятивний процес, лише трохи загальмувавши його. Як наслідок – деформоване мовне середовище 
спровокувало появу нового покоління українців, у яких постколоніальні атрибути свідомості 
трансформувалися в неоколоніальні, що зумовило реанімацію відкладених (не розв’язаних) проблем, 
пов’язаних із можливим запровадженням в Україні офіційної двомовності. Отже, внутрішня загроза 
зниження статусу української мови як державної виявилась сильнішою, ніж зовнішня російська 
експансія, що дозволяє говорити про мову українську як незахищену зсередини. З іншого боку, така 
незахищеність української мови є відкритими воротами для потужної зовнішньої загрози – 
інформаційної глобалізації. Відтак несформована національна ідентичність сучасних українців з огляду 
на активне поширення ідей європоцентризму та євразійського регіоналізму може стати причиною втрати 
українською мовою функції головного ідентифікатора нації, який творить її відмінність та унікальність, 
тобто аутентичну привабливість для інших країн світу. Обидві названі тенденції виступають як руйнівні 
щодо формування українського виховного ідеалу, історичний досвід трансформації якого виступає на 
користь дослідження проблеми виховання у нових поколінь мовного патріотизму як риси, здатної 
підвищити імунітет нації, змушеної жити в складних умовах залежного або перехідного суспільства. 

Ступінь наукової розробки проблеми. Ідеї, пов’язані з патріотизмом і значенням мови у формуванні 
окремої особистості та нації загалом, так чи інакше завжди були об’єктом уваги науковців, зокрема 
Г. Ващенка, М. Грушевського, І. Огієнка, С. Русової, Г. Сковороди, В. Сухомлинського, К. Ушинського. 
Сучасне бачення патріотичного виховання молоді розкривається у працях А. Бєлєсти, О. Вишневського, 
С. Головчук, С. Гончаренка, П. Ігнатенко, Т. Завгородньої, П. Кононенка, Н. Косарєвої, Л. Крицької, В. Кузя, 
В. Мірошніченко, Ю. Руденка, М. Стельмаховича, Б. Ступарика, О. Сухомлинської, К. Чорної, П. Щербаня та 
ін. Не можна не відзначити також і того факту, що існує низка філософських і філологічних досліджень мови 
як важливого естетичного й соціокультурного феномену, зокрема щодо впливу мови на духовний розвиток 
людства (В. фон Гумбольдт), взаємного зв’язку мови, раси й культури (Е. Сепір, Й. Гердер, Б. Уорф), 
націєтворчої функції мови (В. Бадер, О. Гончар, Д. Донцов, М. Драгоманов, А. Зеленько, В. Іванишин, Р. Кісь, 
Л. Масенко), мови як естетичної засади націєбуття (В. Москалюк). 

Метою статті є дослідження зв’язку між мовним патріотизмом як важливою рисою референтної 
особи та захищеністю мови в сучасному українському суспільстві. Відповідно до поставленої мети 
необхідно з’ясувати трансформацію ставлення української інтелігенції до визначення ролі мови в житті 
народу й нації, проаналізувати науково-педагогічні й філософські студії українського феномену 
російсько-української двомовності. 

Виклад матеріалу. Інтелігенція, з огляду на семантику цього слова (лат. іntelligentis – знаючий, 
тямущий, розумний) [2: 197], гіпотетично покликана виконувати в суспільстві роль референтної 
особистості. Так само гіпотетично взірцем для наслідування має бути й правляча еліта країни. Однак 
навіть енциклопедичні видання, пояснюючи семантику цього слова, співвідносять його з поняттям 
"взірець" лише в розумінні кращих відбірних екземплярів рослин чи тварин [2: 582]. Щодо представників 
людської спільноти цей термін застосовується здебільшого у значенні "видний", "помітний", "поважний", 
"видатний", але не взірцевий, фактично визнаючи той факт, що помітність певних рис і якостей 
наділених владою осіб далеко не завжди може розглядатися як така, що є гідною для наслідування. 
Ставлення багатьох представників сучасної владної еліти до мовної проблематики українського 
суспільства – яскраве тому свідчення. 
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В останні роки науковці озвучили низку проблем, які можна розглядати як негативний наслідок 
трансформації виховного ідеалу нації. Одна з таких бід, за теперішніми переконаннями багатьох 
українських мислителів, – зрада інтелігенцією інтересів свого народу, який завжди залишався вірним своїй 
мові як святині, що містить генетичний код нації. Т. Зінківський зазначав, що прямуючи в "чужі води, 
лишаючи Україну без усякого духовного напою", українська інтелігенція втрачала "в своїм народі корінь", 
перетворювалась на "безплідну", "химерну та шкідливу" [3: 37]. І. Франко про еліту свого часу також 
говорив як про "мало здібну до політичного життя", але дуже "плідну на перевертнів найрізнороднішого 
ґатунку" [4: 30]. Упорядник першого фундаментального "Словаря української мови" Б. Грінченко відзначив 
ганебну спадковість зрадливості як риси української еліти, представників якої назвав поганими правнуками 
"зрадних прадідів нікчемних" [5: 184-185]. Про зрадливість української інтелігенції як про "сумний і 
болючий факт" на початку ХХ ст. писав і В. Липинський. На його думку, українська мова як "скарб 
національної культури, витворений віками кривавої боротьби, здобутий працею тяжкою попередніх 
поколінь, стає поволі матеріалом фольклорним, котрим ми можемо справді пишатись, але котрий у нас на 
Україні в своїй теперішній архівно-книжковій формі годиться хіба тільки для наших філологів та ще 
мишам на снідання <…> Тому стає поволі не тільки незрозумілою, але навіть непотрібною" [6: 12]. 

За висловом М. Грушевського, Волинь XVII ст. була "головним гніздом княжих магнатських родів" 
[7: 32], які становили на цій землі твердиню православ’я. Однак після цивільної 1569 р. та церковної 1596 
р. уній українська шляхта, яка чисельно переважала польську, не встояла проти спокусливих польсько-
католицьких привілеїв і стала віддавати своїх дітей на навчання до єзуїтів. Це стало початком великого 
сполячення Волинського краю. Вже в кінці XVII ст. серед католиків опинилися нащадки знаменитих 
православних родів – Чарторийських, Острозьких, Четвертинських, Збаразьких, Олізарів та ін. [8: 40]. 
Н. Полонська-Василенко називає цю історичну ситуацію гірким поняттям "трагедія", початком якої була 
зрада української еліти, а результатом стало затвердження у свідомості широких мас народу поняття 
"вищості польської культури, польської мови, католицької віри; нижчості української народності, мови, 
православної віри" [9: 375]. Латинство стало на Волині "панською" вірою, а православ’я та унія – 
"холопською" [10: 119, 123]. ''Польщизна'' поширювалася навіть серед православного духовенства [8: 51]. 
Польська мова стала офіційною мовою науки, культури, освіти, політики. Навіть чудеса печерських 
святих у Київській Лаврі були описані вже мовою польською [11: 42, 111]. Ця "зрадлива" тенденція не 
зникла і в середині ХІХ ст., коли польську владу на Волині заступила російська. У той час, коли 
волинські поляки, покарані царською владою за надмірний патріотизм забороною рідної мови, масово 
відкривали таємні польські школи, українці так само масово віддавали своїх дітей до офіційних 
російських. Якщо польська еліта й католицькі священики України усіма силами боронили й захищали 
польську мову, то православний клір разом із українськими за походженням аристократами зміцнював 
мову російську. У російських школах замість рідної мови українські діти засвоювали суміш з 
українських, покалічених московських та чужоземних слів, яку Я. Чепіга назвав "гидким жаргоном, що 
витворився в малоосвіченого українця, котрий пнеться балакати "по-панському" [12:  28] і від якого, за 
образним висловом вихованця Коростишівської учительської семінірії С. Васильченка, "дубом стає язик 
у роті і рогом вилазять очі з лоба" [13: 14]. Отож, ми бачимо, що українська еліта завжди мала вибір, 
однак здебільшого вимінювала рідну мову на різного роду привілеї – чи то польські, чи то російські, 
руйнуючи внаслідок цього власну національну ідентичність.  

Проте є й чимало прикладів формування стійких патріотичних принципів та ідеалів, які, як не дивно, не 
завжди спиралися на вроджену національну приналежність. Наприклад, волинянка О. Левчанівська була 
донькою німця й росіянки, однак усе своє життя присвятила захисту прав українського народу: на початку 
ХХ ст. заснувала в своєму селі українську школу, активно займалася громадською діяльністю, була 
першою жінкою-сенаторкою у Польському сеймі, представляючи інтереси українців. Після встановлення 
радянської влади на Західній Україні не залишила Волинь і не припинила боротьби за права українського 
народу. Згодом енкаведисти звинуватили її в українському націоналізмі й розстріляли. Останнім записом у 
її щоденнику були слова: "Я сама склала своє життя так, як мені здавалося краще. Нічого не жалію – хіба 
несвідомих помилок, бо свідомо йшла тією дорогою, яку мені підказувало моє сумління" [14: 9-10]. 
Український радянський педагог В. Сухомлинський на самісінькому злеті соціалістичної інтернаціональної 
політики також знайшов спосіб активно виховувати в дітях щиру відданість рідній українській мові, не 
ображаючи жодну іншу мову на землі. Це йому належать крилаті рядки: "Дві рідні мови – це так само 
безглуздо, якби ми намагалися уявити, що одну дитину народили дві матері. У дитини є одна мати. Рідна. 
До смерті. До останнього подиху" [15: 201-202]. 

Сьогодні в наукових колах обговорюється проблема, чи варто об’єднувати поняття "мова" й 
"патріотизм". З точки зору сучасної української мови, патріотизм тлумачиться як любов до Батьківщини і 
свого народу. Відтак ідеальна особистість має бути патріотичною, тобто готовою заради батьківщини й 
народу на жертви і подвиги [16: 894]. З точки зору філософії, патріотизм – моральний і політичний 
принцип (любов до вітчизни, гордість за її минуле й сучасне, відданість інтересам батьківщини, 
прагнення її захищати) [17: 358]. З точки зору педагогіки, – це суспільний моральний принцип діяльного 
ставлення до свого народу (національна гордість, любов до вітчизни, громадянська відповідальність, 
підпорядкування свого життя спільним національним інтересам, готовність служити Батьківщині й 
захищати її) [18: 633]. Якщо зважити на те, що патріотизм як стійка риса референтної особистості – це 
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кінцева мета патріотичного виховання, до найважливіших предметів уваги якого входить рідна мова, то 
поєднання понять "мова" й "патріотизм" у єдину категорію "мовний патріотизм" не викликає сумнівів. 

Г. Ващенко наголошував: "Нація не є випадкове й механічне об’єднання. Це своєрідний організм, 
який народившись, росте й розвивається і при несприятливих життєвих умовах може загинути, себто 
розчинитись в інших націях" [19:  97]. Важливою твірною цього соціального організму, на його думку, є 
спільність мови. Таким чином мова, разом із спільністю походження, території, культурних традицій, 
сприяє формуванню у спільноти людей усвідомлення "своєї окремості", без якої вона перестає бути 
нацією. Зважаючи на те, що мова – важлива складова державності, відчутним стає усвідомлення ризику, 
який може нести для неї введення двомовності. Мовне середовище сучасної України залишається вкрай 
деформованим, а національна ідентичність існує швидше як дискусійна ідея, ніж усвідомлений нацією 
беззаперечний факт. І саме за таких умов російськомовним / зрусифікованим українцям представники 
правлячої еліти через ідею реформування системи освіти пропонують не напружуватися, вивчаючи / 
пригадуючи материнську мову, а зробити звичну для них російську "другою" рідною. Відтак постає 
питання, як довго говоритиме Україна українською, якщо другою офіційною стане мова російська? 
Відповідь на це питання є очевидною для всього наукового світу. І. Огієнко ще в першій половині 
минулого століття був переконаний у тому, що головне рідномовне гасло: "Для одного народу – одна 
літературна мова й вимова, один правопис" мусить стати бойовим нашим завданням для сучасної праці 
кожного, хто визнає себе українцем'' [20]. Учений наголошував також: "Без добре виробленої мовної 
політики немає всенародної свідомості, а без такої свідомості немає нації, а без свідомої нації – немає 
держави. Ось чому вороги України, її "п’ята колона", з такою люттю щонайперше цілять в її серце – 
мову" [21]. За твердженнями багатьох мовознавців, комунікативна сутність людини полягає в 
коригуванні поведінки іншої особи і здійсненні впливу на співрозмовника (О. О. Леонтьєв, 
Б. Ф. Поршнєв, І. Ю. Черепанова). Зокрема, Р. Барт зазначав: "Мовна діяльність подібна до законодавчої 
діяльності, а мова є її кодом. Ми не помічаємо влади, що криється в мові. <…> Говорити… <…> означає 
підкорювати собі слухача" [22]. Ж. Вандрієс також наполягає, що "людина розмовляє не тільки для того, 
щоб висловити свою думку. Людина розмовляє також, щоб вплинути на інших" [23: 147]. Мова впливає 
на людину на рівні нервової діяльності – через другу сигнальну систему. На буденному рівні такий уплив 
відбувається найчастіше неусвідомлено, наприклад, через рекламу, засоби масової інформації, щоденні 
розмови тощо. Таким чином, саме через мову на підсвідомому рівні засвоює людина інформацію, яка, 
переходячи з кількості в якість, ідентифікує її як носія певного національного духу. Тому мовний 
патріотизм може означати створення таких умов, за яких, наприклад, підсвідомість українця у своїй 
власній країні була б захищена від системного тиску іншої мови. 

Аналізуючи можливі наслідки запровадження в Україні двомовності, на нашу думку, доцільно також 
враховувати таке важливе психологічне поняття, як агресивність (не агресія!), тобто готовність індивіда 
чи соціальної групи у певний спосіб захищати свої інтереси – надміру агресивно, миролюбно чи 
конструктивно. З огляду на це, у питаннях мовної політики українцям швидше притаманна надмірна 
миролюбність. Вони не проголошують свою мову великою і могутньою, не претендують на статус мови 
інтернаціонального спілкування, не надто опікуються відкриттям українських шкіл для українців, що 
живуть у інших країнах світу, легко переходять на мову співрозмовника-росіянина. Натомість, більшість 
росіян, проживши в Україні все життя, по суті не відчувають необхідності говорити українською. Про 
відсутність у росіян потреби вивчати українську мову й культуру відверто писав видатний російський 
поет В. Маяковський у вірші "Долг Украине", з сумом визнаючи, що з української культури вони знають 
лише український борщ, українське сало і двох Тарасів – Бульбу і Шевченка'' [24: 229-231]. 

Отож, маємо визнати, що Україна не є агресивним мовним середовищем для інших своїх 
національностей, у тому числі й російської. Цього, на жаль, не можна сказати про політику російської 
влади щодо української мови у ХХ ст., яка сьогодні в багатьох наукових дискурсах отримала назву 
"лінгвоцид", тобто мововбивство. Л. Масенко, в одній зі своїх праць розкриває специфіку мовної 
практики радянського періоду (поступове вилучення визначальних рис української лексики, фразеології, 
словотвору і заміна їх на російські кальки), покликаної штучно зблизити мову українську з російською, 
знищивши українську як незалежне мовне утворення [25]. Результат такої агресивної політики 
очевидний – навіть на двадцять першому році незалежності України російська мова, перебуваючи у 
статусі мови національної меншини, продовжує домінувати в більшості інституцій українського соціуму. 
З огляду на це, особливого значення набувають дослідження мови як основи національного буття. 
Важливими, наприклад, є висновки, зроблені у низці праць В. Москалюк, яка обстоює ідеї первинності 
мови у формуванні національного світосприйняття, доводить, що мова є складною духовно-семіотичною 
системою й універсальним засобом формування індивідуальної свідомості і народної традиції, фактором 
поєднання фенотипічних рис і ціннісних орієнтацій, які утворюють самобутній генотип нації [26: 26]. На 
думку дослідниці, мова для нації є творцем естетичного бачення світу, ідентифікатором людини як 
соціально-національної істоти і саме тому в ієрархії національних цінностей мові має відводитися 
найчільніше місце, "бо слово є мисленням націєбуття" [27: 32-33]. 

Висновки. Дослідження зв’язку між дієвістю мовного патріотизму як важливого компоненту у змісті 
виховного ідеалу сучасного українця та станом функціонування мови дозволяє окреслити кілька 
важливих тенденцій: у країні не лише відсутній єдино визнаний виховний ідеал, але й не сформований 
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мовний патріотизм як його складова і важливий індикатор національної ідентичності; в силу цього 
правляча еліта країни не сприяє захисту української мови і більшість її представників не можуть 
претендувати на роль референтних особистостей; у сучасних наукових колах зростає увага до 
постколоніального виміру соціально-педагогічних цінностей українського суспільства, серед яких 
проблемність формування мовного патріотизму пояснюється тривалим лінгвоцидом української мови, 
що має пролонговану в часі дію і може бути об’єктом окремих історико-педагогічних досліджень. 
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Ершова Л. М. Языковой патриотизм в содержании украинского воспитательного идеала. 

В статье осуществлён историко-педагогический анализ проблемы языкового патриотизма как важного 
компонента воспитательного идеала современного украинца, лингвоцида украинского языка, 

готовности украинской элиты и украинского общества защищать статус украинского языка как 
единого государственного. В центре научного дискурса – проблема воспитания референтной личности 

как пограничной категории философских, филологических, психолого-педагогических наук. 

Yershova L. M. Language Patriotism in the Contents of the Ukrainian Educational Ideal. 

The article presents the historical and pedagogical analysis of the patriotical language problem as an important 
component of the educational ideal of the modern Ukrainian, language extinction of the Ukrainian language, 

readiness of the Ukrainian elite and the Ukrainian society to protect the Ukrainian language as the unified state. 
In the centre of the academic discourse is the problem of education of the referent person as the borderline 

category of philosophical, philological, psychological and educational sciences. 
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ОСОБЛИВОСТІ МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ К. ВАСИЛЕНКА  
В САМОДІЯЛЬНИХ ТАНЦЮВАЛЬНИХ КОЛЕКТИВАХ 

У статті проаналізовано педагогічний досвід діяльності К. Василенка в самодіяльних танцювальних 
колективах "Дніпро" і "Дарничанка". Визначено й обґрунтовано дидактичні складники змісту творчого 
педагогічного процесу в колективах художньої самодіяльності (політико-масова робота, навчально-
виховна діяльність, постановочна робота, концертна діяльність, організаційна та культурно-масова 

робота, семінарські заняття творчої групи і громадських керівників-хореографів). Розкрито 
особливості навчально-виховної роботи в колективі. Установлено місце танцювального фольклору в 

системі виховання танцівників-аматорів. 

Постановка проблеми. Соціально-економічні та культурно-історичні перетворення, які відбуваються 
в сучасному суспільстві, з одного боку, актуалізують проблему підвищення якості мистецької освіти, а з 
іншого – зростання ролі дисциплін художньо-естетичного напряму у формуванні почуття патріотизму й 
любові до Батьківщини, відродженні національної культури й відтворенні культурних цінностей нації. У 
цьому контексті важливого значення набуває вивчення, переосмислення й творче використання історико-
педагогічного досвіду діяльності провідних українських учених, діячів освіти, культури та мистецтва 
другої половини ХХ ст. До таких непересічних особистостей належить педагог, балетмейстер, дослідник 
танцювального фольклору, громадсько-просвітницький діяч, фундатор вищої хореографічної освіти в 
Україні Кім Юхимович Василенко (1925-2002 рр.). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукової літератури з обраної проблеми дає 
можливість установити, що спадщина К. Василенка привертала увагу науковців, мистецтвознавців, 
істориків і літературознавців і досліджувалась переважно з історико-мистецьких позицій. З мистецько-
педагогічних позицій висвітлювалися питання організаційно-методичної роботи педагога в ансамблях 
"Дніпро" і "Дарничанка" (Ю. Станішевський, Ю. Тертичний); узагальнювався його досвід виховання 
молоді засобами хореографічного мистецтва (В. Данилейко, В. Дунаєвський, В. Коломієць); аналізу 
піддавалася навчально-тренувальна діяльність К. Василенка в самодіяльних танцювальних колективах 
(В. Бєляєв, В. Дунаєвський, В. Коломієць). Огляд знайдених матеріалів свідчить про те, що педагогічний 
аспект діяльності К. Василенка в самодіяльних танцювальних колективах не був предметом спеціального 
наукового дослідження. 

Метою публікації є аналіз та систематизація мистецько-педагогічної спадщини та творчої діяльності 
К. Василенка, узагальнення досвіду навчально-виховної роботи педагога і митця в самодіяльних 
танцювальних колективах України. 

Виклад основного матеріалу. Цінним надбанням для розвитку української народної хореографії й 
педагогіки стала мистецько-педагогічна діяльність К. Василенка в колективах художньої самодіяльності 
"Дніпро" і "Дарничанка" упродовж 1947-1975 рр. Цей період творчості відзначався розкриттям таланту 
К. Василенка як педагога, організатора, балетмейстера-постановника, дослідника і пропагандиста 
хореографічного фольклору й народного танцювального мистецтва. Його робота з ансамблями танцю 
сприяла: 1) науковому осмисленню, перевірці та утвердженню новаторських ідей, пов’язаних з 
використанням хореографічного фольклору в самодіяльному колективі; 2) реалізації творчого 
потенціалу; 3) особистісному формуванню. 

Дослідження показало, що в усіх самодіяльних танцювальних колективах К. Василенко 
використовував принципи, розроблені й перевірені під час роботи з ансамблем танцю "Дніпро".  
Передусім, це стосується реалізації розробленої ним методики, яка базувалася на хореографічному 
фольклорі та створеному в попередні роки досвіді художньої самодіяльності. Фольклорний український 
танець педагог називав ''народною поезією, дзеркалом, у якому відбиваються вдача, звички, характери 
людей'' [1: 58]. Він звертається до нього і як етнограф-фольклорист, і як хореограф-науковець, і як 
практик танцювального мистецтва. Зростаючи під впливом діяльності перших професійних ансамблів 
танцю СРСР та УРСР на чолі з І. Мойсеєвим та П. Вірським, колективи К. Василенка ретельно вивчали й 
фіксували танцювальний фольклор, знайомилися з народним побутом, костюмами, створювали народні 
танці на основі національно-культурних традицій, звичаїв, обрядів. Необхідність звернутися до 
фольклорного народного танцю була зумовлена, по-перше, усвідомленням значущості фольклорного 
матеріалу для виховання молоді, по-друге, потребою розширення й поглиблення репертуару колективу. 
Отже, багаторічний практичний і теоретичний досвід дослідження фольклорного танцю дозволив 
К. Василенку встановити, що активне творче використання танцювального фольклору є потужним 
засобом виховання, оскільки сприяє засвоєнню історичного та духовного досвіду народу, залученню 
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молоді до національної культури. Саме тому в практичній роботі керованих ним ансамблів органічно 
поєднувалась навчально-педагогічна та етнографічна діяльність, що сприяло швидкому зростанню 
колективів та становленню їх в один ряд із професійними ансамблями. 

Аналіз та узагальнення особливостей функціонування керованих К. Василенком ансамблів "Дніпро" і 
"Дарничанка" показали, що головна відмінність між ними полягала не у змісті, формах і методах роботи, а 
у специфіці роботи ансамблю танцю й ансамблю пісні й танцю. Основна особливість діяльності ансамблю 
пісні й танцю полягає в тому, що балетмейстеру при створенні пісенно-танцювального номера доводиться 
одночасно працювати з хореографічним та хоровим колективами. Перед ним і композитором стоїть 
завдання досягти органічного поєднання пісні й танцю, створити цілісний твір, досягти єдності змісту й 
форми. Як художній керівник ансамблю пісні й танцю "Дарничанка", К. Василенко намагався організувати 
ефективну співпрацю всіх ланок творчо-постановочного й навчально-виховного процесу: балетмейстера, 
хормейстера, композитора, художника, учасників танцювальної, оркестрової, хорової груп. 

Варто зазначити, що до кінця 50-х рр. ХХ ст. у більшості ансамблів пісні й танцю вся робота 
будувалася навколо пісні. Танець виступав засобом її інсценізації. К. Василенко одним із перших змінює 
цей стереотип. Маючи вже сформовані погляди на роль і місце фольклорного народного танцю в 
репертуарі колективу, педагог звертається до сюжетних народних танців. Він ретельно вивчає 
автентичний матеріал, дбайливо обробляє його, зберігаючи тему, сюжет, основні рухи, композиційну 
побудову, і створює на основі першоджерела сценічно-театралізований варіант. Народний сюжетний 
танець стає основним напрямом роботи К. Василенка. Отже, творчо-педагогічна діяльність К. Василенка 
в ансамблі пісні й танцю "Дарничанка" відрізнялася якісно новим рівнем узагальнення набутого досвіду. 
Педагог обрав шлях сюжетних вистав, великих танцювальних полотен, побудованих на основі 
фольклорного матеріалу. Це значно розширювало межі танцювального мистецтва, а отже сприяло його 
подальшому розвитку. 

Аналіз роботи танцювальних колективів "Дніпро" і "Дарничанка" показав відсутність суттєвих 
відмінностей у педагогічному підході до її організації, що дозволило нам розглядати діяльність цих 
ансамблів як єдину педагогічну систему. 

Дослідження спадщини К. Василенка дає підстави стверджувати, що всі новаторські теоретичні і 
практичні здобутки педагога і митця мали за мету виховання молоді засобами українського народного 
хореографічного мистецтва. Його багатогранна творча діяльність пронизана ідеєю творчого формування 
особистості. К. Василенко розробляє нові педагогічні підходи до організації роботи в танцювальному 
колективі. На власному досвіді він переконався, що діяльність ансамблю не повинна обмежуватись лише 
тренувальною та постановочною роботою. Головне призначення колективу художньої самодіяльності – 
формування й задоволення духовно-естетичних потреб учасників, виховання й навчання молоді, тому він 
ставив перед колективом значно складніші завдання. Участь молоді в художній самодіяльності 
К. Василенко розглядав як вид позаурочної виховної роботи, у процесі якої не тільки відбувається 
засвоєння хореографічних знань, удосконалюється танцювальна майстерність, але й вирішуються 
складні виховні завдання. Педагог пересвідчився, що виховна робота в самодіяльному колективі 
зумовлена органічним поєднанням художньо-виконавських, загальнопедагогічних і соціальних факторів 
і спрямована на підвищення культурного рівня членів колективу, розширення їхнього кругозору й 
формування творчого відношення до хореографічного мистецтва. Зазначимо, що потреба продовження 
виховної роботи, зокрема спілкування з вихованцями у позаурочний час, є надзвичайно актуальною для 
сьогодення, оскільки організації змістовного дозвілля молоді, культурної форми відпочинку дорослі 
приділяють недостатньо уваги. У цьому контексті підхід К. Василенка до організації навчально-
виховного процесу набуває особливого значення і вартий відповідної уваги в сучасних умовах. 

Завдяки наполегливій роботі К. Василенка керовані ним колективи швидко перетворювались із 
розважального засобу проведення вільного часу в складну навчально-виховну систему, характерною 
ознакою якої був високий професіоналізм. Значною мірою цьому сприяло ретельне вивчення молодим 
керівником досвіду попередників та сучасників і знайомство з теоретичними працями відомих педагогів. 
Навчально-виховна діяльність в танцювальних колективах стала тим фундаментом, на якому постійно 
зростало творче вміння, колективна виконавська майстерність його учасників. Таким чином, у процесі 
становлення й розвитку ансамблі "Дніпро" і "Дарничанка" під керівництвом К. Василенка нагромадили 
чималий педагогічний досвід, розробили свою систему навчання й виховання танцюристів.  

Розуміючи важливе виховне значення народного танцю в хореографічному колективі та прагнучи 
подолати існуючі недоліки, К. Василенко працював над розробкою теоретичних основ української 
народної хореографії. У цьому була гостра потреба. Аналіз теоретичних праць післявоєнного періоду, у 
яких розглядалися питання організації та діяльності танцювальних самодіяльних колективів, показав, що 
не було єдиної думки щодо основних напрямів їх діяльності. Як зазначала Т. Ткаченко, "не дивлячись на 
великі досягнення самодіяльного танцювального мистецтва, у повсякденній навчально-тренувальній 
роботі більшості колективів немає єдиного методу викладання. Створення єдиної системи навчання 
украй необхідне" [2: 36]. Узагальнивши багаторічний теоретичний і практичний досвід роботи з 
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самодіяльними танцювальними колективами, К. Василенко визначив такі дидактичні складники змісту 
творчого педагогічного процесу: 1) політико-масова робота; 2) навчально-виховна діяльність; 
3) постановочна робота; 4) концертна діяльність; 5) організаційна та культурно-масова робота; 
6) семінарські заняття творчої групи і громадських керівників-хореографів. Кожний із розроблених 
К. Василенком напрямів діяльності колективу передбачав виконання виховного аспекту. На думку 
К. Василенка, тільки комплексна реалізація всіх цих компонентів стане основою розв’язання 
поставлених перед колективом складних соціально-педагогічних завдань.  

Невід’ємною складовою навчально-творчого процесу в танцювальному колективі К. Василенко 
називав політико-масову роботу. Він зазначав, що "навчити юнака чи дівчину гарно і правильно 
танцювати – це далеко не все. Необхідно, щоб з ростом виконавської майстерності поглиблювались 
знання, підвищувалась культура" [3: 13]. З цією метою поряд із практичними заняттями педагог 
запроваджує регулярне проведення для учасників ансамблю лекцій, бесід і семінарів: щомісяця в 
колективі проводилась одна лекція на суспільно-політичну тематику (про важливі події в житті країни та 
світу, про історію міста, заводу, колективу, наприклад, "Знатні жінки нашого міста", "У боях за Дніпро") 
і дві бесіди з літератури і мистецтва, які ілюструвалися музичним матеріалом, читанням художніх творів, 
показом репродукцій, демонстрацією документальних та художніх фільмів (наприклад, "Пушкін і театр", 
"150 років першому українському театру"). Особливий інтерес в учасників викликали бесіди з 
хореографії ("Вивчення хореографічного фольклору за книгою Т. Ткаченко "Народний танець", 
"П. І. Чайковський і балетний театр його часу" тощо). Їх зміст складали нариси з історії становлення та 
розвитку українського народного танцю, російського професійного балету, зарубіжної хореографічної 
культури і мистецтва, розповіді про діяльність провідних самодіяльних та професійних танцювальних 
колективів країни, ознайомлення з теоретичним доробком вітчизняних хореографів. Усі матеріали лекцій 
і бесід заносились до альбомів і зберігалися в бібліотеці ансамблю. У структурі роботи хореографічних 
колективів К. Василенка чільне місце відводилось колективному відвідуванню виставок, музеїв, 
спектаклів, концертів, кінофільмів з їх наступним обговоренням.  

Провідним напрямом діяльності будь-якого самодіяльного колективу К. Василенко справедливо 
вважав навчально-виховну діяльність. Установлено, що до К. Василенка навчально-виховна робота в 
танцювальних колективах будувалася на основі досвіду й інтуїції. Існуюча невідповідність між потребою 
підвищити ефективність впливу художньої самодіяльності на виховання й рівнем її дослідженості 
гальмувала процес розвитку хореографічного мистецтва. Педагог одним із перших з наукової точки зору 
розглянув найважливіші аспекти функціонування танцювального колективу. Результатом стало 
написання низки теоретичних праць [1; 3-5], у яких він розкрив власні погляди на виховну сутність 
танцювального колективу, методику роботи і, таким чином, зберіг мистецько-педагогічний досвід 
власної діяльності для наступних поколінь. К. Василенком були визначені такі основні складові 
навчального процесу в самодіяльних хореографічних колективах: 1) планувальна робота; 2) навчально-
тренувальні заняття; 3) вивчення й відпрацювання окремих танцювальних номерів і композицій, на 
основі яких буде здійснюватись постановочна робота; 4) вироблення навичок акторської майстерності; 
5) вивчення бальних танців. Кожен із названих складників мав виховне спрямування. 

Поділяючи погляди видатного українського педагога А. Макаренка на виховання в колективі, 
К. Василенко багато зусиль віддавав об’єднанню всіх учасників і створенню цілісного колективного 
формування. Дослідження показало, що завдяки своїм особистісним якостям і педагогічному досвіду 
педагогу легко вдавалось організовувати своїх вихованців. Кожний учасник ансамблю знав свої права, 
обов’язки, порядок і правила функціонування колективу, вимоги до роботи. К. Василенко неодноразово 
повторював своїм вихованцям, що загальний успіх танцювального колективу можливий лише за умови 
повної віддачі кожного учасника. 

Своєрідним підсумком роботи колективу К. Василенко розглядав постановочну роботу, яка показує, 
наскільки вдало організована методична робота в ньому. Пам’ятаючи, що репертуар спрямований на 
розв’язання не тільки навчальних, але й художньо-виконавських та соціально-педагогічних завдань, 
К. Василенко ретельно підходив до вирішення цього питання. Основну частину репертуару ансамблів 
народного спрямування, на думку К. Василенка, мають складати українські танці. Справжній 
балетмейстер повинен використовувати матеріал із народного побуту, адже "народний танець – могутнє 
життєдайне джерело, звідки самодіяльний колектив може і повинен черпати матеріал для своєї роботи" 
[6: 38]. Педагог звертається до історії та культурної спадщини країни – він організує роботу по збиранню 
й обробці народних танців різних регіонів України. Етнографічні експедиції на початковому етапі 
проводилися здебільшого на Дніпропетровщині. Так, у Петриківському районі записали музику й рухи 
"Танцю ложкарів", у Верхньодніпровському районі – декілька запорізьких оповідей, рухи й музику до 
танців "Шевчик" і "Кучерява Катерина" [1: 107]. Вершиною майстерності педагога стали постановки 
танців "Український весільний" та "Купальські розваги", в основі яких лежать українські національно-
культурні традиції, обряди, народні ігри. Аналіз та узагальнення творчо-постановочного напряму роботи 
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К. Василенка сприяли визначенню провідної ролі народної творчості в спадщині педагога, складовою 
частиною якої є український народний танець. 

Логічним завершенням та якісним показником усієї організаційної, навчально-творчої, виховної роботи 
керівника і всіх учасників колективу К. Василенко вважав концертну діяльність, яка дає уявлення про 
сильні та слабкі сторони ансамблю, його самобутність та творчий почерк, майстерність виконавців, 
потенційні можливості. Педагог був переконаний, що концертні виступи мають велике виховне 
навантаження: адже, таким чином, здійснюється етичне, естетичне, громадянське виховання глядачів і 
розвиток учасників. Це – потужний педагогічний засіб впливу на глядачів, оскільки у процесі концертної 
діяльності виконавець виступає посередником між автором твору і публікою, відчуває на собі її ставлення 
до того, що відбувається на сцені. К. Василенко прагнув, щоб твір мистецтва став об’єктом спільної творчої 
діяльності. Публіка виступає своєрідним каталізатором художньо-педагогічного впливу мистецтва. 

Важливою складовою роботи танцювальних колективів К. Василенко вважав спільну громадську 
діяльність, яка, окрім загальноприйнятих форм масової роботи, передбачала проведення сумісних 
обмінних концертів iз танцювальними колективами Дніпропетровського Палацу студентів та Будинку 
культури імені Калініна, м. Кіровограда (згодом – Заслужений ансамбль танцю УРСР "Ятрань"), 
відвідування концертів провідних колективів України, організацію зустрічей із майстрами мистецтва. 
Крім того, педагог не обмежувався просвітницькою діяльністю в рамках власного колективу. Він 
притримувався думки, що танець може і має стати могутнім засобом освіти й виховання. З цією метою 
необхідно: 1) організовувати концерти, програма яких знайомила б глядачів із українським народним 
танцем, його історією та національними традиціями; 2) створювати танцювальні гуртки, студії, ансамблі, 
учасники яких вивчали б основи хореографічної грамоти, знайомились із хореографічною культурою; 
3) забезпечувати підготовку хореографічно освічених керівників-балетмейстерів. 

Розуміючи важливість підготовки хореографічно освічених педагогічних кадрів, починаючи із середини 
50-х рр. ХХ ст. К. Василенко практикує організацію та проведення семінарів для громадських керівників-
хореографів та членів творчої групи. Окрім суто теоретичних питань, вивчення відповідної літератури, 
учасники знайомились на семінарі з практикою роботи над постановкою, із її програмою, сценарним 
планом, музикою, зустрічалися з провідним майстрами сцени, обмінювалися передовим досвідом. Важливе 
місце в громадській роботі було відведено ознайомленню з науково-етнографічними працями, які 
поглиблюють знання про історію українського народу, його побут і традиції. Цей напрям діяльності 
К. Василенка значно активізував керівників колективів і сприяв їх творчому професійному зростанню. 

Висновки. Таким чином, важливе значення для становлення й розвитку танцювального мистецтва 
мав педагогічний досвід К. Василенка щодо організації навчально-виховного процесу в Заслуженому 
ансамблі танцю УРСР "Дніпро" та Заслуженому ансамблі пісні й танцю УРСР "Дарничанка", що 
базувався на досягненнях українського фольклору. Педагогічні ідеї К. Василенка сприяли ефективній 
реалізації поставлених перед самодіяльністю складних соціально-педагогічних завдань, а розроблена ним 
методика роботи з танцювальним колективом швидко поширилася на Україні і посіла належне місце у 
хореографічній практиці. 
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Жиров А. А. Особенности художественно-педагогической деятельности К. Василенко в 
самодеятельных танцевальных коллективах. 

В статье проанализирован педагогический опыт деятельности К. Василенко в самодеятельных 
танцевальных коллективах "Днепр" и "Дарничанка". Определены и обоснованы дидактические 

составляющие содержания творческого педагогического процесса в коллективах художественной 
самодеятельности (политико-массовая работа, учебно-воспитательная деятельность, постановочная 

работа, концертная деятельность, организационная и культурно-массовая работа, семинарские 
занятия творческой группы и общественных руководителей-хореографов). Раскрыты особенности 

учебно-воспитательной работы в коллективе. Установлено место танцевального фольклора в системе 
воспитания танцовщиков-любителей. 

Zhyrov O. A. Peculiarities of Artistic and Pedagogical Activity by K. Vasylenko  
in the Amateur Dancing Collectives. 

The article analyzes the pedagogical experience by K. Vasylenko in the amateur dancing collectives "Dnipro" 
and "Darnychanka". The didactic components of the pedagogical content creative process in the amateur groups 

(political and mass work, training and educational activities, staged work, concerts, organizational and 
cultural-mass work, seminars of the creative team and community leaders, choreographers) are determined and 
grounded. The features of up-bringing work in the collectives are considered. The place of folklore dance in the  

amateur dancers' education is determined. 
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ТЕОРЕТИКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЛІ ВИКЛАДАЧА-НАСТАВНИКА  
В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМКУ  

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТИПУ ''КОЛЕДЖ'' 

У статті розкрито питання формування основних аспектів підготовки бакалаврів технічного профілю 
до їх професійної діяльності та наведено основні етапи розробки теоретичної моделі цієї підготовки в 
умовах коледжу. Розглянуто питання теоретико-педагогічної ролі викладача-наставника в процесі 

фахової підготовки студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації. Значну увагу приділено 
розвитку особистісних якостей та соціально-педагогічному супроводу студентів, а саме процесу 
реалізації креативного його потенціалу та ролі при цьому тьютора (викладача-наставника). 

Актуальність дослідження. Впровадження за останні десятиліття ступеневої системи освіти 
(молодший спеціаліст / бакалаврат / магістратура) зумовило істотні зміни в структурі, змісті і 
технологіях підготовки майбутніх фахівців технічного напряму в умовах вищого технічного навчального 
закладу. Сьогодні спостерігається загальна орієнтація системи підготовки спеціалістів на соціально-
педагогічний супровід студентів, що є безперечним нововведенням в освітній процес учбових закладів 
різного профілю і рівня. 

Вища технічна освіта в Україні спрямовується на забезпечення професійної самореалізації 
особистості. Вона є осереддям соціально-економічного розвитку суспільства. Професійна освіта 
забезпечує підготовку кваліфікованих фахівців для різних галузей народного господарства України і 
відповідно формує інтелектуальний потенціал нації як найвищої цінності суспільства. Гармонійний 
розвиток професійної освіти визначає темпи і рівень науково-технічного соціального прогресу. 

На сьогоднішній день процес модернізації української освітньої системи ще не завершений, оскільки 
об’єктивно до кінця не оформилися ті глобальні конфігурації, в які повинна ввійти Україна в контексті 
європейської освітньої моделі. Ця обставина відповідно відбивається на вищій професійній освіті. У 
сучасних умовах особливої уваги вимагає стратегія розвитку теорії і методики вищої технічної освіти. 

Необхідно враховувати, що освітня система повинна бути здатною паралельно вирішувати завдання 
різного типу: з одного боку, ефективно і швидко виконувати замовлення на формування професійних 
знань, умінь і навичок, що необхідні для здійснення відповідного виду професійної діяльності, з іншої – 
розвивати цілісне багатовимірне бачення системних якостей ''життєвого світу особистості''. При цьому 
велику роль в професійному самовизначенні студентів вищих навчальних закладів відіграє соціально-
педагогічний супровід зі сторони викладацького складу вузу. 

Мета дослідження – виявити складові професійної підготовки бакалаврів технічного напрямку в 
вищому навчальному закладі І-ІІ рівня акредитації.  

Об’єкт дослідження – професійна підготовка бакалаврів в умовах вищого навчального технічного 
закладу. 

Гіпотеза дослідження. Процес професійної підготовки бакалаврів технічного спрямування у вищих 
навчальних закладах буде ефективнішим, якщо буде розроблена і впроваджена теоретична модель 
професійної підготовки бакалаврів на основі компетентного, суб’єктно-діяльнісного, особисто-
орієнтованого і екзистенціального підходів, що передбачає: 

– теоретичне обґрунтування функцій викладача-наставника в його професійній діяльності у вищому 
технічному навчальному закладі; 

– розробку структури і змісту професійної підготовки бакалаврів; 
– визначення організаційно-методичних умов, що дозволяють досягти найбільшої ефективності в процесі 

підготовки бакалаврів та розробку навчально-методичного забезпечення діяльності викладача-наставника. 
Аналіз останніх досліджень з даної проблеми. Аналіз педагогічної, психологічної та філософської 

наукової літератури засвідчив те, що досліджувана проблема розглядається вітчизняними та зарубіжними 
вченими з різних аспектів, а саме: особливості професійної підготовки спеціалістів з вищою освітою; 
методи управління процесом засвоєння та системності фундаментальних знань та умінь (А. М. Алексюк, 
В. М. Галузинський, Л. Я. Зоріна, О. М. Леонтьєв, С. Ю. Мартинчак, Ю. І. Терещенко, К. В. Корсак, 
О. С. Падалка та ін.); психологічні основи творчої діяльності і особистісного підходу до навчання 
(Г. С. Костюк, І. Д. Бех, В. О. Моляко, С. О. Сисоєва, Г. О. Балл та ін.); філософсько-методологічний підхід 
до самореалізації особистості (В. С. Лутай, В. П. Андрущенко, М. І. Михальченко та ін.). 

Проблематика підготовки бакалаврів технічного напрямку розглядалася в працях вітчизняних та 
зарубіжних науковців (С. Л. Рубінштейн, С. В. Гіппіум, Д. Б. Богоявленська, В. В. Клименко, С. О. Сисоєва). 
Проблемам контролю якості та діагностики процесу навчання, модульно-рейтингової системи, тестології 
присвячені роботи В. П. Беспалько, Т. А. Ільїної, К. Інгенкампа, Л. М. Кравченко, І. П. Підласного, 
Н. Ф. Тализіної; контролю знань, умінь, навичок студентів вищих навчальних закладів присвячені 
дослідження І. Є. Булаха, В. С. Аванесова, В. А. Козакова, Л. П. Одерій, Л. М. Романишиної, В. А. Якуніна. 
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Значна увага приділена питанню формування творчої особистості з позицій філософії, гуманітаризації 
освіти, особистісного підходу до навчання (В. П. Андрущенко, І. Д. Бех, С. У. Гончаренко, І. А. Зязюн, 
В. Г. Кремень, Н. Б. Крилов, Ю. І. Мальований, Н. Г. Ничкало, Л. С. Нечипоренко, В. В. Рибалка); 
синергетичного підходу до розгляду освітніх систем (Н. Б. Булгакова, В. Г. Буданов, В. М. Вандишев, 
В. С. Лутай, В. А. Кушнір, С. П. Курдюмов); структури змісту фундаментальної підготовки (Е. В. Лузік, 
І. Я. Лернер, А. М. Сохор, Н. Ф. Тализіна, В. С. Ледньов); діагностики процесу навчання, модульно-
рейтингової системи, тестології (І. Є. Булах, В. П. Беспалько, Т. А. Ільїна, К. Інгенкамп, В. А. Козаков, 
І. П. Підласий, Н. Ф. Тализіна). 

Виклад основного матеріалу. Для системи вищої технічної освіти ключовим є всебічний розвиток 
фундаментальної, професійної та гуманітарної складових підготовки майбутніх бакалаврів. Закон ''Про 
освіту'' [1] та національна програма ''Освіта: Україна ХХІ'' категорично визначають забезпечення 
фундаментальної наукової і загальнокультурної гуманітарної підготовки, професійної практичної 
підготовки спеціалістів як основи вищої освіти. Щоб досягнути основну мету вищої освіти, в людині 
повинен бути закладений механізм саморозвитку особистості, який забезпечується реалізацією 
фундаментальної підготовки і подальшим професійними ростом у межах майбутньої спеціальності [2]. 

Відповідно до нормативної документації про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), якщо 
вищий навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації здійснює підготовку фахівців у складі вищого 
навчального закладу ІІІ-ІV рівня акредитації або працює з ним у комплексі за інтегрованими планами, то 
випускник вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації, що здобув освітньо-професійний рівень 
''молодший спеціаліст'', може продовжити навчання зі спорідненої спеціальності за освітньо-
кваліфікаційним рівнем ''бакалавр'' у зазначеному вищому навчальному закладі, на умовах, визначених 
угодою між навчальними закладами. Водночас відповідно до проекту Закону України ''Про освіту'', вищі 
навчальні заклади типу ''коледж'' можуть здійснювати підготовку бакалаврів технічного напрямку після 
отримання ними кваліфікаційного рівня ''молодший спеціаліст''. 

У підготовці бакалаврів технічного напрямку одне з головних місць займає викладач-наставник, що 
здійснює навчальний та виховний процес. До головних функцій викладача-наставника відносять 
цілевказівну, комунікативну, плануючу, проектно-організаторську, методичну, діагностичну, 
управлінську, мотиваційну, контрольну, виконання яких дозволяє в повному об’ємі реалізувати 
підготовку бакалаврів як технічних спеціалістів до майбутньої трудової діяльності. 

Тому актуальним завданням вдосконалення навчального процесу підготовки спеціалістів є розробка 
теоретичної моделі підготовки до професійної діяльності, що включає в себе мету, завдання, підходи 
(суб’єктивно-діяльнісний, екзистенційний, особистісно-орієнтований), принципи (навчання через 
діяльність, збагачення за рахунок різноманіття, практично-функціональну діяльність), компоненти 
професійної діяльності викладачів-наставників (змістовний, критерійний, результативний), етапи, 
організаційно-методичні умови і передбачуваний результат, направлений на формування загальних і 
професійних компетенцій і особистих якостей: самостійності, самовизначення, самоактуалізації. 

До головних критеріїв, показників і рівнів професійної діяльності бакалавра технічного напрямку 
належать: 

– мотиваційний, що реалізується в направленості на формування професійної підготовки, 
самостійності в досягненні мети, сформованості уявлень про себе як про професіонала; 

– діяльнісний, що відображається в наступних показниках: рівень опанування теоретичних знань; 
прагнення створювати умови для власного професійного саморозвитку і розвитку організаторських 
здібностей у реалізації кар’єрного росту; спрямованість на створення комунікативних умов, які сприяли 
б досягненню поставлених завдань; 

– професійно-особистісний, що включає в себе постійне прагнення до професійного 
самовдосконалення; прагнення створювати умови для власного особово-професійного саморозвитку та 
самоактуалізації (особове зростання). 

Організаційно-методичні умови реалізації діяльності викладача-наставника в вищому технічному 
закладі І-ІІ рівня акредитації складаються з наступних компонентів: 

– розробка методичного забезпечення для успішного розвитку професійної діяльності бакалаврів 
технічного спрямування в умовах виробничої діяльності; 

– моделювання педагогічних ситуацій взаємодії учасників освітнього процесу ''викладач – майбутній 
бакалавр – батьки студента'' в професійній підготовці бакалавра; 

– виявлення позитивних ефектів, повний аналіз процесу реалізації індивідуальних освітніх траєкторій 
і способів усунення можливих перешкод. 

У розвитку особистісних якостей майбутніх бакалаврів значний вплив має дуальна система ''викладач –
студент''. Спільна діяльність двох рівноправних частин цієї системи визначає мету, об’єкт та суб’єкт 
навчальної діяльності, її засоби, а також формулює результати навчання. Під час спільного пошуку 
розв’язання навчальних завдань між викладачем коледжу та студентом здійснюється обмін думками, 
знаннями, засобами діяльності, внаслідок чого відбувається рефлексія, оцінювання здобутих результатів. 

Не секрет, що саме в вищих навчальних закладах, таких як коледж відбувається більш тісний контакт 
між викладачами та студентами. При здійсненні навчальної та виховної діяльності викладачам цих 
закладів варто враховувати активний характер діяльності сучасного студента, що сприяє їх 
пізнавальному розвитку. Сучасні студенти відрізняються тим, що їх діяльність характерна рухливістю, 
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мінливістю інтересів та зацікавлень, різноманітністю молодіжної культури тощо. Кожний студент є 
особистістю з певним рівнем інтелектуального розвитку, індивідуальним стилем сприймання, 
запам’ятовування тощо. 

Відповідно, викладач коледжу повинен застосовувати комплекс як традиційних засобів та методів 
навчання, так і весь спектр сучасного інструментарію навчальної діяльності. Серед таких засобів наявні 
інтерактивні засоби навчання, оскільки саме вони дозволяють отримати знання у процесі власної 
активності. Однією із характерних рис застосування інтерактивного навчання є той момент, що 
активними співтворцями навчально-виховного процесу є самі студенти. 

Реалізація теоретичної моделі професійної підготовки бакалаврів на виробництві відображається в 
навчально-методичних матеріалах (програми курсу спеціалізації і підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників освіти ''Теорія і технологія супроводу бакалаврів викладачем наставником (тьютором) в 
педагогічному вузі''), які можуть застосовуватися в масовій практиці і використовуватися при модернізації 
діючих навчальних планів, програм, розробок нормативних і практичних курсів по педагогіці. 

В діяльності викладача–наставника вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації можуть широко 
застосовуватися елементи діагностики. Діагностичні методики можуть застосовуватися в педагогічному 
моніторингу здібності студентів до самостійної роботи, здатності до співпраці, здатності до 
саморефлексії та самовизначення. Достовірність і обґрунтованість отриманих результатів 
забезпечуються чіткістю вихідних методологічних підходів і принципів; вживанням сукупності методів 
дослідження адекватних об’єкту, предмету, меті, завданню, гіпотезі і логіці дослідження; 
аргументованістю висновків, дослідно-експериментальним підтвердженням. 

Саме викладач-наставник розглядається як педагог, що здійснює соціально-педагогічний супровід учнів з 
метою формування когнітивних, комунікативних компетенцій, самостійності, самовизначення, 
самоактуалізації. Виділені функції викладача-наставника (цілевказівна, комунікативна, плануюча, проектно-
організаторська, методична, діагностична, управлінська, мотиваційна, контрольна) визначають основні його 
напрями роботи в педагогічній діяльності навчального закладу. Структура і зміст діяльності викладача-
наставника в професійній підготовці бакалаврів технічного напряму передбачають діагностичний, 
мотиваційно-цільовий, інформаційно-аналітичний, інтеграційний етапи та їх послідовну реалізацію.  

Система підготовки фахівців технічного профілю у навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації є 
багатофункціональною і багатопредметною системою. Всі навчальні дисципліни, що входять в її 
структуру, представляють конкретну галузь знань. При створенні таких педагогічних систем 
застосовуються принципи системності та композитивного проектування [2], організації підготовки, що 
вимагають надання таким педструктурам загальносистемних властивостей (цілісності, динамічності, 
гнучкості, функціональності). Значний сегмент у педагогічній практиці підготовки технічних фахівців у 
закладах І-ІІ рівня акредитації займає застосування особистісно-орієнтованого підходу [3]. Педагогічні 
технології та засоби повинні створити відповідні умови для повного розвитку пізнавальної діяльності 
майбутніх фахівців, максимальної реалізації особистісних якостей студентів, встановлення відповідних 
взаємовідносин у гуманістичній системі ''викладач-студент''. Така взаємодія реалізується за рахунок 
застосування виробничо-технічних завдань, сучасних методів та засобів проектування технологічних 
процесів, створення відповідної атмосфери, зацікавлення студентів, що в кінцевому результаті приведе 
до всебічного розвитку логічної та образної сфер мислення майбутнього спеціаліста технічного 
напрямку. Перед викладачем-наставником з першого моменту знайомства з майбутніми професіоналами 
технічного напрямку стоїть серйозне завдання виховного характеру, що починається з побудови 
поведінкової карти особи студента з урахуванням його психологічного портрету, комунікативної 
характеристики і довузівського виховання. 

Протягом навчання між викладачем і студентом налагоджуються довірчі стосунки. Робота в парі 
''студент-куратор'' на наступних курсах навчання стає найбільш інтенсивним, оскільки саме на цьому 
рівні визначаються основні вектори розвитку особи студента, і тут зароджується майбутній життєвий 
успіх людини. На останніх курсах навчання робота викладача-наставника стає більш схожою на роботу 
радника і порадника. При хорошому знанні індивідуальності особистості студента поради викладача не 
можуть бути даремними і сприйматимуться студентом адекватно і зважено. 

Особливим завданням викладача-наставника є складення детальної характеристики-резюме для 
подальшого влаштування на роботу з найкращими можливостями кар’єрного росту. 

Висновки: 
1. Науково-обґрунтована система вищої технічної освіти здатна спричинити якісну зміну 

навчально-виховного процесу, що визначається потребами гнучкого регулювання ринку праці, 
задоволення потреб людини в отриманні освіти та відповідної професійної кваліфікації. 

2. Передумовою успішного засвоєння фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів є 
наявність викладацького складу, що має не лише відповідну освітню теоретичну підготовку, але й 
значний досвід професійної виробничої діяльності. 

3. Ключовим елементом освітнього процесу у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації 
можна вважати діяльність викладача-наставника, що передбачає цілісну комплексну програму 
навчального та виховного впливу з метою формування особистості майбутнього професіонала 
технічного спрямування 
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Подальші напрямки дослідження включатимуть детальну розробку шляхів створення відповідного 
забезпечення для організації підготовки технічного профілю у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня 
акредитації та будуть спрямовані на створення ефективної системи ступеневої підготовки технічних 
спеціалістів, де кожний ступінь буде закінченим професійним рівнем із відповідним навчально-
методичним забезпеченням, оновленим змістом навчання, підбором форм і методів навчання, що 
відповідають даному рівню. 
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Калушка В. П. Теоретико-педагогические аспекты роли преподавателя-наставника в процессе 
подготовки бакалавров технического направления в высших учебных заведениях типа ''колледж''. 

В статье раскрываются вопросы формирования основных аспектов подготовки бакалавров 
технического профиля к их профессиональной деятельности и приведены основные этапы разработки 
теоретической модели этой подготовки в условиях колледжа. Рассматриваются вопросы теоретико-
педагогической роли преподавателя-наставника в процессе профессиональной подготовки студентов 
высших учебных заведений I-II уровня аккредитации. Значительное внимание уделяется развитию 
личностных качеств и социально-педагогическому сопровождению студентов, а именно процессу 
реализации креативного его потенциала и роли при этом тьютора (преподавателя-наставника). 

Кalushka V. P. Theoretical and Pedagogical Aspects of the Teacher-Mentor’s Role in the Training of the 
Technical Profile Bachelors in the Higher Educational Institutions such as "College". 

The article describes the problems of forming the basic aspects of technical profile bachelors' training to their 
professional activities and the basic steps of developing the theoretical model of this training in the college. The 

problems of the teacher-mentor's theoretical and pedagogical role in the students' training in the higher 
educational institutions of the I-II levels of accreditation are considered. The considerable attention is paid to 
the development of students' personal qualities and the social and educational support for them, namely, the 

implementation of students' creative potential and tutor's (teacher-mentor's) role. 
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ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ КЕЙСІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ В УКРАЇНІ 

Статтю присвячено проблемі використання кейсів на заняттях при викладанні педагогічних дисциплін у 
професійній підготовці майбутніх учителів у вищих навчальних закладах України. Розглянуто і 
проаналізовано труднощі, які класифіковано на певні групи щодо застосування кейс-методу, який 
створює позитивну мотивацію для успішного засвоєння матеріалу та активності особистості. 
Особливу увагу приділено напрямкам і детермінантам подолання труднощів у роботі з кейсами.  

Постановка проблеми. У зв'язку з існуючими соціально-економічними умовами в країні 
утворюється гостра потреба у фахівцях, здатних поєднати теоретичну підготовку і практичні вміння, 
необхідні для творчої діяльності в професійній сфері. 

Проблема впровадження кейс-методу широко досліджена в навчально-методичній літературі, однак 
на сучасному етапі розбудови системи вищої освіти вона потребує всебічного комплексного вивчення та 
створення якісно нової моделі викладання, яка б відповідала новим вимогам щодо підготовки 
професійних кадрів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На думку провідних вітчизняних і зарубіжних учених 
(Г. Каніщева, Ю. Сурміна, В. Чуби, П. Шеремета, М. Коула, Ж. Піаже, І. Простана, Б. Річардсона, 
Г. Саймса, Л. Шульмана та інших) кейс-метод сприяє розвитку критичної рефлексії, кращому розумінню 
теорії, вчить розв’язувати проблеми і практично їх аналізувати. Однак, використання кейсів в Україні 
зіштовхується зі значними труднощами у професійній підготовці майбутніх учителів у вищих 
навчальних закладах. 

Метою статті є аналіз проблем та певні напрямки і детермінанти подолання труднощів щодо 
використання кейсів у професійній підготовці майбутніх учителів. 

Виклад основного матеріалу. Широке функціональне коло кейс-методу створює можливості для 
його використання не тільки в гуманітарній та мовній освіті, але й у педагогічній освіті. Цінність 
положень кейс-методу для методики викладання, зокрема у педагогіці, полягає у його здатності 
вирішувати цілу низку завдань і ситуацій в комплексі. 

Застосування кейсів на заняттях при викладанні педагогічних дисциплін передбачає низку труднощів, 
які можна класифікувати на такі групи: політичні, психологічні, педагогічні, культурологічні й методичні 
труднощі та детермінанти їх усунення.  

Перша група – це політичні труднощі. Функціональне поле кейсів має поки що потенційний 
характер, тобто воно повноцінно розгорнеться у найближчому майбутньому в міру посилення експансії 
ситуаційного методу в процеси навчання, вже перші українські кейси принципово відрізняються від 
західної традиції насиченістю дослідницької діяльності.  

На думку А. Д. Сидоренко це пояснюється багатьма причинами, серед яких істотну роль відіграє 
розвиненість наукової методології й принципове володіння нею вчителями. Позначається на даному 
процесі також і те, що українське суспільство є суспільством якісних змін, що можуть здійснюватися 
принаймні за трьома векторами: 1) відповідно до вектора оновлення виникають нові форми, що 
проходять різні фази життя від дитинства до зрілості; 2) в аспекті вектора деградації чи 
деінституціоналізації, коли відбувається руйнування деяких інститутів суспільства, що призводить до 
появи ''ланцюжків'' відповідних ситуацій деградації; 3) у зрізі вектора реставрації, який зумовлений тим, 
що Україна вступила у своєрідний етап свого історичного розвитку, через який проходили всі країни 
після революцій, коли відбувалося відновлення елементів і структур колишньої системи [1]. При цьому 
вектори діють у тісній взаємодії. Саме відновлення містить у собі елементи деградації і проходить у 
формі реставрації, а деградація характеризується елементами новизни у площині аспектів життя, що 
реставрується з огляду на минуле тощо. Таким чином, ситуації, що виникають у житті суспільства, 
несуть на собі значний відбиток принципової тривекторної невизначеності, що і додає українським 
кейсам дослідницького характеру. 

Учитель як провідник політики держави не може бути осторонь від політичних подій, які 
відбуваються в Україні, тому запропоновані кейси для майбутніх учителів повинні також включати 
зміни, що відбуваються в освіті в Україні: упровадження ЗНТ та 11-річний термін навчання, введення 
профільного навчання, зменшення кількості предметів у програмах тощо. Робота з кейсами, яка 
обумовлена політичними інноваціями, надає майбутньому вчителю можливість висловлювати свою 
думку щодо певної проблеми, оцінити адекватність своєї думки порівняно з думками інших учасників 
групи, що призводить до вироблення критичного мислення майбутнього вчителя та формування 
особистісної життєвої позиції.  
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Друга група психологічних труднощів носить, насамперед, психологічний характер. О. Г. Смолянінова 
вважає, що ні студенти, ні вчителі, ні навчальні заклади не готові зараз до активного використання цього 
методу, оскільки вітчизняні традиції виховання дітей у сім’ ї, традиції середньої й вищої школи суттєво 
відрізняються від європейських [2]. Для уникнення цієї ситуації, на нашу думку, передусім, необхідно 
використовувати кейс-метод як одну з технологій проблемного навчання при викладанні дисциплін 
психолого-педагогічного циклу у вищих начальних закладах України. Проведення практичних та 
лабораторних занять, організація методичних майстерень з вирішення проблемних методичних та 
педагогічних завдань, обговорення проблемних ситуацій сприятимуть не тільки активізації розумової 
діяльності майбутніх учителів, розвитку їхнього професійного мислення, але й зниженню психологічної 
напруги, виробленню навичок рішення педагогічних проблем, що виникають [3]. 

На наш погляд, кейс-метод є засобом, який сприяє побудові навчання в аспекті суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії. Важливими в ефективній професійній підготовці вчителя є спеціально організовані проблемні 
дискусії за матеріалами кейсів. На відміну від традиційної дискусії, проблемна дискусія базується на 
обміні думками з певної педагогічної або методичної проблеми і передбачає її аналіз на предмет 
встановлення принципів, методів, класифікаційних систем або теоретичних положень. Ми вважаємо, що 
така проблемна дискусія особливо ефективна, коли зміст навчального матеріалу пов'язаний з 
проблемами науково-методичного характеру, проблемами та протиріччями, рішення яких можна 
виробити в імітаційних проектах, які можуть бути застосовані на практиці. Упродовж такої дискусії 
значна увага приділяється не тільки процедурі взаємодії, але й висловленню ідей, які надалі можуть бути 
впроваджені в завдання-проекти. У цьому варіанті дискусія спрямовується не на загальну орієнтацію в 
спектрі можливих підходів до проблеми та її аргументації, а на опрацювання самого змісту кожного з 
проблемних підходів, які були окреслені під час обговорення [4]. 

До третьої групи належать педагогічні труднощі застосування кейс-методу, що передбачає побудову 
навчання в аспекті суб’єкт-суб’єктної взаємодії. По-перше, більшість завдань, з якими зустрічається 
майбутній учитель, є непрогнозованими і передбачають багато варіантів рішення. Крім того, педагогічні 
проблеми є переважно неструктурованими, їх характеризують невпевненість і невизначеність. На думку 
західного дослідника І. Грінвуд, кейс-метод є ефективним для розвитку навичок ідентифікації 
педагогічної проблеми, систематизації й аналізу викладених фактів та розробки альтернатив рішення [5]. 
По-друге, творче й аналітичне мислення стає необхідною рисою сучасного вчителя. Професійна 
підготовка – це постійний активний творчий процес, що вимагає використання багатьох аналітичних і 
поведінкових навичок. Індивідуальний аналіз кейсу і його обговорення в групі [6] дають набагато більші 
можливості для розвитку педагогічної майстерності, ніж заучування підручника чи конспекту лекцій. 
По-третє, використовуючи завдання у формі кейсів, майбутній учитель має значно більше можливостей 
поділитися своїми знаннями, досвідом і уявленнями, тобто навчитися один у одного. Під час 
використання кейс-методу у студентів підвищується впевненість у своїх здібностях; вони активно 
вчаться слухати один одного і точніше висловлювати свої думки.  

Четверта група вміщує культурологічні труднощі, що пов’язані, з одного боку, з типовими 
культурними проблемами, а з другого – з діяльністю вчителя як ретроноватора іншомовної культури. У 
''Національній доктрині розвитку освіти України ХХІ століття'' підкреслено, що ''держава повинна 
забезпечувати виховання особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, сучасної 
європейської цивілізації, орієнтуватися в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки'' [7]. Власний 
високий рівень соціокультурної компетенції майбутнього вчителя допоможе йому достатньо повно 
реалізувати свою культурно свідому роль у побудові навчального і виховного середовища в школі.  

Таким чином, варто зазначити, що запропоновані кейси, які включають педагогічні ситуації, 
вимагають від студентів використання фонових знань, тобто знань реалій тих, хто говорить або слухає. 
На наш погляд, таке навчання дозволить майбутнім учителям значно поширити власні професійно 
значущі знання про навчання та виховання в інших країнах. Крім фонових знань, майбутній учитель 
повинен оволодіти моделями вербальної та невербальної комунікативної поведінки згідно з нормами 
етикету тієї чи іншої країни, що допоможе йому знаходитися на рівних умовах при спілкуванні з 
іншомовними партнерами. Тому є потреба в запровадженні кейсів, які передбачають вивчення проблем 
педагогічної взаємодії з учителями різних країн Європи. Робота з такими кейсами дозволить 
майбутньому вчителю продемонструвати особливості й відмінні риси професійної підготовки в Україні. 
Кейси культурологічного змісту мають стати однією із методик з предметів. Саме методист-предметник 
може акцентувати увагу майбутнього вчителя на його культурологічні аспекти. 

П’ята група включає методичні труднощі. Істотну специфіку кейсів забезпечує й українська 
методична традиція. Технологію моделювання ми розуміємо як процес дослідження, виразу та 
використання найбільш вагомих, соціально і професійно значущих моделей. Під моделлю, в цьому 
випадку, розуміємо певний спосіб відображення або відтворення діяльності, а саме відношення моделі до 
того, що моделюється, сутність відношень не тотожності, а аналогу. Моделювання навчальних 
педагогічних ситуацій у процесі професійної підготовки дозволяє цілеспрямовано навчати студентів 
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досліджувати ці ситуації, бачити й формувати педагогічні задачі та знаходити способи їх розв'язання. 
Особливу увагу варто приділити моделюванню педагогічних ситуацій – педагогічній грі як способу 
відображення реальної діяльності вчителя в тих чи інших штучно створених педагогічних ситуаціях та 
імітації дій вчителя. 

Дослідження Є. Берна довели, що володіння майбутньою професією має задовольняти соціальну і 
професійну нестачу знань, необхідних не тільки для вирішення навчальних задач, але й для формування 
можливостей у вирішенні суміжних або наступних задач. Ігрове моделювання в цьому контексті має 
непересічне значення для створення умов, у яких формуються, розвиваються і вдосконалюються професійне 
мислення, майстерність, компетентність, світогляд, стиль і культура, професійна поведінка і спілкування [8]. 

В історії психологічної думки першість у спробі пояснення механізмів впливу рольових ігор і розробці 
стратегії й тактики їх обдуманого застосування належить психодраматичному напряму, побудованому 
більше 70 років тому Я. Морено, ключовим поняттям якого є ''спонтанність'', здатність руху в заданому 
напрямі. Таким чином, психодрама – це метод інсценування особистого досвіду, тобто програвання ролей, 
яке передбачає активізацію психічних процесів учасників. Вона спрямована на зняття напруги, яку 
відчувають студенти при першому професійно-педагогічному спілкуванні з учнями, допомагає 
мобілізувати резервні можливості студента, привчає їх використовувати нові засоби для досягнення цілей і 
формує у них новий погляд на педагогічні ситуації, які виникають, на своє особистісне ставлення до них, 
що призводить до їх переоцінки [8]. Завершальна стадія психодрами полягає у спільному обговоренні та 
аналізі правильності поведінки всіх учасників педагогічної ситуації. Такі обговорення допомагають 
побачити свої педагогічні помилки, покращити варіант поведінки, пізнати себе й інших, стимулюють 
активність групової взаємодії й емпатійного взаєморозуміння . Цікавим, на наш погляд, є використання 
психодрами ''Мої перші кроки у школі'', ''Слабкий учень'', ''Знову запізнився''. 

Популярність ігрових методик додає кейсам драматургію дії, гри конкретних ролей, яка є динамічним 
явищем здійснення тих взаємодій, що знаходяться поза межами тексту кейсу, що призводить до 
перетворення цього методу в різновид ситуаційної ігрової методики. Накопичений у країні колосальний 
досвід застосування ігор має потребу в методологічному переосмисленні й використанні у нових 
педагогічних умовах. Своє конкретне виявлення психодрама знаходить у рольовій грі, яка полягає у 
''виконанні будь-якої ролі в аматорській уяві, використовується як терапевтичний прийом для 
розучування і вдосконалення бажаної й адаптивної поведінки, особливий метод залучення людини до 
творчої діяльності, метод стимулювання активності''. 

Актуальність рольової гри з певним професійно-орієнтованим сюжетом у тому, що вона включає в 
себе риси як учіння, так і майбутньої педагогічної діяльності, дозволяє студентам розкрити себе і сприяє 
виробленню активної позиції. Педагогічний вплив цього виду діяльності полягає у розвитку в студентів 
професійно значущих особистісних якостей, професійних умінь, формуванні об'єктивної оцінки своїх 
сил і здібностей в умовах, максимально наближених до реальної майбутньої професії. Використання 
кейс-методу та можливі шляхи подалання труднощів в узагальненому вигляді подано в таблиці 1. 

Таблиця 1. 
Детермінанти труднощів використання кейс-методики та можливі напрями їх подолання 

 
Труднощі 

використання 
кейс-методики 

Напрями подолання 

1) Політичні Знайомство з рекомендаціями Ради Європи, новим державним 
стандартом України з іноземних мов, роз’ясненнями основних положень 
програм з іноземних мов для всіх типів шкіл. 

2) Психологічні Розробка цілей професійної підготовки майбутніх учителів, координація 
навчальних планів предметів психолого-педагогічного циклу. Розподіл 
вербального та невербального матеріалу, а також методів роботи з ним 
для учнів основної та профільної школи згідно з їх віком та 
індивідуальними інтересами. 

3) Педагогічні Створення умов для актуалізації самостійної та пізнавальної діяльності, 
установка на самостійне самовдосконалення. Розробка педагогічних 
ситуацій за змістом. 

4) Культурологічні Вивчення передового досвіду вчителів за допомогою кейс-методики, 
обмін передовим досвідом. Опора на довідкову літературу, методичні 
рекомендації, зарубіжні навчальні комплекти. 

5) Методичні Демонстрація нових ефективних методів навчання інноваційних 
технологій та втілення їх у процес навчання. 
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Ми розуміємо, що кейс-метод є складним і ефективним інструментом технології навчання. Однак 
його не можна вважати універсальним, таким, що застосовується у всіх навчальних дисциплінах і при 
вирішенні вчителем всіх завдань навчання. Хоча ця методика і володіє значною універсальністю, дійсний 
ефект можна отримати тільки в процесі поєднання її з класичними методиками навчання. Важливо і те, 
що вона повинна пройти відомий шлях адаптації, яка передбачає серйозні ментальні зміни як у 
суспільстві загалом, так і серед учителів. Таким чином, кейс-методика відрізняється органічним 
демократизмом, якого не вистачає в суспільстві і, водночас, вона сприяє дійсній демократизації 
навчального процесу. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Сидоренко А. Д. Ситуаційна методика навчання : Теорія й практика / А. Д. Сидоренко, В. І. Чуба. – Київ : 
Центр інновацій і розвитку, 2001. – 256 с. 

2. Смолянинова О. Г. Дидактические возможности метода case-study в обучении студентов [Електронний 
ресурс] / О. Г. Смолянинова. – Режим доступу : http://www.lan.krasu.ru/studies/authors/smolyaninova/CASE-
STUDY/articles/Didactic/Didactic.html. 

3. Davis G. A. Educational psychology : theory and practice / G. A. Davis. – N.Y. : Random House, 1983. – 210 p. 
4. International encyclopedia of teaching and teacher education. – London : Pergamon Press, 1987. – 246 p.  
5. Greenwood G. E. Case studies for teacher decision making / G. E. Greenwood  & F. W. Parkay. – New York : 

Random House, 1989. – 59 p. 
6. Easton G. Learning from case studies / G. Easton // Englewood Cliffs, Prentice Hall Regents. – 1982. – Р. 79–88. 
7. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст. Проект // Освіта. – 2001. – 24–31 жовтня. – С. 1–5. 
8. Калінін В. О. Інноваційні технології формування професійної компетентності майбутнього вчителя 

іноземної мови у діалозі культур : [навчально-методичний посібник] / В. О. Калінін. – Житомир : Вид-во 
ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 140 с. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 

1. Sydorenko A. D. Sytuatsiina metodyka navchannia : Teoriia i praktyka [The Situational Training Technique : 
Theory and Practice] / A. D. Sydorenko, V. I. Chuba. – K. : Tsentr innovatsii i rozvytku, 2001. – 256 s. 

2. Smolianinova O. G. Didakticheskie vozmozhnosti metoda case-study v obuchenii studentov [Didactic Possibilities 
of the Case-Study in Teaching Students] [Еlektronnyi resurs] / O. G. Smolianinova. – Rezhym dostupu : 
http://www.lan.krasu.ru/studies/authors/smolyaninova/CASE-STUDY/articles/Didactic/Didactic.html. 

3. Davis G. A. Educational psychology : theory and practice / G. A. Davis. – N.Y. : Random House, 1983. – 210 p. 
4. International encyclopedia of teaching and teacher education. – London : Pergamon Press, 1987. – 246 p.  
5. Greenwood G. E. Case studies for teacher decision making / G. E. Greenwood  & F. W. Parkay. – New York : 

Random House, 1989. – 59 p. 
6. Easton G. Learning from case studies / G. Easton // Englewood Cliffs, Prentice Hall Regents. – 1982. – Р. 79–88. 
7. Natsional'na doktryna rozvytku osvity Ukrainy u XXI st. Proekt [The National Doctrine of Education in Ukraine in 

the XX Century. Project] // Osvita [Education]. – 2001. – № 24–31. – S. 1–5. 
8. Kalinin V. O. Innovatsiini tekhnologii formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutniogo vchytelya inozemnoi 

movy u dialozi kul'tur [Innovative Technologies of Forming Professional Competence of Future Teachers of Foreign 
Languages in the Dialogue of Cultures] : [navchal'no-metodychnyi posibnyk] / V. O. Kalinin. – Zhytomyr : Vyd-vo 
ZDU im I. Franka, 2010. – 140 s. 

 
Матеріал надійшов до редакції 18.12. 2012 р. 

Ковалёва С. Н. Проблемы использования кейсов в профессиональной подготовке учителя в Украине. 

Статья посвящена проблеме использования кейсов на занятиях при преподавании педагогических 
дисциплин в профессиональной подготовке будущих учителей в высших учебных заведениях Украины. 
Рассмотрены и проанализированы трудности, которые классифицированы на группы по применению 
кейс-метода, который создает положительную мотивацию для успешного усвоения материала и 
активности личности. Особое внимание уделяется направлениям и детерминантам преодоления 

трудностей в работе с кейсами. 

Kovalyova S. M. Problems of Using Cases in the Professional Teachers' Training in Ukraine. 

The article deals with the use of case studies in the classroom during teaching pedagogical subjects in the 
professional teachers' training in the higher educational institutions of Ukraine. Different difficulties that are 

classified by certain groups on the use of case-method are analyzed. It has been discovered that the case-method 
creates the positive motivation for the successful knowledge digestion and personality's activity. The special 

attention is paid to the ways and determinants of overcoming the difficulties in working with cases. 
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СТРАТЕГІЯ ЧИТАННЯ: КОРЕЛЯЦІЯ ПЕРВИННИХ І ВТОРИННИХ НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТІВ 

Категорія відтворюваності зводиться до мовленнєвої компетенції носіїв мови в тій її частині, 
яка відноситься до знання типології первинних текстів і відповідних їм вторинних реалізацій у 
формах і жанрах вторинних текстів, тому типологія вторинних текстів на додачу до жанрових 
критеріїв класифікації повинна враховувати і обсяг мовних актів. Для відтворення навчальної 
інформації найважливіше значення мають вторинні тексти, в яких викладається навчальна 

інформація, тому ті, хто навчаються, повинні розуміти зв'язки між стратегіями читання і його 
програмованими результатами. 

Постановка проблеми. Осмислення змісту категорії відтворюваності приводить до висновку про те, 
що вона є приналежністю не тексту у власному розумінні слова, а властивістю текстової комунікації. 
"Текст як структура і механізм" визначені й описані в даний час з достатньою для проблем розуміння 
змісту тексту повнотою. Але цей вид комунікації є неповним, однобічним, спрямованим лише на 
одержувача інформації [1]. "Механізм", якій міститься у свідомості і пам'яті індивіда і необхідний для 
цілей повної, в нашому випадку, навчальної двосторонньої комунікації в методичному відношенні, не 
прорахований. 

Попередній аналіз проблеми показує, що категорія відтворюваності в особистісному вимірі 
замикається на мовленнєвій компетенції носіїв мови в тій її частині, яка відноситься до знання типології 
первинних текстів і відповідних їм вторинних реалізацій у формах і жанрах вторинних текстів. При 
цьому типологія вторинних текстів на додачу до жанрових критеріїв класифікації повинна враховувати і 
обсяг мовних актів, так як в навчальному процесі мовні жанри можуть реалізуватися в одному реченні 
(висловлюванні), в блоці висловлювань, в тексті "повної відповіді". 

У зв'язку з останнім виявляється і необхідність типології питань, на які відповідають учні в різних 
типах навчальних мовних ситуацій [2]. Головною проблемою типологічних підстав методики навчання 
комбінованим актам мови (читання – фіксація навчальної інформації – відтворення навчальної 
інформації) є проблема виділення типів навчальних текстів і типів їх вторинних реалізацій.  

Мета статті. Результати аналізу цієї головної проблеми дають можливість визначити методичні 
основи навчання відтворення змісту первинних навчальних текстів. Це обумовлено необхідністю 
класифікації мовленнєвих жанрів учительської мови. Всі ці питання розглядаються далі в зазначеній 
послідовності. 

Виклад основного матеріалу. Види текстової інформації досить прості і доступні навіть для учнів 6-
7 кл. Тематична інформація абзацу вкладається в його тематичну пропозицію (наприклад: Я добре знаю 
типи акторів всіх країн. Німецькі .... Французькі. ... Італійські лицедії ...). 

Компоненти тексту легко розпізнаються за зміною предмету мовлення. Однак у корпусі навчального 
тексту безліч предметів мови групуються в ряд блоків, що знаходяться в певних відносинах один до 
одного і характеризують структуру і композицію тексту. Цей новий вид інформації дозволяє побачити 
текст загалом і ретроспективно уточнити роль кожного компонента тексту та його цільове призначення. 

Цей вид інформації дозволяє вирішити ще одне завдання: виявити жанри навчальних текстів. Тексти з 
фізики, хімії, математики, астрономії легко групуються в типи і реалізуються в наступних наборах 
компонентів змісту: 

1. Тексти типу "Поняття про об'єкт. Сутнісні характеристики". 
Типові компоненти змісту: визначення поняття про об'єкт + експлікація визначення об'єкта + 

мотивація визначення об'єкта + ілюстрація положень визначення. 
2. Тексти типу "Об'єкт та його властивості (процесуальні ознаки)". 
Типові компоненти змісту: визначення властивостей об'єкта + аргументація властивостей об'єкта + 

умови прояву властивостей об'єкта + область поширення властивостей об'єкта + наслідок прояву 
властивостей об'єкта + історія відкриття властивостей об'єкта. 

3. Тексти типу: "Класифікація об'єктів". 
Типові компоненти змісту: підстава класифікації + каталог підкласів + диференціальні ознаки 

підкласів + функціонування окремих підкласів + порівняльна характеристика підкласів + історія 
створення класифікації + загальне поняття про клас об'єктів. 

4. Тексти типу "Зв'язки, відносини, залежності окремих складових об'єкта". 
Типові компоненти змісту: визначення залежності + експлікація залежності + аргументація 

залежності + ілюстрація залежності + значення залежності + наслідок прояву залежності + область 
поширення залежності + історія відкриття залежності + практичне застосування залежності. 

5. Тексти типу "Способи, прийоми, здійснення діяльності над об'єктом". 
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Типові компоненти змісту: визначення способу + експлікація способу + аргументація способу + 
ілюстрація способу + умови дії способу + область поширення способу + значення способу + база даних 
(пам'ятки, таблиці і т. д.) способу [3]. 

У навчальних текстах з історії, географії, російської мови, літератури є свої типові набори 
компонентів змісту. Історична подія (повстання, війна, реформи) характеризується в такому наборі 
предметів мови і відповідних їм компонентів: історичні передумови події, рушійні сили, цілі сторін, 
привід до початку події, початок, етапи розвитку події, результати, наслідки, значення події. У творах 
різних типів є свої набори компонентів. 

Стосовно до навчальних текстів філологічного циклу і, зокрема мовознавства, номенклатура жанрів 
має інший вигляд. Тут виділяються: 1) тексти типу тематичних і проблемних оглядів; 2) тексти типу 
характеристики мовознавчих об'єктів; 3) тексти реферативного характеру й деякі інші. 

Але для відтворення навчальної інформації набагато важливішими є типи вторинних текстів, в яких 
викладається навчальна інформація. Але по-перше, скажемо про проблеми навчального читання і ті 
можливості, які дають тому, хто навчається, розуміння зв'язку між стратегіями читання і його 
програмованими результатами. 
Стратегія читання. Говорячи про стратегію читання, ми маємо на увазі загальновідомі види 

читання: ознайомлювальне читання, аналітичне, вибіркове та ін. Всі вони з тим або іншим ступенем 
повноти використовуються при виділенні текстової інформації, незалежно від того, якою є мета читання. 
Це загальнонавчальні вміння, які формуються з першого по випускний клас середньої школи. Але як 
тільки мова заходить не тільки про виділення інформації, але і про фіксацію виділеної інформації в 
формах того чи іншого конкретного жанру, виникає потреба в читанні джерела інформації з точки зору 
програмованого результату. А він передбачає знання жанрових особливостей тексту, в якому фіксується 
виділена (визначена) з джерела текстова інформація, знання, наприклад, типових компонентів змісту в 
кожному конкретному жанрі, композиційних особливостей текстів, які охоплюються цим жанром, їх 
структур та розрізнення обов'язкових і факультативних елементів у кожному жанрі. Реферативна стаття, 
що представляє один із жанрів текстів-переказів, характеризується наступними типовими компонентами: 
на початку – відомостями автора, назвою реферованих джерел, галуззю знань, до якої він відноситься, 
темою, метою та іншими фоновими знаннями; в основній частині – вказівкою на структуру реферованого 
матеріалу, переказом і коментарем кожної частини; на кінці – вказівкою на оцінку реферованих джерел. 

Реферативні статті описаної структури легко розпізнаються за наступними типовими для них 
опорними словами, словосполученнями і конструкціями: "Стаття ... присвячується питанню про ... Тема, 
що обговорюється в статті, відноситься до галузі .... Метою ... є ... розгляд проблем з точки зору ... та ін.". 

Опорні конструкції жанру реферативних статей намічають контури, моделі, схеми обробки "чужого 
матеріалу", але не вичерпують фразеології, використовуваної у цьому жанрі. У кожному жанрі 
переказування є свої типові компоненти змісту, структури, композиції і фразеології. Так, в переказах 
змісту художніх творів використовуються інші складові: формулювання головної думки (ідеї) твору, 
переказ його фабули, сюжету, епізодів, сцен, діалогів, монологів, зачину, характеристика композиції та 
ін. Кожен компонент змісту реалізується, як правило, у своїх наборах елементів і типових для них 
опорних словах. 

Таке уявлення текстів-переказів різних жанрів і видів зручне для освоєння прийомів передтекстової і 
власне текстової роботи над переказом. "Паспортизація" тексту легко проектується на процедуру 
вилучення інформації зі змісту оригіналу. Сама по собі ця процедура досить проста: від типових для 
обраного жанру переказу компонентів змісту до тексту оригіналу ставляться питання, відповіді, на які 
вводяться в переказ за допомогою типових опорних слів, словосполучень і конструкцій. Стосовно 
реферування схема діяльнісної програми виглядає наступним чином: 

 

№ Типові компоненти змісту 
Питання до реферованих 

джерел 
Способи і засоби введення 

відповідей в текст 
1. Вказівка на автора, назву і 

тему реферованої статті. 
Хто є автором статті, як вона 
називається, чому вона 
присвячується? 

Стаття ... присвячена питанню 
про … 

2. Характеристика більш 
широкої галузі знання, до якої 
відноситься реферований 
матеріал. 

До якої більш широкої галузі 
знання відноситься проблема, 
яка обговорюється в статті? 

Проблема, яка обговорюється 
в ..., відноситься до галузі ... . 

3. Предмет обговорення. Що є предметом обговорення в 
реферованому джерелі? 

Предметом обговорення в 
реферованому джерелі є ... . 

4. Осмислення і відображення 
цілей автора статті. 

Яка мета автора реферованої 
статті? 

Метою ... є розгляд ... з точки 
зору .... 
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№ Типові компоненти змісту 
Питання до реферованих 

джерел 
Способи і засоби введення 

відповідей в текст 
5. Визначення завдань, що 

вирішуються автором 
оригіналу. 

Які завдання стояли перед 
автором статті при вирішенні її 
проблеми? 

Основним завданням ... було 
отримати ..., висвітлити ..., 
довести ... . 

6. Характеристика матеріалу, 
використаного автором. 

Який матеріал використовується 
автором у статті? 

Матеріалом дослідження в ... 
стали ... . 

7. Вказівка на структуру 
реферованого матеріалу. 

З яких розділів, частин, 
фрагментів складається 
рефероване джерело? 

Складається з ... розділів, що 
включають ... . 
 

8. Переказ і коментар змісту 
кожної частини (фрагмента) 
реферованого твору. 

Як автор реферованого джерела 
вирішує свої проблеми? Що 
говорить, робить, стверджує, з 
чого виходить? 

В ... обговорюються способи 
... і робиться висновок про .... 
У 1-й частині робиться спроба 
... У 2-й частині намічаються 
... У 3-й і 4-й – наводяться 
докази ... . 

9. Оцінка обробленого матеріалу. Яке значення реферованого 
джерела? Що нового вніс автор 
у вирішення проблеми ...? 

Основна перевага ... полягає в 
тому, що ... . 

Мета читання уточнює його стратегію: для анотації книги досить осмислення тематичної інформації, 
розміщеної у змісті книги; при анотуванні статті потрібне визначення тематичного поля тексту, який 
легко інтегрується по тематичними пропозиціями абзаців. А для рецензування потрібно вже виділення 
компонентного складу тексту і виявлення відносин між цими компонентами. 

У кожному з наведених випадків види читання (ознайомлювальне, аналітичне, вибіркове та ін.) 
знаходять свій конкретний зміст. Так, аналітичне читання обов'язковим своїм елементом повинно 
містити встановлення компонентного складу. А вибіркове читання по змісту книги отримує характер 
визначення вмісту інформем (тем), що містяться в кожному пункті змісту. 

Принципово змінює свій зміст і стратегія читання: поділ видів читання на ознайомлювальне, 
аналітичне, вибіркове замінюється на види читання, в основі яких лежить теорія вторинних текстів. 

Але між первинними і вторинними текстами повинна бути проміжна ланка, яка в певному сенсі 
автономна від форм первинних і вторинних текстів; ми маємо на увазі логічне поле тексту. 

Логічним полем тексту ми будемо називати ієрархічні відношення між предметами мови в тексті. 
У текстовому залишку при цьому виявляються фонові відомості, аксіологічні (оцінні, модальні) 

фрагменти тексту, різні види деталізації базових понять, цитатного підтвердження, графічні схеми та 
інші види інокодової інформації. 

При декодуванні смислової інформації із навчального тексту для демонстрації розуміння предмета 
мовлення (наприклад, в ситуаціях відповідей з питань практичних занять, семінарів, колоквіумів, а також 
при відповідях на іспитах) всі перераховані вище види інформації виявляються в деякому розумінні 
надлишковими, оскільки в перерахованих навчальних ситуаціях учень має продемонструвати об'єктивну 
сторону справи. 

Характеризуючи феномен ярусів мови, учень повинен виділити, з одного боку, всі ознаки, які 
характеризують будь-який із ярусів мови, а з іншого боку, показати зміст кожного з них. 

Загальні (гіпероніми – підпорядковуючі поняття) і приватні (гіпоніми – підлеглі поняття); відносини 
між ними представляють логічне поле первинного навчального тексту. 

Використовуючи цю схему, учень може викласти зміст первинного тексту в наступних варіантах: 

Модель – 1. 
"Характеризуючи поняття ярусів мови, необхідно сказати про те, що вони реалізуються в наступних 

своїх базових складових: одиниці ярусу, внутрішньосистемні зв'язки в рамках кожного ярусу і категорії, 
які визначають ці внутрішньосистемні зв'язки. 

Одиницями фонетико-фонологічного ярусу є, наприклад, звуки мови, правила їх поєднання в 
мовному потоці, які характеризують внутрішньосистемні зв'язки звуків мови (одиниці ярусу), а критерії 
протиставлення одиниць (звуків мови) дають уявлення про категорії фонетико-фонологічного ярусу. 

Деталізуючи кожен з аспектів обговорюваного ярусу, вкажемо на те, що 1) звуки мови 
характеризуються артикуляційними, акустичними і фонологічними властивостями; 
2) внутрішньосистемні зв'язки реалізуються в фонологічних складових писемностей і позиційних 
опозиціях; 3) критерії, які лежать в основі виділення одиниць і внутрішньосистемних зв'язків (тобто 
категорії ярусу), представлені наступним списком: голосні, приголосні, які, в свою чергу, 
характеризуються як складотвірні і морфемовідмінні елементи мови". 
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Модель – 2. 
Зміст і обсяг поняття фонетико-фонологічного ярусу мови можуть бути представлені наступною 

схемою: 
На першій горизонталі схеми представлені компоненти, загальні для всіх ярусів мови, це: ...  
Друга горизонталь схеми вводить і характеризує загальний зміст фонетико-фонологічної ярусу. Це .... 
Третя горизонталь деталізує зміст і обсяг поняття другої горизонталі: для звуків мови – це ... Правила 

поєднання звуків реалізуються в ..., фонетичні категорії діляться на ... 
На четвертій горизонталі схеми деталізуються лише категорії ярусу, голосні віднесені до ... елементів 

мови, а приголосні до ... елементів мови. 
Виявляється, що виділене з первинного тексту про ярус мови логічне поле тексту може бути 

представлене в варіанті, коли послідовно характеризуються кожні горизонталі логічного поля. 

Модель – 3. 
"Характеризуючи фонетико-фонологічний ярус мови, вкажемо спочатку на ознаки, які 

характеризують будь-який з ярусів мови. Це одиниці ярусу, внутрішньосистемні зв'язки у ньому і 
категорії, які є обов'язковими для кожного конкретного ярусу мови. 

У нашому випадку одиницями фонетико-фонологічного ярусу є звуки мови, які характеризуються 
артикуляційними, акустичними і фонологічними властивостями. 

Так, кожен звук мови реалізується в системі артикуляційних реалізацій. При вимові голосного [а], 
наприклад: ..., вимова приголосного [б] реалізується в роботі інших активних і пасивних органів мови, а 
саме: ..., аффриката [ц], який являє собою сукупність таких положень органів мови, які … 

Природно, що різні звуки розрізняються й акустично. З фізичної точки зору кожний звук мови можна 
представити кількісними показниками сили, тривалості, висоти, тембру та ін. 

Нарешті, характеризуючи звуки мови, необхідно сказати про їх фонологічні властивості. Ми маємо на 
увазі ... . 

Внутрішньосистемні зв'язки, які визначають відмінність фонетико-фонологічного ярусу від інших ярусів 
мови, реалізуються в правилах поєднання звуків у мовному потоці. Тут необхідно мати на увазі позиційні 
зміни звуків, складову структуру мовних відрізків і фонологічні опозиції звуків мови. Для російської мови, 
наприклад, обов'язковими є наступні позиційні зміни: ... Складова структура мовних відрізків може бути 
представлена наступними типами складів: ... До фонологічних опозицій відносяться ... 

І, нарешті, про категорії фонетико-фонологічної ярусу. Головними з них є категорія голосних (або 
складотвірна) і категорія приголосних (або морфемовідмінна). Наведемо приклади ... 

Зрозуміло, на перший погляд, що методика виділення логічного поля первинного навчального тексту 
має цілий ряд проблем, які необхідно вирішувати в процесі розробки цієї методики. 

Деякі з цих проблем знаходяться на поверхні. На етапі попередньої розробки кореляції між логічним 
полем тексту та його використанням у вторинному тексті виникає проблема рівня допустимого 
узагальнення змісту первинного тексту. Тут досить часто логічне поле первинного тексту виявляється 
настільки абстрактним, що вимагає деталізації деяких його складових. 

Друга проблема, яка потребує дозволу на етапі розробки реальної методики відтворення первинних 
навчальних текстів, це обсяг вторинних текстів. 

Тут необхідно вирішити проблему самодостатності вторинних текстів. На практиці вона вирішується 
шляхом визначення числа питань, які виносяться на обговорення в рамках практичного або семінарського 
заняття. Безпосередньо ця проблема пов'язана з жанрами усних відповідей і виступів за програмою 
практичних занять. Так, практичне заняття може являти собою таку сукупність жанрів: анотацію, 
реферативний виступ, характеристику того чи іншого явища, узагальнення обговорюваного матеріалу. 

Але найважчим завданням є визначення типів логічних полів, що лежать в основі навчальних текстів, 
що складає перспективу подальших досліджень. 
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Коновалова Е. Ю. Стратегия чтения: корреляция первичных и вторичных обучающих текстов. 

Категория воспроизведения сводится к языковой компетенции носителей языка в той ее части, 
которая относится к знанию типологии первичных текстов и соответствующих им вторичных 

реализаций в формах и жанрах вторичных текстов, поэтому типология вторичных текстов в придачу 
к жанровым критериям классификации должна учитывать и объем языковых актов. Для отображения 
учебной информации наибольшее значение имеют вторичные тексты, в которых отображена учебная 
информация, поэтому те, кто учится, должны понимать связи между стратегиями чтения и его 

программированными результатами. 

Konovalova E. Yu. Reading Strategies: the Correlation of Primary and Secondary Educational Texts. 

The category of reproduction is connected with the native speakers' language competence in that part, 
connecting with the typology learning of the primary texts and corresponding to them secondary realizations in 

forms and genres of the secondary texts, therefore typology of the secondary texts in addition to the genre 
criteria of classifications should take into account the volume of the language acts. To reflect the educational 

information the secondary texts are of great importance, that reproduce it, that is why pupils should understand 
the connections between the reading strategies and its programmed results. 
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ПРОЦЕСУАЛЬНО-ЗМІСТОВІ АСПЕКТИ ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ІННОВАЦІЙ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

У статті визначено вихідні засади технологізації процесу реалізації інновацій у загальноосвітніх 
навчальних закладах. Нововведення розглянуто як складний, багатоплановий процес інтеграції інновації і 
педагогічної системи та їх спільного розвитку. У процесуально-змістовому плані технологія реалізації 
інновацій відображає послідовність етапів концептуалізації, адаптації, безпосередньої реалізації, 
активного продуктивного використання і розвитку нововведення та змісту інноваційних змін у 
педагогічній системі. Технологія є способом тиражування інноваційних проектів й уможливлює 

широкомасштабність і доступність нововведень у масовій практиці. 

Постановка проблеми. Сучасні інноваційні процеси в системі середньої освіти носять 
модернізаційний, технологічний характер і покликані забезпечити широкомасштабну реалізацію 
основних ідей освітніх реформ у повсякденну діяльність загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ). 
Тому в педагогічній інноватиці останнім часом концентрується увага на дослідженні ефективних 
механізмів реалізації інноваційних педагогічних ідей у масовій педагогічній практиці. В узагальненому 
вигляді ця проблема розглядається в ракурсі технологізації інноваційного процесу – забезпечення його 
системності, ефективності, результативності, діагностичності, керованості, відтворюваності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При всьому розмаїтті робіт можна виділити певні 
напрямки досліджень, що пов’язані з проблемою технологізації процесу реалізації інновацій у 
загальноосвітніх навчальних закладах: фактори і механізми сприйняття педагогами новацій 
(В. С. Лазарєв, Б. П. Мартіросян, О. І. Субетто, Т. М. Шукаєва та ін.); аналіз і використання зарубіжного 
досвіду освітніх інновацій (О. Н. Джуринський, В. М. Жуковський, М. В. Кларін, Н. В. Кілінська, 
М. П. Лещенко, О. В. Матвієнко, Л. П. Пуховська, А. А. Сбруєва та ін.); проектування інноваційних 
педагогічних систем, процесів і технологій (В. П. Безпалько, І. П. Волков, Д. Джонс, В. В. Докучаєва, 
В. І. Загвязинський, О. М. Коберник, JI. C. Подимова, C. Д. Поляков, В. М. Монахов, В. А. Ясвін); 
експертизи та моніторинг інноваційних проектів (О. М. Дахін, В. М. Лоханова, Н. М. Мангільова, 
Г. М. Мкртичян, Т. Г. Новікова, Г. М. Прозументова, Л. З. Ребуха, В. І. Слободчіков, Г. Д. Щекатунова, 
Д. Уілмс та ін.); моделювання та управління розвитком інноваційного навчального закладу 
(Л. М. Ващенко, Г. І. Герасимов, П. Далін, Л. В. Ілюхіна, Л. І. Даниленко, Л. М. Калініна, В. С. Лазарєв, 
С. Д. Поляков, М. М. Поташник, В. Руст, А. М. Саранов, В. В. Сєріков, Т. М. Сорочан, 
В. Ю. Кричевський, О. Г. Хомерікі, А. Г. Хуторський та ін.). 

Водночас проблема технологізації нововведень потребує як більш системного теоретичного аналізу, 
так і практичних розробок алгоритмів переведення новацій з мислених конструкцій у технології їх 
практичного втілення. Найменш розробленими залишаються питання змістово-процесуального 
забезпечення реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладів. Практика свідчить про гостру 
потребу керівників навчальних закладів, методистів і педагогів в ефективних формах і методах 
нововведень, у чітких рекомендаціях щодо застосування інновацій та отримання необхідних результатів. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні вихідних засад і розробці процесуально-змістових аспектів 
технологізації процесу реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах. 

Виклад основного матеріалу. Нинішній ситуації модернізації середньої освіти властиве перенесення 
попиту загальноосвітніх навчальних закладів з інноваційних теорій, концепцій, ідей на технології їх 
реалізації, які є гарантією ефективності та результативності інновацій та можливості їх застосування у 
масовій практиці. Досвід освітніх реформ свідчить, що інтенсифікація інноваційних процесів можлива 
через перехід від здійснення разових чи періодичних проектів до постійних системних нововведень, що 
визначають інноваційний тип розвитку навчального закладу. Справа в тому, що розробка проекту 
реалізації кожний раз для окремої інновації і в кожному навчальному закладі потребує значних затрат 
часових, людських, фінансових та інших ресурсів, що суттєво знижує ефективність нововведень. 
Технологізація інноваційних процесів є відповідною реакцією на зростання їх складності за обсягами, 
кількістю суб’єктів нововведень, факторами, зв’язками, а також необхідності одночасного поєднання 
реалізації різних нововведень. А. І. Пригожин відзначає, що ''ефективність ще довго буде в великій ціні, а 
технологізація є безперечне джерело її, бо виробляє антагоніста складності – спрощення'' [1: 366].  

Технологізація – це діяльність по оптимізації діяльності, у нашому випадку – інноваційних процесів. 
А. І. Пригожин вказує на три переваги, три якості технологізації, які дійсно дають згадане раніше 
спрощення. По-перше, це раціональність, яка дає можливість економії часу, енергії, сил, ресурсів… – що 
завгодно. По-друге, це знеособлення, тобто незалежність від особистих якостей працівника. Це теж дуже 
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важливо, тому що різноманітність індивідуальностей буде якось звужено приведено до якогось єдиного, 
але відносного знаменника, при виконанні технологічних процедур. По-третє, тиражування – можливість 
передачі іншим, використання цих же технологій при заміні людей. Відповідно, технологія є освоєний, 
тиражований проект [1: 367]. 

Водночас наявні моделі процесу нововведень у ЗНЗ недостатньо технологічні. В них в основному 
розкриваються теоретичні аспекти реалізації інновацій, а змістова й процесуально-діяльнісна сторони 
залишаються або недостатньо конкретними, або занадто прив’язаними до якоїсь певної інновації. 
А. В. Хуторський зазначає, що у сучасній системі освіти існує безліч інноваційних моделей та стратегій 
їх практичної реалізації. Для кожної інновації часто пропонуються свій метод і своя стратегія. Це 
призводить до емпіризму та невдач у реалізації інновацій. Для роботи в інноваційному режимі 
необхідний замкнутий управлінський цикл, який складається з цілепокладання, планування, 
програмування, організації системного моніторингу, корекції інноваційних процесів за результатами 
зворотного зв’язку [2: 64]. 

Загальноприйнятим у створенні ефективних механізмів реалізації інновацій є технологічний підхід, 
згідно з яким інноваційні процеси представляються як кластер (комплекс) технологій, які спрямовані на 
отримання стійких, прогнозованих, а не стихійних, непередбачуваних результатів нововведень. На думку 
Г. К. Селевко саме технологічний підхід є одним із засобів вирішення проблеми узагальнення і 
систематизації розвитку освітніх процесів у сучасному суспільстві, величезного досвіду педагогічних 
інновацій, авторських шкіл і вчителів-новаторів, результатів психолого-педагогічних досліджень. "Він 
виступає як концентроване вираження досягнутого рівня розвитку, впровадження наукових досягнень в 
практику, важливий показник високого рівня професіоналізму діяльності", – стверджує вчений [3: 24]. 

Основним призначенням технологічного підходу в організації інноваційного процесу в ЗНЗ є 
розробка технології реалізації нововведень. Поняття "технологія" (від грецьк. ''teche'' – мистецтво, 
ремесло, уміння і ''logos'' – наука) означає систему наукових знань про способи й засоби ефективної 
організації виробничих, соціальних, економічних, освітніх та інших процесів та безпосередню діяльність 
людей, яка здійснюється за науково обґрунтованими й випробуваними програмами. У ракурсі реалізації 
інновацій у ЗНЗ технологія конкретизує закономірності й принципи інноваційних процесів у вигляді 
норм, правил, послідовності етапів, змісту процедур та операцій інноваційної діяльності. Технологія 
реалізації інновацій – це певна схема й реальні дії втілення в життя певної теоретичної моделі 
інноваційного розвитку навчального закладу. 

Як система технологія реалізації інновацій поєднує й упорядковує всі компоненти процесу 
нововведень: цінності, мету, завдання, зміст, склад, функції, об’єкти й суб’єкти, форми спільної та 
індивідуальної діяльності, методи, механізми, норми, умови, ресурси, час, простір, середовище, 
результати. Технології притаманні всі ознаки системи: логіка процесу, взаємозв'язок частин, структурна і 
змістова цілісність, соціо- і природовідповідність, інтенсивність усіх процесів.  

Предмет технології реалізації інновацій – виявлення логічної послідовності та розробка системи 
способів, засобів, форм, методів введення новацій у педагогічну систему навчального закладу та 
механізмів їх продуктивного й загальнодоступного використання.  

Як зазначають Г. І. Герасимов і Л. В. Ілюхіна, на різних етапах життєвого циклу інновації 
формуються свої механізми, що можуть вирішити ту чи іншу предметність дії у відповідній логіці. На 
першому етапі предметністю виступає логіка руху від ідеї "нового" до моделі її оптимальної реалізації у 
вигляді "нововведення" як змісту і "нововведення" як певного способу впливу на системні якості об'єкта 
та інновації. На другому етапі розгортається безпосередня реалізація сформульованих раніше 
конструктів і його зміст полягає в логіці якісної зміни системи. Тут і відбувається імплантація 
інноваційного змісту, покликаного перетворити якість відповідно до заданого інтенцією розвитку. 
Специфіка третього, завершального (в інтерпретації авторів) етапу реалізації інновації полягає в тому, 
що він складається як би з двох достатньо самостійних фаз: перша – ініціювання інноваційних змін в 
іншому масштабі діяльності; друга – самі інноваційні зміни як відтворення інновації в нових умовах. 
Подібна структура третього етапу пояснюється, з одного боку, закономірностями дифузії інновації в 
соціокультурному просторі, з іншого – необхідною експансією інновації, що забезпечує її подальший 
розвиток [4: 25-27]. 

Відмітимо діалектичність поглядів авторів на процес нововведення, у якому всі об’єкти й суб’єкти 
знаходяться у взаємодії і між ними відбувається взаємообумовлений і взаємокорисний симбіоз. Не тільки 
інновація перетворює педагогічну систему, є ''протеїном для її розвитку'' (А. І. Пригожин), а й ресурси 
педагогічної системи є тим живильним ґрунтом, на якому зростає потенціал нововведення. 

Етапи реалізації системи управління інноваційними процесами Л. М. Ващенко вибудовує, виходячи з 
мети інноваційного процесу й положення про те, що нововведення є процесом циклічним і має здатність 
постійно оновлюватися. На інформаційному етапі вивчаються стан функціонування та ресурсні 
можливості змін системи, формулюється проблема інноваційного пошуку. Логіко-операційний етап 
передбачає вироблення та прийняття управлінських рішень на основі формалізації нововведення. 
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Організаційний етап забезпечує вплив на об’єкт управління, координацію, здійснення контролю та 
оцінювання. Продуктивний етап переводить процес на рівень поширення нововведення, аналізу 
тенденцій подальших змін та прогнозування [5: 24]. На наш погляд, у такому представленні технологія 
пропонує в основному зовнішнє регулювання нововведення, залишаючи не прописаними як дії суб’єктів 
нововведення, так і чіткість результатів інновації.  

Розроблена С. Д. Поляковим модель нововведень в освітній установі включає в себе чотири фази. Фаза 
перша – пошук нових ідей – проходить у два етапи: створення інформаційного фонду та виявлення 
інноваційних потреб освітньої установи. Фаза друга – формування нововведення – передбачає: аналіз та 
проектування, формулювання інноваційних ідей і можливостей навчального закладу, проектування ходу 
роботи; апробування інноваційних ідей; підведення підсумків апробування, прийняття рішення про 
масштабне нововведення, вироблення програми його реалізації. Фаза третя – реалізація нововведення. Для 
цього необхідно: збільшення управлінських ресурсів; залучення до інноваційної діяльності всіх 
працівників; інноваційне навчання для освоєння інноваційних технологій усім колективом. Фаза четверта – 
закріплення нововведення. На цій фазі нововведення стосується вже всіх членів педагогічного колективу. 
Настає пік адаптації нововведення до системи школи і навпаки – системи до нововведення [6: 88-89]. 

Розглянута модель описує інноваційні процеси переважно з позицій керівників організації, 
зацікавлених у впровадженні нововведення, тобто – впровадження "зверху". Але така модель не є єдино 
можливою: існує й інший погляд на інноваційні процеси – не як на ті, що розвивають, а як на ті, що 
саморозвиваються. Обидва варіанти інноваційних процесів аж ніяк не є суперечливими, а можуть 
доповнювати один одного.  

На нашу думку, серйозним недоліком представлених у науковій літературі програм нововведень у 
загальноосвітніх навчальних закладах є те, що в них не враховані закономірності розгортання 
інноваційного процесу, тому не зрозуміло, які перетворення відбуваються з самою інновацією, які зміни 
вона вносить у педагогічну систему та які механізми цих змін. Вважаємо, що автори залишили поза 
увагою один із ключових механізмів технології – організацію взаємодії суб’єктів нововведення, без яких 
навіть найбільш технологічно продумана інновація нездійсненна. Також поза увагою дослідників часто 
залишається ключовий компонент технології, без якого вона втрачає смисл і заради якого вона 
створюється – результат.  

Проведений аналіз теоретичних основ, моделей, технологій, а також практичного досвіду 
нововведень дозволяє виділити певні вихідні позиції технологізації процесу реалізації інновацій у 
загальноосвітніх навчальних закладах. 

Технологія реалізації інновацій має будуватися на розумінні сутності інновації як динамічної системи, 
що взаємодіє з іншими системами, впливає на них, змінює їх, сприймає та реагує на впливи цих систем і 
змінюється сама. З цих позицій ми розглядаємо нововведення як складний, багатоплановий процес 
інтеграції інновації та педагогічної системи, їх спільного розвитку, а технологію як сукупність умов, 
засобів, способів, форм, ресурсів "життєзабезпечення" нововведення.  

Послідовність дій у технології реалізації інновації вписується у загальну стратегію досягнення цілей 
інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу. Гнучкість технології забезпечується 
визначенням основних етапів, алгоритму дій і ключових обов’язкових точок контролю, між якими 
залишається простір для індивідуальної творчості педагогів. 

Оскільки факт реалізації інновацій встановлюється за її результатами, то вихідним пунктом процесу 
реалізації є технологізація цілей інноваційної діяльності як комплексу змін у структурі, функціях, 
ресурсах педагогічної системи навчального закладу й представлення їх у такому вигляді, щоб можна 
було чітко діагностувати їх досягнення.  

У процесуально-змістовому плані технологія реалізації інновацій у ЗНЗ відображає послідовність 
етапів концептуалізації, адаптації, безпосередньої реалізації, активного продуктивного використання і 
розвитку нововведення та конкретизує зміст інноваційних змін у педагогічній системі. 
Перший етап – стратегічно-проектувальний – полягає у концептуалізації нововведення відповідно 

до умов і потреб конкретного навчального закладу й передбачає здійснення таких дій: 
– вивчення суспільних потреб щодо змін у якості освіти; 
– діагностика та аналіз наявного стану й виявлення проблем у діяльності навчального закладу; 
– актуалізація у педагогічного колективу потреб і мотивів інноваційних змін; 
– формування інноваційних місій, концепції та стратегії розвитку навчального закладу; 
– розробка таксономії цілей розвитку навчального закладу, які описуються у вигляді завдань, 

критеріїв і показників, що уможливлює діагностичність і керованість змін; 
– створення інформаційної бази інновацій, введення яких може вирішити наявні протиріччя у 

функціонуванні педагогічної системи й стати джерелом її розвитку; 
– оцінка інноваційного потенціалу навчального закладу щодо достатності його ресурсів для реалізації 

певних інновацій; 
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– оцінка та відбір альтернативних інновацій, які найбільш відповідають потребам та можливостям 
навчального закладу; 

– експертиза інновацій на предмет їх доцільності, значимості та можливості реалізації у конкретних 
умовах навчального закладу та вибір кращого варіанта; 

– прийняття обґрунтованого рішення про реалізацію інновації. 
– проектування технології реалізації нововведення як послідовності й змісту інноваційних змін. 
Зміст другого етапу полягає у безпосередній реалізації інновації і передбачає комплекс змін у 

структурі, функціях, ресурсах, стилі мислення, способах діяльності й результатах, які вносить 
нововведення у практику роботи навчального закладу. Саме на цьому етапі повною мірою проявляється 
характерологічна риса інновації як метадіяльності – діяльності зі зміни інших видів діяльності, спочатку 
особистісних структур (потреб, мотивів, цілей, цінностей, смислів, установок, потім – виконавчих 
структур (форм, методів, способів, засобів) [7: 24]. 

Процес реалізації інновації окрім безпосередніх результатів, що визначаються її концептуальною 
метою, викликає лавину супутніх нововведень в управлінні, інформаційному забезпеченні, методичній 
роботі, матеріально-технічних засобах, способах комунікації, підвищенні кваліфікації педагогів, 
логістиці потоків інформації тощо. Цей комплекс змін докорінно перетворює стан навчального закладу, 
дозволяє швидко адаптуватися до впроваджуваної інновації й нарощувати ресурси для освоєння більш 
складних, масштабних інновацій. Якраз на цій стадії розкривається сутність інновації як 
цілеспрямованих змін педагогічної системи, що не лише вносять у її структуру нові елементи, але й 
зумовлюють перехід системи із одного стану в інший. 

Технологічні процедури цього етапу визначаються змістом і послідовністю змін, які необхідні для 
реалізації нововведення і які воно вносить у педагогічну систему: 

– цілепокладання – сприйняття педагогами інновації й мотивована згода з рішенням про її реалізацію; 
– перебудова особистісних структур (потреб, мотивів, цілей, цінностей, смислів, установок, 

моральних позицій, стимулів) і стилю мислення суб’єктів нововведення; 
– оптимізація інноваційного потенціалу навчального закладу – інтелектуальних, технологічних, 

матеріально-фінансових, управлінських та інших ресурсів, необхідних для реалізації інновації; 
– перебудова виконавчих структур діяльності суб’єктів нововведення, освоєння ними нових форм, 

засобів, методів, способів діяльності; 
– адаптація нововведення до конкретних умов; 
– зміни в структурі й функціях педагогічної системи; 
– застосування нових моделей управління, координації й синхронізації дій усіх учасників 

нововведення; 
– встановлення нових каналів зворотного зв’язку й налагодження моніторингу процесу реалізації 

інновації; 
– коригування дій при відхиленні від встановлених параметрів нововведення; 
– виявлення та оцінка нових результатів у тих видах діяльності навчального закладу, на покращення 

яких було спрямоване нововведення, контроль їх якості, стійкості, ефективності; 
– відстеження ефективності супутніх нововведень, які викликала реалізація основної інновації. 
Результати інноваційних змін виступають критерієм оцінки ефективності нововведення та підґрунтям 

третього етапу реалізації інновації – її активного й продуктивного використання та розвитку. На 
цьому етапі проявляються дві взаємопов’язані тенденції: інституалізації інновації як джерела розвитку 
педагогічної системи й одночасного подальшого розвитку самої інновації.  

Процесуально-змістовими компонентами технологічного процесу нововведень тут виступають: 
– встановлення зв’язків нововведення з компонентами педагогічної системи, аналіз впливу інновації 

на їх розвиток; 
– рефлексія процесу й результатів нововведення; 
– оцінка змін в інноваційних ресурсах навчального закладу; 
– аналіз досвіду використання нововведення, виділення проблем і труднощів, які виникали під час 

реалізації інновації; 
– оцінка й відбір найбільш ефективних механізмів, схем, прийомів й включення їх в арсенал 

технології реалізації наступних нововведень; 
– модифікація моделі інновації відповідно до нових цілей, умов, ресурсів і потреб розвитку 

навчального закладу; 
– удосконалення технології реалізації нововведення за рахунок набутого досвіду, оптимізації та 

раціоналізації дій, скорочення термінів їх виконання, одночасного паралельного виконання операцій, 
ліквідації непотрібних ланок; 

– реалізація модифікованої моделі інновації як джерела сталого розвитку педагогічної системи; 
– підтримка сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі; 
– прогнозування подальшого розвитку навчального закладу та ініціювання наступних нововведень. 
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Ефект іррадіації (лат. irradiare – сяяти, випромінювати) притаманний не кожному нововведенню і 
спрацьовує не завжди. Чи буде інновація швидко втрачати свою новизну (рутинізація нововведення), чи 
буде модернізовуватися й значно відчутніше впливати на розвиток навчального закладу, залежить від 
інноваційного потенціалу освітнього закладу [8: 42]. Інноваційні зміни в структурі, функціях, процесах 
педагогічної системи, ресурсах навчального закладу створюють умови для удосконалення нововведення, 
збільшення його потужностей, розширення можливостей у вирішенні актуальних практичних задач. І 
саме головне – у ході освоєння нововведення, осмислення набутих знань і досвіду, зростає рівень 
інноваційної компетентності педагогів і керівників начальних закладів, що уможливлює трансцендентне 
(таке, що не могло бути здійсненим, спираючись на минулий чи наявний досвід) прогнозування нових 
цілей розвитку й готовність до більш складних, масштабних нововведень. Таким чином, забезпечується 
циклічність і неперервність інноваційного розвитку навчального закладу. 

Висновки. Процес реалізації інновацій полягає у їх практичному використанні й спрямований на 
внесення змін у педагогічну систему, виведення її на такий рівень функціонування, що забезпечує 
отримання якісно нових стійких результатів її діяльності впродовж значного періоду, тривалість якого 
визначається інноваційним потенціалом нововведення. Основне призначення технологічного підходу 
полягає у функціях систематизації, нормування, раціоналізації, оптимізації, регулювання, стабілізації, 
управління та саморозвитку процесу нововведень. Технологія є способом тиражування інноваційних 
проектів й уможливлює широкомасштабність, керованість і доступність використання нововведень у 
масовій практиці, економить ресурси на їх впровадження й гарантує результативність інноваційних змін. 

Перспективи подальших досліджень полягають у вдосконаленні спеціальних технологій 
(експертизи, проектування, моніторингу та ін.), що забезпечують процес реалізації інновацій у 
загальноосвітніх навчальних закладах. 
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Коновальчук И. И. Процессуально-содержательные аспекты технологизации процесса реализации 
инноваций в общеобразовательных учебных заведениях. 

В статье определены исходные позиции технологизации процесса реализации инноваций в 
общеобразовательных учебных заведениях. Нововведение рассматривается как сложный, 

многоплановый процесс интеграции инновации и педагогической системы и их совместного развития. В 
процессуально-содержательном плане технология реализации инноваций отражает 

последовательность этапов концептуализации, адаптации, непосредственной реализации, активного 
продуктивного использования и развития нововведения, а также содержания инновационных изменений 
в педагогической системе. Технология является способом тиражирования инновационных проектов и 

обеспечивает широкомасштабность и доступность нововведений в массовой практике. 

I. I. Konoval'chuk. Procedurally Substantial Aspects of the Technologization of the Innovations 
Implementation into the Secondary Educational Establishments. 

The issuant aspects of the technologization of the innovations implementation into the secondary educational 
establishments are defined in the article. The innovation is examined as the complex process of innovations and 

pedagogical system integration as well as their common development. The technology of innovations 
implementation according its procedurally substantial aspect reflects the sequence of conceptualization stages, 

adaptation, direct realization, active productive usage and development of the innovation and content of 
innovative changes in the pedagogical system. Technology is the means the  duplicating of innovative projects 

and makes their availability in the general practice. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 3 (69). Педагогічні науки 

© Королюк О. М., 2013 
108 

УДК 378.094:37.013 
О. М. Королюк, 

кандидат педагогічних наук, доцент 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

МОДЕЛЬ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 
МАТЕМАТИКИ В КОЛЕДЖАХ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

У даній статті представлено модель диференціації самостійної роботи студентів технічних коледжів 
у процесі вивчення математики, обґрунтовано складові цієї моделі: мету самостійної роботи 

студентів, яка визначається соціальним замовленням держави; структурні і функціональні складові 
самостійної роботи; диференціацію її змісту, видів і методів; педагогічні умови та особливості 

навчання в коледжах технічного профілю; процес організації самостійної роботи; очікувані результати, 
їх контроль і самоконтроль. 

Постановка проблеми. Сучасне динамічне суспільство вимагає від особистості самостійного 
критичного і творчого мислення, вміння орієнтуватися в різних, часто нестандартних ситуаціях, 
здатності до вирішення проблем, що можуть виникати в її професійній діяльності. У зв’язку з цим 
особливо важливу роль у підготовці спеціаліста відіграє самостійна робота студентів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організації самостійної роботи студентів у 
процесі навчання широко обговорюються провідними науковцями й педагогами-практиками. Зокрема, 
цій проблемі присвячені праці А. М. Алексюка, В. К. Буряка, С. У. Гончаренка, О. А. Дубасенюк, 
Л. В. Жарової, Н. В. Кузьміної, Н. Г. Сидорчук, М. М. Солдатенка, В. В. Ягупова та ін. Реалізація в 
Україні програми навчання впродовж усього життя обумовила посилення уваги вітчизняних науковців 
до проблеми самостійної роботи. Однак окремі її напрями залишаються й досі не з’ясованими. Так, ще 
немає в повному обсязі наукової бази для організації самостійної навчальної роботи студентів коледжів.  

Гнучкість і мобільність, короткий термін і порівняно невелика вартість навчання визначили гідне 
місце коледжів у системі освіти України На підприємстві випускник коледжу – це й безпосередній 
виробник, і менеджер, і організатор, якому доводиться комплексно застосовувати технічні, технологічні 
та економічні знання для вирішення різних виробничих проблем. В останні роки значно збільшилося 
число молодих людей, які після закінчення школи продовжують освіту в коледжах та інших вищих 
навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.  

Самостійна робота займає важливе місце і в навчальному процесі коледжів. Проте дотепер ще не 
напрацьовано в повному обсязі наукової бази для вирішення питання ефективної її організації. У 
більшості педагогічних праць розглядаються зміст і організація самостійної роботи учнів 
загальноосвітніх шкіл або ж студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Однак 
організація навчання у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації відрізняється як від звичайної 
класно-урочної системи, так і від системи, що діє в університетах, інститутах. Отже, існуючі розробки не 
завжди задовольняють особливі потреби вивчення математики в коледжах технічного профілю, 
специфіку побудови навчального процесу в таких освітніх закладах, недостатньою мірою враховують 
вікові характеристики контингенту студентів.  

Мета статті. Здійснений аналіз проблеми самостійної роботи, існуючих підходів до її вирішення метою 
нашої статті визначає розробку моделі диференціації самостійної роботи студентів коледжів, яка б у сучасних 
умовах забезпечувала продуктивність самостійної роботи в процесі вивчення математики та підвищення рівня 
підготовки фахівця технічного профілю, й обґрунтування складових такої моделі. 

Виклад основного матеріалу. Коледжі вирізняє особлива організація навчання. Оскільки їх 
діяльність, окрім професійної підготовки, спрямована ще й на забезпечення загальної середньої освіти, 
то в навчальному процесі тут певним чином комбінуються різні організаційні форми, які властиві 
загальноосвітній школі та вищим навчальним закладам ІІІ-ІV рівнів акредитації. Заняття в академічних 
групах із 25-30 студентами дозволяє розвивати мову майбутніх керівників середньої ланки, готувати їх 
до вирішення виробничих питань, виховувати відповідальність, самостійність, формувати критичне 
мислення. Таке навчання покращує комунікативну взаємодію викладача й студента, сприяє 
персоналізації та діалогізації освітнього процесу, упровадженню особистісно орієнтованих технологій. 

Результати опрацювання значної кількості наукових джерел із проблеми, а також дослідження 
специфіки навчального процесу дозволяють уточнити: самостійна робота студентів коледжів – це вид 
навчальної діяльності в коледжі, спрямований на засвоєння студентами нових знань, удосконалення 
навичок самостійного пізнання, формування практичних умінь, необхідних для майбутньої професійної 
діяльності; вона організовується та скеровується викладачем, але відбувається без його безпосередньої 
участі. Під організацією самостійної роботи студентів можна розуміти впорядкування та взаємодію її 
структурних компонентів за певними критеріями, правилами, принципами з метою найкращої реалізації 
мети професійної освіти. 
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Уже від самого початку перебування майбутнього спеціаліста в коледжі варто приділяти особливу увагу 
навчанню прийомів самостійної праці. Закладаючи фундаментальні знання й уміння, потрібно створювати 
надійне підґрунтя з умінь і навичок самостійної роботи, які необхідні для навчання в коледжі, а в 
подальшому – й у професійній діяльності. Широкі можливості для створення системи організації 
самостійної роботи у коледжах технічного спрямування відкриває навчальна дисципліна "Математика". 

Саме математика є однією із наук, де всі методи, технології й методики розробляються на понятійній 
основі, але лише вона водночас адаптована й до рівня навчального змісту. Це обумовлює можливість на змісті 
математики сформувати здатність учня до будь-якого рівня діяльності. Нині високий теоретичний рівень 
технічних дисциплін продукує необхідність володіння математичним апаратом, розуміння ідей цієї науки.  

Викладач математики працює зі студентами перших-других курсів, він не завжди має можливість 
посилатися на професійно-орієнтовані дисципліни, але може створити гарний стимул для їх вивчення, 
формувати в студентів уміння самостійного виконання дослідницьких, творчих завдань. 

Під час самостійної роботи з математики студенти водночас отримують базову підготовку та 
набувають практичних умінь і навичок проведення обчислень, оперування формулами, оцінювання 
результату з практичного та наукового погляду та ін. У них розвивається логічне мислення, дослідницька 
майстерність, формуються вміння виділяти головне, знаходити різні варіанти вирішення проблеми тощо. 
Викладачу доцільно скерувати процес навчання таким чином, щоб студенти систематично, змістовно, 
самостійно працювали.  

Теоретичні основи методики навчання математики в технічних коледжах ґрунтуються на таких 
засадах: реалізації загальноосвітньої, розивальної та виховної функцій; диференціації змісту, форм і 
методів навчання; інтеграції міжпредметних знань; професійному спрямуванні змісту [1; 2]. 

Вектором державної політики щодо розвитку освіти в Україні є її особистісна орієнтація, що 
передбачає врахування в навчальному процесі індивідуально-типологічних особливостей тих, хто 
навчається. Особистісно орієнтована професійна освіта також визнає головною метою всебічний 
розвиток майбутніх фахівців, які в процесі своєї діяльності проявлятимуть самостійність у прийнятті 
рішень і вирішенні виробничих питань. Одним із шляхів досягнення цих завдань в умовах коледжу, на 
наш погляд, є реалізація диференційованого підходу в навчанні й, зокрема, під час організації 
самостійної роботи студентів.  

Під диференціацією самостійної роботи студентів розуміємо діяльність викладача, спрямовану на 
таку організацію самостійної роботи, що передбачає використання різноманітних завдань, видів, методів, 
прийомів самостійної роботи відповідно до індивідуально-типологічних особливостей студентів із метою 
підвищення її продуктивності. Головне завдання такої діяльності, на нашу думку, – допомогти студенту 
повірити у власні сили, наблизитися до розуміння своїх можливостей і використовувати їх продуктивно, 
творчо. Упровадження диференціації самостійної роботи в коледжах технічного профілю в ході вивчення 
математики дозволяє результативно працювати з усіма студентами, навіть із тими, хто недостатньо 
підготовлений до навчання у вищих навчальних закладах. 
Моделлю диференціації самостійної роботи будемо розуміти комплекс взаємопов’язаних елементів 

педагогічного процесу, котрі забезпечують формування в студентів коледжів якостей, знань, умінь та 
навичок, необхідних для продуктивного самостійного навчання, а також створюють передумови для 
професійного виконання спеціалістом виробничих завдань. 

Представлена модель (рис. 1) відтворює особливості структури та зміст організації диференційованої 
самостійної роботи студентів у процесі навчання математики в коледжах технічного профілю. Вона стала 
результатом теоретичного та експериментального дослідження.  

У процесі створення моделі було використано: 
– положення ''Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті'', Закони 

України ''Про освіту'', ''Про вищу освіту'', ''Про професійно-технічну освіту'', 
Концептуальні засади реформування вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації; 

– загальні принципи, покладені в основу здійснення професійної підготовки майбутніх 
фахівців на сучасному етапі (принцип гуманізації навчально-виховного процесу, принцип 
демократизації, принцип оптимізації, принципи індивідуального та диференційованого 
підходів, принцип поєднання управління діяльністю із самоуправлінням студентів); 

– діяльнісний та системно-структурний підходи; 
– результати вивчення досвіду організації самостійної роботи студентів у практиці технічних 

коледжів. 
В умовах модернізації виробництва, упровадження науково-технічних досягнень і новітніх 

технологій, використання сучасної техніки на ринку праці різко зростає попит на спеціалістів високої 
кваліфікації, які мають технічну освіту, здатні приймати рішення, самостійно долати виробничі 
проблеми. Таким чином, соціальне замовлення на фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня ''молодший 
спеціаліст'' для технічних галузей визначає зміст самостійної роботи студентів у коледжах.  
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Рис. 1. Модель диференціації самостійної роботи студентів у процесі вивчення математики  
в коледжах технічного профілю. 

У коледжах технічного спрямування метою самостійної роботи в ході навчання математики є 
формування особистості, яка володіє необхідними математичними знаннями та вміннями, уміє 
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застосовувати їх під час вивчення інших навчальних предметів, а в перспективі – підготовка 
кваліфікованих фахівців, які зможуть використати набуті знання й уміння для вирішення професійних 
завдань. Ефективність досягнення мети залежить від усвідомлення її як викладачами, так і студентами 
вже на перших етапах навчання у вищому навчальному закладі. 

Для того, щоб завдання підготовки спеціалістів технічного профілю було виконано й мету 
самостійної роботи було досягнуто, її потрібно диференціювати. Це підтверджується теоретичним 
аналізом і спостереженнями за організацією навчально-виховного процесу в коледжах.  

Під час виділення педагогічних умов диференціації самостійної роботи ми виходили з положення, що 
умови визначають те середовище, ситуацію, у якій виникають, існують і розвиваються події, процеси. 
Особливістю є те, що умови самі, без участі людини, не можуть стати ''визначально-продуктивними''. 
Педагогічними умовами вважають сукупність об’єктивних і суб’єктивних можливостей, що забезпечують 
успішне виконання завдань навчання й виховання. У вищих навчальних закладах умови лише створюють 
сприятливі можливості для студентів у здобутті знань, формуванні вмінь і розвитку навичок.  

Нами визначено педагогічні умови диференціації самостійної роботи студентів з математики в 
технічних коледжах: 

1) діагностування реального рівня знань, умінь, навичок, ступеня навчальної мотивації, 
працездатності та здійснення типологічного розподілу студентів; 

2) створення методичного забезпечення самостійної роботи, яке містить багатоваріантні різнорівневі 
завдання з дисципліни, завдання міжпредметного характеру, а також професійного спрямування; 

3) забезпечення дійового управління на всіх етапах її організації;  
4) формування позитивної мотивації самостійного навчання; 
5) створення сприятливої емоційної атмосфери на заняттях, налагодження партнерської взаємодії 

між викладачем і студентами в процесі навчання. 
Ці умови взаємопов’язані, вони забезпечують підґрунтя для ефективної організації самостійної 

роботи студентів коледжів під час вивчення математики. 
Зміст навчання фахівців у коледжах технічного профілю й самостійної роботи, зокрема, визначається 

знаннями, уміннями та навичками, якими потрібно оволодіти в ході навчання, у тому числі вміннями та 
навичками самостійно працювати, що необхідні також і в подальшій діяльності, дозволять орієнтуватися 
в нестандартних умовах та нештатних ситуаціях [3]. Отже, диференціація самостійної роботи передбачає 
диференціацію її змісту, використання різних видів, методів роботи. Комплексне їх використання 
дозволяє керувати процесом організації диференційованої самостійної роботи, підвищити його 
ефективність, заохотити студентів до продуктивної самостійної діяльності. 

Наступною складовою моделі ми вважаємо безпосередньо організацію диференційованої самостійної 
роботи студентів у коледжах, яка передбачає якісні зміни її складових: мети, змісту навчальної 
інформації, форм і методів педагогічної взаємодії суб’єктів навчального процесу, розвитку професійної й 
пізнавальної мотивації, а також формування спеціаліста як самостійної особистості. 

Нами пропонується організація самостійної роботи в процесі вивчення математики в коледжах, яка 
здійснюється в три етапи: 1) підготовчий; 2) реалізаційний; 3) завершальний [4]. Її компонентами стали: 
мотиваційний, змістовий, когнітивний. Мотиваційна складова організації визначає готовність самостійно 
працювати, настанову на навчання, передбачає формування позитивного ставлення студентів до самостійної 
роботи з математики, стимулювання пізнавального інтересу, створення умов для розвитку технічного 
мислення, оволодіння знаннями, вміннями, які стануть у нагоді в майбутній професійній діяльності. 
Змістовий компонент передбачає розуміння студентами цілісної картини світу, осмислення основних 

положень, понять, законів математики, усвідомлення прикладного характеру цієї дисципліни, чітке уявлення 
про математичні методи, знання математичного апарату, володіння обчислювальними навичками, а також 
уміннями й навичками самостійної роботи, способами самоконтролю навчальної діяльності. 
Когнітивний компонент організації самостійної роботи студентів характеризує здібності до навчання 

й визначає когнітивний стиль навчальної діяльності, тобто ''стійкі індивідуальні особливості 
пізнавальних стратегій'', він є передумовою навчання й водночас його результатом [5: 11, 32]. 
Когнітивний стиль визначається особливостями процесів сприймання, мислення, пам’яті, властивостями 
нервової системи. 

Очікуваний результат від упровадження моделі диференціації самостійної роботи в процес навчання 
математики в коледжах технічного профілю – це підвищення продуктивності самостійної роботи 
студентів, успішності навчання, а в перспективі – формування грамотного професіонала, виховання 
особистості, яка прагне саморозвитку, самовдосконалення.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналіз проблеми самостійної роботи студентів у 
процесі навчання математики визначає необхідність її диференціації в технічних коледжах, вимагає 
бачення в цьому процесі мети самостійної роботи, яка визначається соціальним замовленням держави; 
структурних і функціональних складових самостійної роботи; диференціації змісту, видів і методів; 
урахування педагогічних умов та особливостей навчання в таких закладах освіти; здійснення процесу 
організації самостійної роботи та взаємозв’язку всіх його складових; а також очікуваних результатів, їх 
контролю й самоконтролю. Упровадження представленої моделі повинно забезпечити підвищення 
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продуктивності самостійної навчальної роботи студентів, а також сприяти підготовці кваліфікованих 
спеціалістів у технічних коледжах, інших вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. 

Перспективи подальших досліджень. Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів окресленої 
проблеми. Подальшого наукового пошуку потребують такі її напрямки: підготовка викладачів коледжів 
до організації диференційованої самостійної роботи; вивчення особливостей процесу формування в 
студентів умінь і навичок самостійної праці; удосконалення навчально-методичного забезпечення 
самостійної роботи студентів. 
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Королюк Е. Н. Модель дифференциации самостоятельной работы студентов в процессе изучения 
математики в колледжах технического профиля. 

В данной статье представлена модель дифференциации самостоятельной работы студентов 
технических колледжей в процессе изучения математики, обоснованы составляющие этой модели: цель 

самостоятельной работы студентов, которая определяется социальным заказом государства; 
структурные и функциональные компоненты самостоятельной работы; дифференциация ее 
содержания, видов и методов; педагогические условия и особенности обучения в колледжах 

технического профиля; процесс организации самостоятельной работы; ожидаемые результаты, их 
контроль и самоконтроль. 

Korolyuk О. М. The Differentiating Model of the Students' Independent Work in the Process of Mathematics 
Study in the Technical Colleges. 

The article presents the differentiating model of students' independent work in the technical colleges in the 
process of mathematics study, proves components of this model: the goal of students' independent work, which is 

determined by the social order of the country; structural and functional components of the independent work; 
differentiation of its content, types and methods; teaching conditions and peculiarities of studying in the 

technical colleges; the process of independent work; expected results, their control and self-control. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ГАЛУЗІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 

У статті розглянуто теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх учителів 
початкової школи у сучасному гуманітарному університеті у галузі мистецької освіти. Проаналізовано 
сучасні тенденції та дидактичні підходи формування фахової компетентності студентів педагогічних 
факультетів до викладання мистецьких дисциплін: цілісний синергетичний (системний), комунікативно-

аксіологічний, культурологічний, гуманістичний, технологічний та компетентнісний. 

Постановка проблеми. Фахова підготовка педагогів початкової школи потребує всебічної 
мистецької освіченості особистості майбутнього вчителя, формування професійно значущих знань та 
умінь, здатності до новаторства, творчості та самореалізації. Мистецька освіта містить потужний 
потенціал для навчання, виховання і розвитку професійної майстерності майбутнього педагога 
початкової школи і є компонентом змісту його фахової підготовки.  

Мистецька освіта відіграє важливу роль у становленні особистості вчителя початкової школи. Саме 
через формування художньо-творчої активної особистості майбутнього педагога вона виступає як засіб 
його соціалізації, професійного становлення і зростання. Вона с складовою усіх сфер культури: 
матеріальної, духовної, художньої, складовою таких підсистем, як мистецтво, культура та освіта. 
Формуючи у процесі навчання і виховання мистецькі цінності, вона плекає духовність нації, 
самосвідомість суспільства. 

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є висвітлення теоретико-методологічних засад 
професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у галузі мистецької освіти. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема актуальності мистецької освіти у структурі 
професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи розглядається в низці сучасних наукових 
досліджень. Значення фахової компетентності майбутнього вчителя як передумови його майбутнього 
професіоналізму у процесі викладання мистецьких дисциплін підкреслюється в педагогічних працях 
Г. Я. Фешиної, Г. М. Петрової, І. А. Зязюна, Л. О. Хомич, О. П. Рудницької, Л. М. Масол, О. М. Отич, 
О. Л. Шевнюк. Психологічні засади професійного формування майбутнього педагога розкривають 
Г. О. Балл, І. Д. Бех, В. О. Бодров, С. Д. Максименко, В. В. Моргун, В. Г. Панок, В. В. Рибалка, 
Б. М. Теплов. Особливості професійної та педагогічної освіти вивчаються В. П. Бехом, О. А. Бідою, 
Г. П. Васяновичем, О. А. Дубасенюк, В. Б. Євтухом, І. А. Зязюном, С. В. Лісовою, Н. Г. Ничкало, 
А. С. Нісімчуком, Л. А. Онищук, Г. Х. Яворською. Дослідження змісту, методів та засобів професійної 
підготовки всебічно вивчено А. М. Алексюком, В. І. Бондарем, О. О. Горською, А. Й. Капською, 
М. І. Шкілем, О. Г. Ярошенко. Наукові положення теорії професійного становлення педагога 
представляють у своїх працях Г. П. Васянович, П. М. Воловик, О. М. Пєхота, М. М. Солдатенко, 
Л. О. Хомич. Розкриття сутності інтегративного поліхудожнього підходу у викладанні мистецьких 
дисциплін репрезентують С. В. Коновець, Л. М. Масол, С. О. Соломаха. 

Ґрунтовний аналіз наукових та науково-методичних праць вищезазначених авторів дозволяє зробити 
висновок, що розробка проблематики мистецької освіти має місце в сучасній педагогічній науці, а 
вивчення теоретичних та методологічних аспектів професійної підготовки майбутніх учителів 
початкових класів у гуманітарному університеті у галузі мистецької освіти потребує особливої уваги. 

Виклад основного матеріалу. Дослідивши і проаналізувавши сучасні вітчизняні та зарубіжні 
тенденції розвитку педагогічної підготовки вчителя початкової школи, ми розглянемо які дидактичні 
підходи є провідними на сучасному етапі для формування фахової компетентності майбутнього вчителя 
початкових класів у галузі мистецької освіти. 

На основі аналізу науково-методичних праць С. В. Коновець [1], Л. М. Масол [2], О. М. Отич [3], 
Г. М. Падалки [4], О. П. Рудницької [5], Л. О. Хомич [6], О. Л. Шевнюк [7] визначаємо, що мистецька 
освіта – це освітня галузь, спрямована на розвиток у людини спеціальних здібностей і смаку, естетичного 
досвіду і ціннісних орієнтацій, здатності до спілкування з художніми цінностями у процесі активної 
творчої діяльності та удосконалення власної почуттєвої культури. 

Мета підготовки студентів педагогічних факультетів до забезпечення мистецької освіти учнів 
початкової школи полягає у формуванні готовності майбутніх фахівців до здійснення процесу художньо-
естетичного виховання молодших школярів, формуванні особистісних і суспільно значущих 
світоглядних якостей фахівців, індивідуального визначення в світі мистецьких цінностей, а також 
активізації процесів професійного вдосконалення на шляху мистецької самореалізації, саморозвитку та 
самовдосконалення особистості. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 3 (69). Педагогічні науки 

114 

Реалізація зазначеної мети передбачає виконання комплексу завдань, серед яких виокремлюємо: 
формування цілісної системи художньо-педагогічних знань; формування ціннісних орієнтацій, 
художньо-педагогічних умінь та навичок, професійної самосвідомості, яка базуватиметься на основі 
опанування досвіду художньо-творчої діяльності майбутніх вчителів, орієнтованої на забезпечення 
продуктивного входження в соціокультурну та освітню практику; відкритості до художньо-педагогічних 
інновацій; формування досвіду культуротворчої діяльності; засвоєння суб’єктної природи культурних 
процесів як інструменту гуманізації стратегій професійної діяльності.  

Теоретико-методологічним підґрунтям побудови ефективної фахової компетентності майбутніх 
учителів початкової школи у галузі мистецької освіти ми розглядаємо положення: цілісного 
синергетичного (системного), комунікативно-аксіологічного, культурологічного, гуманістичного, 
технологічного та компетентнісного підходів. 

Системний підхід полягає в тому, що він дозволяє вивчати об'єкт, явище в динаміці, цілісності 
зв'язків між елементами об'єкта. Цілісність системного підходу дозволяє визначити об'єкт у єдності 
компонентів і зв'язків; складність передбачає ієрархічність будови об'єкта, послідовне розчленування 
цілого на частини, розглянуті в єдності; організованість – це структурна впорядкованість об'єкта. Саме з 
позицій системного підходу ми розглядаємо мистецьку освіту майбутніх учителів початкової школи як 
єдину цілісність функціональної системи педагогічної взаємодії викладача та студентів, націлену на 
максимальну актуалізацію і реалізацію їх особистісних функцій у педагогічному процесі, а також в ролі 
способу представлення відібраного змісту предмета у вигляді задач і способів їх розв'язання. 

Цілісний синергетичний підхід (як різновид системного) полягає у трактуванні мистецької освіти як 
складної динамічної системи, відкритої де перманентних змін відповідно до трансформації 
соціокультурного контексту. Він змушує брати до уваги її саморегульованість, тобто розглядати як таку, 
що тяжіє до неперервного саморозвитку, враховувати її потужний варіативний евристичний потенціал, 
що забезпечує художньо-освітній саморух і стимулює індивідуальну й колективну творчість усіх 
суб'єктів освіти: науковців, методистів, учителів, студентів.  

Аксіологічний підхід полягає в тому, що здійснюється аналіз процесу формування компетентності 
майбутнього вчителя початкової школи у галузі мистецької освіти засобом ціннісно-змістового 
ставлення педагога до особистісних якостей і своєї професійної діяльності. 

Комунікативний підхід до організації навчальної діяльності наголошує на необхідності опанування 
принципами, нормами, способами, уміннями міжкультурної комунікації на засадах суб'єктності та 
діалогу, толерантності та емпатії, критичного мислення і ціннісної інтерпретації художніх творів. У 
зв'язку з цим увага приділяється мікросоціуму, фокусується на взаємозв'язках між суб'єктами 
художнього спілкування як джерела духовного взаємозбагачення, естетичного удосконалення. 

У контексті культурологічного підходу інтерпретуємо мистецьку освіту як продукт культури, 
результат культурно-історичного розвитку людства, а викладачів і студентів – не лише як пасивних 
споживачів, а й творців культури в її безмежному просторі. Завдяки збереженню й збагаченню 
національних художніх традицій, з одного боку, та універсальному значенню ''естетичного ставлення'' як 
ціннісного, емоційно виразного, з другого, мистецька освіта за допомогою широкого спектра мистецько-
виховних засобів трансформує естетичні ідеї та властивості в культуру сучасності. 

Із цілісного і культурологічного випливає особистісний підхід, сутність якого щодо царини 
мистецької освіти полягає в орієнтації на особистісні власні життєві смисли людини, що навчається, 
врахування її мотивації, інтересів, потреб і реальних можливостей. Розвивально-виховні впливи 
мистецької освіти переорієнтовуються на унікальність кожного майбутнього вчителя, і лише за таких 
умов індивідуалізації зростатиме мистецька чутливість дитини, здатність бути оригінальним у думках, 
виразним у діяльності, неповторним у вчинках. 

Гуманістичний підхід володіє внутрішньою свободою і потенціалом розвитку носія діяльності, який 
структурує своє оточення. Основний напрям розвитку вищої школи в Україні сьогодні – це гуманізація 
освіти, тобто відображення в освітньому процесі; тенденції гуманізації сучасного суспільства, в якому 
особистість людини визначається найвищою цінністю. Отже, підготовка майбутніх учителів повинна 
бути заснована на ідеї гуманізму, на потребі самої особистості майбутнього педагога у постійному й 
різнобічному самовдосконаленні. Формування професійно-педагогічних ціннісних орієнтацій майбутніх 
учителів початкових класів повинно передбачати одночасний розвиток професійних здібностей 
особистості у навчально-виховному процесі.  

Ми підтримуємо погляди Л. М. Масол, яка обґрунтовує концепцію відновлення педагогічної освіти 
України на засадах гуманізму, метою якої є формування особистості вчителя, який зможе реалізувати 
головне завдання освіти – всебічний розвиток людини як особистості; найвищої цінності суспільства – 
відповідно до тієї частини культурної спадщини, з якої він спеціалізується [4: 6]. 

В умовах реформування вищої педагогічної освіти в Україні, націленого на підвищення її якостей, 
стандартизації професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів, виникла проблема 
пошуку засобів, що забезпечать виконання цілей навчання. Таким, на нашу думку, є технологічний 
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підхід до навчально-методичного забезпечення реального навчального процесу як теоретичний орієнтир, 
що є частиною педагогічної науки, що вивчає і розробляє мету, зміст та методи навчання і проектує 
педагогічні процеси. У нашому дослідженні технологічний підхід є механізмом здійснення процесу 
формування фахової компетентності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва початкових класів 
як сукупності мети, змісту, методів та засобів гарантованого досягнення результатів, що планувалися, за 
умови функціонування всіх особистісних, інструментальних та методологічних засобів. 

Л. О. Хомич виокремлює в структурі педагогічної технології концептуальну основу, змістовну 
частину навчання, яка включає мету навчання, загальну і конкретну, та зміст навчального матеріалу, 
процесуальну частину (технологічний процес), що складається з організації навчального процесу, 
методів і форм навчальної діяльності учнів, методів і форм роботи вчителя, діяльності вчителя з 
управління процесом засвоєння матеріалу й діагностики навчального процесу [6: 52]. 

На думку В. О. Сластьоніна, під час використання педагогічних технологій важливу роль відіграє 
особистість педагога, що й відрізняє поняття ''методика'' та ''педагогічна технологія''. Якщо перше 
розкриває процедуру використання комплексу методів та прийомів навчання й виховання без стосунку 
до діяча, який її виконує, то педагогічна технологія передбачає додання до неї особистості педагога в 
усьому різноманітті її прояву [8: 34]. 

Завданнями педагогічних технологій у сфері мистецької освіти майбутнього вчителя початкової школи є : 
– набуття міцних знань, умінь і навичок з художньо-педагогічних дисциплін; 
– формування соціально-ціннісної поведінки педагога; 
– вміння оперувати технологічним інструментарієм, розвиток технологічного мислення; 
– вміння виконувати самоосвітню діяльність у сфері мистецтва. 
Компетентнісний підхід акцентує нашу увагу на визначенні ключових компетенцій професійної 

підготовки майбутнього вчителя початкових класів у галузі мистецької освіти. У наукових джерелах 
поняття ''компетентнісний підхід'' розглядається як оцінка підготовленості певного освітньо-
кваліфікаційного рівня до професійної діяльності на основі наявності в них визначених стандартами 
компетенцій. Проблема формування ціннісних орієнтацій, компетенцій студентів педагогічних 
факультетів посилює акцент на компетентнісно-орієнтований підхід як основу системи професійної 
підготовки вчителів початкових класів у галузі мистецької освіти.  

У процесі навчання у вищому навчальному закладі майбутній учитель початкових класів набуває 
комплексу компетенцій, які складають початковий рівень компетентності у галузі мистецької освіти. 
Формування фундаментального (фахового) рівня компетентності відбувається вже після закінчення 
університету з накопиченням досвіду у відповідній професійній діяльності, оскільки саме цей рівень 
розкриває потенціал, який виявляється ситуативно, описує інструментарій одночасного розуміння і дії, 
що дає змогу сприймати нові культурні, соціальні, економічні і політичні реалії й адекватно на них 
реагувати у педагогічній діяльності.  

Отже, компетентність – компонент потенційної якості підготовки вчителя, що виражає його здатність 
до виконання певного комплексу професійних завдань і формування професійних якостей, креативності, 
рефлексії, педагогічної майстерності для самозадоволення і професійних досягнень. Компетентнісний 
підхід формує компетентнісний формат опису якостей учителя початкових класів. До цих якостей, крім 
загальновизначених для вчителя, відносимо готовність до вибору, комунікативність і толерантність 
(здатність до конструктивного спілкування, терпимість до думок інших, орієнтація в інших культурах), 
готовність до співпраці. 

Професіоналізм діяльності вчителя початкових класів до викладання дисциплін естетичного 
спрямування формується у циклі дисциплін педагогічного та мистецького змісту і, зокрема, в курсах 
"Образотворче мистецтво з методикою викладання", "Основи музики та хореографії з методикою 
викладання", "Методика викладання освітньої галузі "Мистецтво". 

Висновки. Таким чином, розгляд сучасних тенденцій професійної освіти дозволив нам прийти до 
висновку про те, що найдоцільніше використовувати положення цілісного синергетичного (системного), 
комунікативно-аксіологічного, культурологічного, гуманістичного, технологічного та компетентнісного 
підходів у процесі фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи до викладання мистецьких 
дисциплін. 
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Красовская О. О. Теоретико-методологические принципы профессиональной подготовки будущих 
учителей начальных классов в отрасли художественного образования. 

В статье рассматриваются теоретико-методологические принципы профессиональной подготовки 
будущих учителей начальной школы в современном гуманитарном университете в отрасли 

художественного образования. Проанализированы современные тенденции и дидактические подходы 
формирования профессиональной компетентности студентов педагогических факультетов к 

преподаванию художественных дисциплин: целостный синергетический (системный), коммуникативный, 
аксиологический, культурологический, гуманистический, технологический и компетентностный. 

Krasovskaya O. O. Theoretical and Methodological Principles of Future Elementary School Teachers' in the 
Field of the Artistic Education. 

The article considers theoretical and methodological principles of future elementary school teachers' 
professional preparation in the modern humanitarian university in the field of the artistic education. The modern 

tendencies and didactic approaches of forming the students' professional competence in the pedagogical 
faculties to teaching artistic disciplines: integral synergetical (systematical), communicative axiological, 

culturological, humanistic, technological and competence-based. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ  
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ 

У статті розглянуто технології ефективного структурування змісту навчання засобами 
інформаційних технологій в умовах інтенсифікації інформаційних процесів, що уможливлює 

використання об'єктно-орієнтованого проектування для структурування змісту навчання засобами 
інформаційних технологій в умовах швидких темпів їх розвитку. Визначено, що проведений огляд 

інформаційного забезпечення навчального процесу допоможе з’ясувати стан і перспективи розвитку 
використання ІТ у навчальному процесі та вдосконалити професійну діяльність педагогів. 

Постановка проблеми. Для сучасного етапу розвитку суспільства характерні наступні чинники: 
зростання ролі інформації в процесі розвитку природи і суспільства; створення більш досконалих 
інформаційних технологій; прагнення до інтенсифікації інформаційних процесів; посилення значення 
фактору управління; зростання в процесі розвитку ролі самовдосконалення, самоорганізації та 
системного підходу; посилення уваги до процесів управління, ефективності процесів прийняття рішення. 

Фактори наростання темпів розвитку, прискорення прогресу, скорочення тривалості управлінських 
циклів внаслідок інтенсифікації інформаційних процесів є одними з найбільш суттєвих у соціальному 
плані. У цих умовах соціум висуває такі високі вимоги до індивідуума, як гнучкість, адаптивність до 
сучасних умов, що змінюються, самовдосконалення, усвідомлення індивідуумом цілей розвитку 
суспільства, співвіднесення цілей розвитку суспільства з особистими цілями. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В епоху стрімко зростаючої швидкості інновацій та 
технічної перебудови необхідне вдосконалення системи освіти. Про це вказується не тільки в дослідженнях 
учених-педагогів, але й нормативних документах. Актуальна розробка інноваційних педагогічних 
технологій, що забезпечують досягнення цілей навчання оптимальним чином з урахуванням "соціального" 
замовлення і професійних інтересів, і особистісних особливостей учнів розглядається в працях багатьох 
учених-педагогів. Значний внесок у розробку методології і теорії поняття педагогічної технології 
зроблений як зарубіжними педагогами (М. Кларком, Ф. Персивалем, Д. Фінном, М. Вулманом, 
С. Сполдингом, А. Ламсдейном), так і вітчизняними науковцями (О. Агаповою, О. Безпальком, 
В. Боголюбовим, А. Вербицьким, Л. Виготським, В. Давидовим, І. Журавльовим, Л. Занковим, Л. Зевіною, 
І. Зимнею, М. Зиновкіною, М. Кларіним, І. Лернером, Б. Лихачовим, В. Монаховим, Г. Селевком, 
Н. Тализіною та іншими). Проблему інноватики в педагогіці розглядали такі вчені, як: О. Арламов, 
В. Журавльов, В. Загвязинський та інші. Питанням впровадження інноваційних технологій навчання 
займались педагоги: О. Пометун, О. Пєхота, А. Старєва, К. Дяченко, І. Первін та інші. 

Відмінна риса сучасного етапу – пошук педагогами-дослідниками способів застосування формальних 
методів для опису процесу навчання з використанням апаратів системного аналізу, кібернетики, 
синергетики, з урахуванням, розвитком і розширенням понять, принципів і досягнень дидактики. 

У багатьох педагогічних дослідженнях розглядаються питання, пов'язані з проектуванням технології 
навчання та підкреслюється важлива роль апаратів кібернетики та інформатики в цьому процесі, 
розглядаються проблеми впровадження інформаційних технологій у навчальний процес у працях 
А. Веліховської, Ю. Горошка, Р. Гуревича, М. Жалдака, Є. Смирнової, В. Чирко та ін. У становленні 
шкільної та вузівської комп'ютеризації провідну роль відіграли дослідження Б. Гершунського, 
А. Єршова, Ю. Машбиця, В. Монахова та ін. Проте наголошується на відкритості цієї проблеми, 
необхідності подальших досліджень, які б дозволили ефективно використовувати досягнення 
інформаційних технологій при проектуванні процесу навчання. 

Формулювання цілей статті. Вищесказане визначає цілі дослідження, які полягають у розкритті 
технології ефективного структурування змісту навчання засобами інформаційних технологій в умовах 
інтенсифікації інформаційних процесів. 

Виклад основного матеріалу. В рамках курсів "Нові інформаційні технології та ТЗН", "Інтел, навчання 
для майбутнього" методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу в 
Житомирському державному університеті імені Івана Франка передбачає навчання студентів сучасним 
технологіям і системам програмування, користувальницьким середовищем та пакетам, методиці їх 
застосування. Очевидно, доцільно при відборі змісту навчання та розробці методики навчання тому чи 
іншому середовищу враховувати підходи, які застосовувалися розробниками при її створенні. 

Вищезазначені навчальні предмети нерозривно пов'язані з інформаційними технологіями, 
найрозвинутішим, динамічним ресурсом світового співтовариства. В процесі навчання це проявляється в 
постійному оновленні версій досліджуваних засобів інформаційних технологій, появі нових 
користувальницьких середовищ і систем програмування, невідомих вчителю. 
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У зв'язку з цим можна визначити, з нашої точки зору, одну із найважливіших проблем підготовки 
фахівців: система підготовки повинна забезпечувати такий рівень, який дозволив би вчителям у своїй 
майбутній професійній діяльності швидко адаптуватися до інновацій в галузі інформаційних технологій. 

На основі аналізу досліджень вчених, які розглядають філософські, соціальні, психолого-педагогічні 
аспекти функціонування сучасного інформаційного суспільства, можна зробити висновок про те, що 
інтенсифікація інформаційних процесів зумовлює необхідність вдосконалення системи освіти та її 
складових у таких напрямках: застосування засобів інформаційних технологій на різних етапах, у різних 
складових системи освіти; підвищення ефективності використання інформаційних систем в управлінні 
освітою; формування в учнів умінь і навичок самонавчання як необхідних умов адаптації особистості до 
постійно мінливих сучасних умов; включення в процес навчання всіх освітніх структур сучасних курсів, 
пов'язаних із застосуванням інформаційних технологій; формування необхідних вмінь і навичок 
використання сучасних засобів комунікацій для пошуку інформації, доступу до неї, обміну інформацією. 

Сучасний стан педагогічних досліджень, пов'язаних із процесом навчання ІТ, характеризується 
активним пошуком нових методів, форм і засобів, включенням фахівців в області ІТ у процес навчання 
ІТ, застосуванням формальних методів, системно-кібернетичного підходу для побудови методичних 
систем навчання. Однак, питання про створення технології навчання ІТ, що забезпечує досягнення 
поставлених цілей навчання в умовах швидких темпів розвитку засобів інформаційних технологій і їх 
специфіки, залишається відкритим. 

Поняття ''педагогічна технологія'' розглядається в дослідженнях таких авторів, як: В. Боголюбов, 
В. Гузєєв, І. Дичківська, Л. Загрекова, О. Зубченко, Т. Ільїна, М. Кларін, А. Космодем’янська, 
В. Кукушин, Т. Назарова, А. Нісімчук, О. Олійник, О. Падалка, О. Пєхота, Є. Полат, С. Сисоєва, 
Ф. Фрадкін, Н. Яковець та інших учених. Існують відмінності у визначеннях, проте всі дослідники 
підкреслюють значущість розвитку цього напряму педагогічної науки на сучасному етапі і сходяться при 
виявленні провідних ознак педагогічної технології. 

Зокрема, Н. Ф. Радіонова підкреслює, що для вирішення нагальних проблем у галузі педагогіки в 
сучасних умовах необхідно суттєве оновлення відносин "викладачів до формування освітніх цілей, 
відбору і структурування змісту, пошуку нових педагогічних технологій". Справжній етап 
характеризується тим, що "обґрунтовуються принципи відбору і структурування змісту педагогічної 
освіти. Йде пошук освітніх технологій, адекватних новим завданням" [1]. 

А. П. Тряпіцина вважає, що при розробці інноваційних педагогічних технологій основним 
"методологічним підходом є підхід (принцип) взаємодоповненості методів природничо-наукового і 
гуманітарного пізнання" [1]. 

В якості провідних ознак педагогічної технології навчання вказуються діагностично задані цілі 
(П. І. Підласистий, Г. І. Саранцев, В. А. Сластьонін), відтворюваність (П. І. Підласистий, 
В. А. Сластьонін), "детермінованість" процесу навчання, поділ його на етапи, алгоритмізація етапів, 
визначення послідовності етапів, управління процесом навчання (А. П. Бєляєва, В. А. Сластьонін), 
"уявлення досліджуваного змісту у вигляді системи пізнавальних і практичних завдань, орієнтовної 
основи і способів їх вирішення" (В. А. Сластьонін). 

На думку В. А. Сластьоніна необхідні серйозні дослідження таких проблем, як "опис і вимірність 
педагогічних цілей, засобів, результатів; готовність змісту освіти до технологічної форми його викладу (в 
більшості випадків навчальні курси настільки некоректні, розпливчасті, логічно не оформлені, що не 
представляється можливим їх технологізувати)" [2]. 

Можливість і доцільність використання апаратів кібернетики, синергетики, інформатики при розробці 
інноваційних педагогічних технологій визначаються не тільки в наукових дослідженнях відомих 
педагогів, але й у нормативних документах. Зокрема, на II Міжнародному конгресі ЮНЕСКО 
підкреслювалася особлива значущість інформаційних технологій як складових інформатики, враховуючи 
їх широке поширення і застосування в різних предметних областях. Там же підкреслюється, що однією із 
характерних особливостей сучасної концепції викладання інформатики в освітніх установах є 
"використання сучасних інформаційних технологій для системного, модульного формування змісту 
підготовки, заснованих на діяльнісному підході та дозволяють, виходячи з державних освітніх 
стандартів, сформувати програму, орієнтовану на характеристики майбутньої професійної діяльності 
учня з урахуванням його особистісних інтересів та особливостей" [3]. 

Аналіз можливих підходів на шляху вдосконалення навчання засобами інформаційних технологій 
привів до висновку про необхідність пошуку нового апарату, здатного забезпечити подання змісту 
навчання відповідно до сучасних принципів дидактики в умовах інтенсифікації інформаційних процесів. 

Проведений аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку інформаційних технологій показує, що цей 
процес не тільки зумовлює необхідність вдосконалення змісту, форм, методів і засобів навчання даної 
предметної області, але й створює передумови для використання апарату інформатики як засобу 
підвищення ефективності навчання даної предметної області. 
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Сучасний етап характеризується безумовною перевагою об'єктно-орієнтованих технологій у процесах 
розробки програмного забезпечення; появою різних засобів, що забезпечують підвищення ефективності 
процесів проектування, розробки та впровадження програмних систем за рахунок їх автоматизації; 
розробками теоретично обґрунтованих і практично виправданих методів у галузі об'єктно-орієнтованого 
проектування; підвищенням інтересу вчених (теоретиків і практиків) до способів навчання об'єктно-
орієнтованим технологіям. 

Об'єктно-орієнтований підхід дозволяє побудувати природну, зрозумілу модель, досить стійку відносно 
змін, що знаходяться в межах визначених значущих функцій системи (зміна функцій окремих складових, 
додавання нових складових тощо). Сутність процесу об'єктно-орієнтованого проектування забезпечує 
можливість його ефективного використання як засобу структурування різних предметних областей. 

Сучасний етап розвитку програмних засобів характеризується застосуванням універсальних засобів 
проектування та опису (UML, CASE технології), що дозволяють автоматизувати процес розробки; 
використанням стандартів (ISO, IEEE, ТЕС) при розробці програмного забезпечення; прагненням до 
забезпечення взаємодії між програмними засобами; використанням однакових технологій, загальних 
бібліотек, програмних ресурсів системи, інтерфейсу. 

У межах курсів "Нові інформаційні технології та ТЗН", "Інтел, навчання для майбутнього" методика 
застосування комп’ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу в Житомирському 
державному університеті імені Івана Франка передбачає навчання студентів сучасним технологіям і 
системам програмування, що визначає одну з найважливіших вимог до системи підготовки вчителів 
художньо-естетичного циклу і має бути забезпечена таким рівнем, який дозволив би вчителям у своїй 
майбутній професійній діяльності швидко адаптуватися до інновацій в області інформаційних технологій.  

Наявність об'єктної моделі, що становить зміст навчання, дозволить вчителю більш чітко уявити роль 
і значимість змін, що з'явилися в новій версії, прийняти рішення про необхідність внесення змін у зміст 
навчання з урахуванням умов, в межах яких реалізується процес навчання. 

Висновки. Проведений аналіз уможливив висновки про перспективу і доцільність використання 
об'єктно-орієнтованого проектування для структурування змісту навчання засобами інформаційних 
технологій в умовах швидких темпів їх розвитку. Проведений огляд інформаційного забезпечення 
навчального процесу допоможе з’ясувати стан і перспективи розвитку використання ІТ у навчальному 
процесі та вдосконалити професійну діяльність педагогів. Застосування програмного забезпечення при 
проведенні занять потребує створення й використання нових педагогічних технологій навчання, які 
повинні ґрунтуватись на основі психолого-педагогічних та теоретико-методичних принципах, а тому 
актуальними напрямами подальшої розробки окресленої проблеми є визначення цих принципів та їх 
теоретичне обґрунтування. 
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Луценко В. В. Информационные технологии в системе подготовки учителя художественно-
эстетического цикла. 

В статье рассматриваются технологии эффективного структурирования содержания обучения 
посредством информационных технологий в условиях интенсификации информационных процессов, 
которые дают возможность использования объектно-ориентированного проектирования для 
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структурирования содержания обучения посредством информационных технологий в условиях быстрых 
темпов их развития. Определено, что проведенный осмотр информационного обеспечения 

образовательного процесса поможет определить состояние и перспективы развития использования ИТ 
в образовательном процессе и усовершенствовать профессиональную деятельность педагогов. 

Lutsenko V. V. Informational Technologies in the System of Preparing the Teacher  
of the Artistic-Aesthetical Cycle. 

The article considers technologies of the effective structuring of the education contents by means of 
informational technologies in the terms of intensifying informational processes, giving the possibility to use the 
objective-oriented design for structuring the education content by means of informational technologies in the 
terms of fast pace of their development. It is determined that the performed investigation of the informational 
supply of the educational process will help to determine the condition and perspectives of using informational 

technologies in the educational process and improve the teachers' professional activity. 
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МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДИХ МЕНЕДЖЕРІВ  
ДО ПЕРШОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ 

У статті досліджено проблему професійної адаптації молодих менеджерів до першого робочого місця. 
Досліджено види адаптації: професійну, психофізіологічну, соціально-психологічну; детально описано 

етапи проходження професійної адаптації. Для удосконалення процесу професійного навчання 
менеджерів розроблено педагогічну модель, здатну забезпечити ефективне спрямування процесу 

здобуття вищої економічної освіти на майбутню професійну діяльність. 

Вступ. У сучасних умовах навчання важливого значення набуває професійна підготовка менеджерів 
організацій, створення практичних підходів у навчанні, які могли б наблизити студентів до майбутніх 
умов роботи. 

У практичній діяльності вищих економічних навчальних закладів існує низка суперечностей, які 
знижують ефективність професійної підготовки майбутніх менеджерів організацій, зокрема: між 
зростанням вимог до професійної діяльності менеджерів організацій та відсутністю системи науково-
методичного забезпечення на кожному етапі їх професійної підготовки; між динамічним характером 
розвитку економічної галузі в нових ринкових умовах в Україні і недостатнім врахуванням цієї 
специфіки у змісті професійної підготовки майбутніх менеджерів організацій; між наявним та 
необхідним об’ємом знань, умінь та практичних навичок студентів економічного профілю; між 
сучасними вимогами ринку праці та їх можливостю до адаптації у професійній діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблеми професійної підготовки майбутніх спеціалістів у вищій школі завжди 

приділялася велика увага, зокрема, таким її аспектам, як: методологічні засади сучасної філософії освіти 
(В. П. Андрющенко, В. Г. Кремень, І. А. Зязюн); проблеми неперервної професійної освіти 
(С. У. Гончаренко, Н. Г. Ничкало) та професійної підготовки фахівців у вищій школі (А. М. Алексюк, 
Н. Є. Мойсеюк, О. Г. Романовський, Л. Л. Товажнянський); розробка та впровадження сучасних 
педагогічних технологій професійної підготовки фахівців (В. П. Беспалько, С. О. Сисоєва) та професійна 
підготовка майбутніх фахівців у контексті особистісно-орієнтованої освіти (Г. О. Балл, В. В. Рибалка). 

Вагомі наукові дослідження присвячені також проблемам економічної освіти й економічного 
виховання майбутніх фахівців (І. Б. Іткін, В. А. Козаков, Н. А. Побірченко, І. Ф. Прокопенко). 

Постановка проблеми. Незважаючи на велику кількість досліджень і публікацій, проблема 
професійної адаптації майбутніх менеджерів організацій у вищих навчальних закладах ще недостатньо 
вивчена. Для удосконалення процесу професійного навчання менеджерів необхідно створити нову 
педагогічну модель, здатну забезпечити ефективне спрямування процесу здобуття вищої економічної 
освіти на майбутню професійну діяльність.  

Одним із способів вирішення поставлених проблем є розробка моделі професійної адаптації молодих 
менеджерів. 

Метою дослідження є розробка моделі професійної адаптації майбутніх менеджерів організацій до 
першого робочого місця. 

Для досягнення поставленої мети варто виконати наступні завдання дослідження: 
1. Обґрунтувати зміст понять "професійна адаптація", "робоче місце менеджера", "педагогічна модель". 
2. Визначити професійні якості менеджера, вимоги і складові моделі професійної адаптації та 

показати їх взаємозв’язок. 
3. Розробити і побудувати модель професійної адаптації. 
4. Охарактеризувати види, методи, етапи професійної адаптації. 
Розроблена нами модель професійної адаптації до першого робочого місця буде орієнтована на 

професійну адаптацію студентів-випускників освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" спеціальності 
7.050201 "Менеджмент організацій". Усі інші напрями підготовки і різновиди спеціальності ми не 
враховуємо. 

Виклад основного матеріалу. Коли студент-випускник після закінчення навчального закладу 
знаходить своє перше робоче місце і починає працювати в організації, він стикається із багатьма 
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труднощам. Складність у роботі молодого менеджера пояснюється, передусім, відсутністю професійних 
навичок, засобів психологічної адаптації до нових соціальних умов і ролей, не кажучи вже про 
відсутність управлінського досвіду і вміння організувати роботу колективу. 

Поступаючи на роботу, молодий фахівець активно включається в систему професійних і соціально-
психологічних відносин конкретної трудової організації, засвоює нові для нього соціальні ролі, цінності, 
норми, погоджує свою індивідуальну позицію з цілями і завданнями трудового колективу.  

Проте, під час працевлаштування на роботу, людина вже має свої цілі і ціннісні орієнтації поведінки, 
відповідно до яких пред'являє свої вимоги до підприємства, працівників, трудової поведінки, 
корпоративної культури.  

Таким чином, виникають певні розбіжності, труднощі між тим "як мене вчили" і тим "як це повинно 
бути на практиці". 

Реалізовуючи свої вимоги, молодий працівник і колектив підприємства взаємодіють, 
пристосовуються один до одного, об'єднують спільні зусилля над роботою над одним завданням, тобто 
відбувається робота в команді, таким чином і здійснюється процес професійної адаптації.  

Професійна адаптація – науково обґрунтована система заходів, що забезпечує входження, оволодіння та 
досягнення особою професійної майстерності у конкретному виді трудової діяльності на робочому місці [1]. 

Тому, розкриваючи поняття професійної адаптації молодого менеджера, варто враховувати: з одного 
боку, розбіжності у отриманих знаннях і навичках, а з іншого боку, – зміну у соціально-психологічних 
поглядах, цінностях, відносинах з колективом. 

Для більш глибокого розуміння професійної адаптації молодого менеджера треба визначити 
специфіку і особливості цієї професії. 

Менеджер – (від англ. manager – керівник) – це керівник, фахівець з управління виробництвом і 
купівлі-продажу товарів, який працює по найму. Менеджери організовують роботу на фірмі, керують 
виробничою діяльністю груп співробітників фірми. Менеджер є посадовою особою фірми, в якій він 
працює і входить у середній і вищий керівний склад фірм [2]. 

Отже, як справедливо визначає Г. В. Осовська: "Менеджер – це керівник-професіонал, який працює за 
наймом і спеціалізується на примноженні прибутку. Тобто – це керівник підприємства в ринковій 
економіці" [3: 87]. 

Робоче місце менеджера – це первинна ланка виробництва, зона прикладання праці одного або 
кількох (якщо робоче місце колективне) виконавців, визначена на підставі трудових та інших чинних 
норм і оснащена необхідними засобами для здійснення трудової діяльності [3: 88]. 

Варто зазначити, що кожен роботодавець, який приймає на роботу менеджера, вимагає щоб молодий 
спеціаліст пройшов певну підготовку, адаптацію до умов роботи, здобув перші вміння та навички і лише 
через 2-3 роки запропонує йому керівництво відділом чи підрозділом підприємства. За цей час можна 
побачити чи володіє такий працівник організаторськими здібностями, як він планує свою роботу, чи 
активно бере участь у різних заходах, засіданнях, вивчити його манеру спілкування з колегами, розкрити 
його таланти, особисті якості. 

Основна проблеми в тому, що ВНЗ фактично дає лише знання і первинні навички роботи, але не 
наближує основний педагогічний процес до майбутньої трудової діяльності менеджера. Для 
удосконалення процесу професійного навчання менеджерів необхідно створити нову педагогічну модель, 
здатну забезпечити ефективне спрямування процесу здобуття вищої економічної освіти на майбутню 
професійну діяльність.  

У зв'язку з цим навчальному закладу, який здійснює підготовку менеджерів, необхідно 
організовувати попереднє проходження професійної адаптації. Важливу роль у цьому відіграє 
моделювання процесу професійної адаптації молодих менеджерів. 

Перш ніж перейти до розробки моделі професійної адаптації менеджерів до першого робочого місця, 
охарактеризуємо вимоги які пред’являються до сучасного менеджера. 

Як справедливо зазначають Л. В. Балабанова і О. В. Сардак якості, які необхідні менеджеру, 
поділяють на три групи: 

– професійні; 
– особисті; 
– ділові. 
До професійних належать ті, що характеризують будь-якого грамотного фахівця і володіння якими є 

лише необхідною передумовою виконання трудових обов'язків менеджера. 
До них належать: 
– високий рівень освіти, виробничого досвіду, компетентності у відповідній професії; 
– широта поглядів, ерудиція, глибоке знання як своєї, так і суміжних сфер діяльності; 
– прагнення до постійного самовдосконалення, критичного сприйняття і переосмислення 

навколишньої дійсності; 
– вміння планувати свою роботу. 
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Невипадково, що в США лише 2 % вищих керівників фірм – інженери, а інші – юристи, економісти, 
психологи, менеджери. У нашій країні картина зворотна: на початок 90-х р. 85 % керівників мали 
технічну освіту, 13 % – економічну, 2 % – гуманітарну [4: 68]. 

Особисті якості керівника в принципі мало чим повинні відрізнятися від особистих якостей інших 
працівників, які бажають щоб їх поважали, тому володіння позитивними особистими якостями теж 
усього лише передумова успішного керівництва. До них належать: 

– фізичне і психологічне здоров'я; 
– високий рівень внутрішньої культури; 
– чуйність, дбайливість; 
– доброзичливе відношення до людей; 
– оптимізм; 
– впевненість у собі. 
Однак керівником роблять людину не професійні або особисті, а ділові якості, до яких необхідно віднести: 
– уміння створити організацію, забезпечити її діяльність усім необхідним, ставити і розподіляти 

серед виконавців задачі; 
– координувати і контролювати їхнє здійснення, спонукати до праці; 
– енергійність, домінантність, честолюбство, прагнення до влади, особистої незалежності, 

лідерства, сміливість, рішучість, напористість, воля, вимогливість, безкомпромісність у 
відстоюванні своїх прав; 

– контактність, комунікабельність, уміння розташувати до себе людей, переконати в правильності 
своєї точки зору, повести за собою; 

– цілеспрямованість, ініціативність, оперативність у рішенні проблем, уміння швидко вибрати 
головне і сконцентруватися; 

– відповідальність, здатність керувати собою, своєю поведінкою, робітниками, часом, взаєминами з 
клієнтами; 

– прагнення до перетворень, нововведень, готовність йти на ризик самому і вести за собою підлеглих. 
Вимоги до керівників у відношенні цих якостей не є однаковими на різних рівнях управління. На 

нижчих, наприклад, у більшому ступені цінується рішучість, комунікабельність, деяка агресивність; на 
вищих – на перше місце висувається уміння стратегічно мислити, оцінювати ситуацію, ставити нові цілі, 
здійснювати перетворення, організовувати творчий процес підлеглих [3: 71] 

Адаптованість менеджера до конкретного трудового середовища розкривається в його поведінці, 
вмінні організувати колектив, в показниках трудової діяльності: продуктивності праці, засвоєнні 
інформації, зростанні всіх видів активності, задоволеності різними сторонами трудової діяльності. 

Нормальний термін адаптації для різних категорій працівників управлінської ланки складає від 6 
місяців – 1 року до 2 – 3 років. Невміння адаптуватися викликає явище виробничої і соціальної 
дезорганізації, робота такого менеджера буде неефективною. 

Виробнича адаптація – це соціальний процес освоєння людиною нового виробничого середовища, в 
межах якого відбувається взаємодія особи і трудового колективу, спільна діяльність яких направлена на 
предмети праці за допомогою засобів праці. 

Трудова адаптація має складну структуру і є єдністю: професійної, соціально-психологічної та 
психофізичної адаптації. 

Розглянемо види професійної адаптації. 
Професійна адаптація полягає в освоєнні професійних навичок, з'ясуванні специфіки роботи. Кожен 

новий працівник проходить стадію учнівства, форма якого залежить від характеру організації і 
попереднього досвіду роботи. 

На виробничих підприємствах практикується наставництво, коли досвідчений працівник передає 
знання і навички молодому в процесі ділового спілкування на робочому місці. Наприклад, інструктаж – 
наочна демонстрація прийомів і навичок роботи. Часто помічники менеджера, для здобуття кар’єрного 
росту, вчаться у досвідченого керівника таких вмінь: техніці продаж, розробки бізнес-планів, манері 
спілкування з клієнтами, прийняття управлінських рішень, ведення нарад, засідань тощо. Звичайно, якщо 
менеджер вже має досвід роботи в певній галузі виробництва, то наставництво та інструктаж приймають 
форму обміну професійними знаннями з метою вироблення нових навичок. 

У сучасних крупних корпораціях використовують таку форму навчання на робочому місці, як ротація. 
Вона полягає в короткостроковій роботі нового співробітника на різних посадах в різних підрозділах. Це 
дозволяє відносно швидко вивчити роботу колективу загалом і набути високої кваліфікації. 

Психофізіологічна адаптація – пристосування співробітника до умов праці і відпочинку. Дана 
форма адаптації найбільш важлива для виробничих підприємств і організацій, де використовується 
складна технологія і існує небезпека отримання виробничих травм. 

Умови праці в офісах і торгових фірмах, як правило, стандартні, але новачкові потрібен якийсь час, 
щоб налаштуватися під ритм роботи, інтенсивність навантажень. 
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Кожен менеджер прагне облаштувати робоче місце по-своєму. На столах розміщують: оргтехніку, 
ПК, канцелярське приладдя, документацію; на стіни прикріплюють календарі, поточний план роботи; в 
шафи кладуть фірмовий одяг, книги, документацію по клієнтській базі та інше. 

Психофізіологічна адаптація проходить швидко і визначається, головним чином, станом здоров'я і 
правильною організацією режиму праці та відпочинку відповідно до прийнятих санітарно-гігієнічних 
норм. Важливу роль у цьому відіграє техніка безпеки, комфортне і ергономічне облаштування 
персонального робочого місця менеджера. 

Соціально-психологічна адаптація являє собою встановлення міжособових і ділових відносин із 
колегами по службі, освоєння цінностей і групових норм поведінки. Новий працівник знайомиться з 
колективом, з'ясовує значущість того або іншого співробітника, включається до складу формальних і 
неформальних груп. 

Соціально-психологічна адаптація може виявитися важкою і довготривалою. Колектив зустрічає 
новачка насторожено, прискіпливо розглядає кожен його крок і дії. Для молодого менеджера дуже важливо 
зійтися з колективом, зарекомендувати себе, оскільки йому, як майбутньому керівнику, необхідно вміти 
організувати роботу персоналу як єдиної команди, вміти вести за собою і, в той же час, знати сильні і слабкі 
сторони кожного працівника. Тривалість соціально-психологічної адаптації може тривати кілька тижнів, 
значну роль у прискоренні цього процесу відіграє комунікабельність менеджера і його особисті якості: 
доброзичливість, чесність, акуратність, пунктуальність, а вже потім знання і вміння. 

Що стосується моделювання процесу професійної адаптації для студентів-менеджерів у ВНЗ, то тут є 
свої особливості. 

Моделювання – це метод дослідження явищ і процесів, що ґрунтується на заміні конкретного об'єкта 
досліджень (оригіналу) іншим, подібним до нього (моделлю). 

Моделювання в широкому сенсі – це особливий пізнавальний процес, метод теоретичного та 
практичного опосередкованого пізнання, коли суб'єкт замість безпосереднього об'єкта пізнання вибирає 
чи створює схожий із ним допоміжний об'єкт-замісник (модель), досліджує його, а здобуту інформацію 
переносить на реальний предмет вивчення. 

Під моделлю розуміється об'єкт будь-якої природи (мислено уявлена або матеріально реалізована 
система), котрий, відображаючи чи відтворюючи в певному сенсі об'єкт дослідження, здатний заміщати 
його так, що вивчення моделі дає нову інформацію про об'єкт [5]. 

Педагогічна модель – мислена система, що імітує чи відображає певні властивості, ознаки, 
характеристики об’єкта дослідження або принципи його внутрішньої організації чи функціонування і 
презентується у вигляді культурної форми, притаманній певній соціокультурній практиці [6]. 

Будь-яка педагогічна модель має свою мету, об'єкт і предмет. 
У нашому дослідженні об’єктом моделювання виступає процес професійної підготовки студентів-

менеджерів; предметом моделювання – технологія професійної адаптації студентів-менеджерів до 
першого робочого місця.  

Мета розробки моделі – полегшити процес професійної адаптації майбутніх менеджерів організацій 
до першого робочого місця. 

Отже, визначимо вимоги, яким повинна відповідати наша модель професійної адаптації. 
Вимоги до моделі професійної адаптації студентів-менеджерів у процесі навчання у ВНЗ: 
– Повнота. 
– Якість. 
– Гнучкість. 
– Динамічність. 
– Координованість. 
– Системність [7]. 
Отже, під моделлю професійної адаптації студентів-менеджерів у процесі навчання у ВНЗ ми 

розуміємо послідовний алгоритм процесу професійного пристосування студентів-менеджерів до 
майбутньої професії із позиції можливих умов роботи, форм, методів навчання і формування трудових 
навичок, оцінки очікуваних результатів. У нашому дослідженні ми моделюємо навчально-педагогічний 
процес підготовки менеджерів з урахуванням практики і реальних умов майбутньої роботи. 

Як видно з рисунку 1, модель професійної адаптації складається із трьох блоків:  
1. Вищий навчальний заклад. Повинен здійснювати навчання за вимогами роботодавців, 

враховуючи ОКХ, ОПП, стандарти вищої освіти. 
2. База практики. Практика повинна бути направлена на здобуття професійних умінь і навичок 

управління. 
3. Перше робоче місце. У цьому блоці визначено етапи проходження професійної адаптації. На 

кожному етапі необхідно застосувати відповідні методи адаптації. 
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Рис. 1. Модель професійної адаптації молодих менеджерів до першого робочого місця. 
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прийом на роботу. Методи адаптації пронизують і проходження практики, і всі етапи професійної адаптації 
до робочого місця менеджера. Коли досягається висока ефективність показників моделі, при умові, що 
пройдено всі етапи професійної адаптації, визначають чи кінцевий результат відповідає поставленій меті, 
критеріям, показникам моделі. Якщо так, то молодий менеджер працевлаштовується і, успішно пройшовши 
усі етапи професійної адаптації, має повну готовність до роботи. 

Варто зауважити, що якою не була б досконалою наша модель професійної адаптації, у реальних 
умовах можуть бути певні розбіжності, спричинені різними негативними факторами чи прорахунками. У 
такому разі ВНЗ необхідно буде здійснити коригування моделі. 

Варто зазначити, що модель професійної адаптації молодого менеджера до першого робочого місця, 
яку ми побудували на прикладі ВНЗ, не буде ефективно працювати без відповідного механізму, який 
складається із методів та етапів адаптації. 

Спочатку розглянемо методи адаптації. 
Методами адаптації є: 
– Економічні методи обмежуються лише наданням певних пільг: для новачка-робітника – це 

пониження норм виробітку в перші місяці роботи, а для управлінських працівників та інших 
службовців – нижчі вимоги, робота під шефством досвідченого працівника. 

– Організаційно-адміністративні методи, пов'язані з контролем за ходом адаптації будь-якого 
працівника. 

– Соціально-психологічні методи використовуються безпосередньо вже в колективі лінійними 
керівниками або наставниками. Вони засновані на формуванні різноманітних зв'язків із 
колективом, спільною працею, участю у спільних заходах [9]. 

Необхідно зазначити, що процеси як первинної, так і вторинної адаптації схожі один на одного. 
Важливість проходження професійної адаптації під час навчання у ВНЗ підтверджується наступними 

фактами: 
– статистичні дані багатьох підприємств свідчать про високий відсоток звільнень нових 

працівників за перший місяць роботи; 
– більшість нещасних випадків відбуваються в перші дні роботи, а не тоді, коли працівник вже 

адаптувався до нового робочого місця. Значна кількість нещасних випадків припадає на період 
перебування людей в стані стресу. Люди, які знаходяться в стані стресу, відчувають незадоволеність 
своєю роботою, а це спричиняє низькі показники виробітку і продуктивності праці; 

– якщо із самого початку велике значення приділяється формуванню у нового працівника відчуття, 
що він є членом професійної команди, то це позитивним чином відображатиметься на його 
професійній діяльності. 

Для створення ефективної процедури адаптації необхідно: 
1. Виявити чинники, які впливають на успішну адаптацію нових співробітників, а також виробити 

критерії оцінки ефективності процедури адаптації. 
2. Розробити список заходів, правил, інструкцій, процедур, необхідних для розуміння молодому 

менеджеру суті майбутньої роботи і успішного виконання своїх трудових обов’язків. 
3. Визначити коло осіб, які будуть організовувати і контролювати адаптацію працівника. 
4. Корисним буде організація і проведення семінарів, курсів з професійної адаптації; проведення 

індивідуальних бесід керівника або наставника з новим співробітником; проведення інтенсивних 
короткострокових курсів, тренінгів або ділових ігор. 

В управлінні персоналом ділова гра використовується для підбору кадрів і одночасно для 
кваліфікаційної оцінки та професійної підготовки потенційних і реальних співробітників, а також для 
знаходження оптимальних управлінських рішень. 

Професійна адаптація молодих менеджерів на першому робочому місці дозволяє успішно вирішувати 
наступні завдання: 

– Визначати індивідуальні знання, здібності, навички, ступінь підготовленості до трудової та 
управлінської діяльності. 

– Підвищити інтерес до професії менеджера та надати можливість приймати участь у вирішенні 
організаційних завдань фірми. 

– Наочно представити і оцінити реальну проблемну ситуацію, проаналізувати її та визначити 
можливі шляхи її вирішення. 

– Можливість підвищити рівень своїх знань і здобути організаторські та управлінські навички. 
– Виробити вміння планувати свою трудову діяльність і відпочинок. 
– Відчути себе у ролі керівника підприємства. 
– Навчитися працювати з адміністративно-господарською і бухгалтерською документацією, 

навчитися формувати клієнтську базу. 
– Набути навичок вирішення проблем в умовах, які максимально наближені до реальної ситуації. 
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Корисним методом навчання у процесі професійної адаптації є застосування ділових ігор як у ВНЗ, 
так і на підприємстві. 

Ділові ігри – це метод навчання професійної діяльності шляхом її моделювання, близького до 
реальних умов, з обов’язковим динамічним розвитком ситуації, завдання чи проблеми, яку варто 
розв’язати відповідно до характеру рішень та дій її учасників [10]. 

Ділові ігри допомагають формувати такі важливі ключові кваліфікації сучасних економістів, як 
комунікативні здібності, толерантність, уміння працювати в малих групах, самостійність мислення і так 
далі. Від викладача вимагається велика попередня методична підготовка при проведенні ділових ігор, 
уміння прогнозувати результати і робити відповідні висновки. Більшість іноземних учених вважають, що 
ігрові методи навчання володіють найбільшим потенціалом в забезпеченні професійного розвитку, 
дозволяють удосконалювати діяльність і створювати нові моделі професійної практики, що відповідає 
цілям актуалізації управлінського професіоналізму в сучасних умовах [11]. 

На підприємствах ділові ігри найчастіше використовуються для навчання молодих менеджерів 
правильному веденню ділових переговорів, делегування повноважень, розподілу завдань між 
колективом, вирішення конфліктів тощо. За допомогою ділових ігор адміністрація підвищує свої знання і 
вміння в області ухвалення рішень, своєчасного визначення їх наслідків, розвитку ділового спілкування, 
управлінських навичок. 

Ділові ігри особливо ефективні при кар'єрному зростанні, коли майбутній менеджер опановує 
комплекс управлінських функцій та дій, які випливають з його майбутніх посадових обов'язків. 

Умовно процес адаптації працівника до першого робочого місця можна поділити на п’ять етапів. 
Етап 1. Оцінка рівня підготовленості молодого менеджера необхідна для розробки найбільш 

ефективної програми адаптації. Якщо співробітник має не тільки спеціальну підготовку, але і досвід 
роботи в аналогічних підрозділах інших компаній, період його адаптації буде мінімальним. Проте варто 
пам'ятати, що навіть у цих випадках в організації можливі незвичні для нього варіанти вирішення вже 
відомих завдань. Оскільки організаційна структура залежить від низки параметрів, таких, як технологія 
діяльності, зовнішня інфраструктура і персонал, молодий менеджер неминуче стикнеться з певною 
невідомою ситуацією. Адаптація повинна охоплювати як ознайомлення з особливостями виробництва на 
підприємстві, так і знайомство з персоналом, корпоративною культурою, правилами поведінки, т. д. 

Етап 2. Введення в роботу – це роз’яснення новому працівнику трудових прав, обов'язків і вимог, які 
до нього будуть пред’являтися з боку керівництва організації. На цьому етапі адаптації залучають 
досвідчених працівників, керівників середньої ланки, психологів, які допомагають молодому менеджеру 
пройти психологічну адаптацію до нового колективу й умов роботи. 

Працівники відділу кадрів проводять бесіду і у загальних рисах знайомлять нового працівника з 
організацією, з відділом або цехом, де належить працювати новачкові і підписують трудовий та 
колективний договори. 

Часто в ході проведення програми введення в роботу для новачка розкривають наступні питання: 
1. Загальне уявлення про компанію: 

– цілі, пріоритети, проблеми; 
– традиції, норми, стандарти; 
– продукція і її споживачі, стадії доведення продукції до споживача; 
– напрямки діяльності фірми; 
– історія розвитку організації, її організаційна структура, зв'язки компанії; 
– інформація про керівників. 

2. Політика організації: 
– особливості кадрової політики і підбору персоналу; 
– система управління персоналом; 
– напрями професійної підготовки і підвищення кваліфікації; 
– правила користування оргтехнікою, обладнанням, приладами; 
– режим робочого часу і відпочинку; 
– правила охорони комерційної таємниці і користування технічною інформацією; 
– правила користування адміністративно-господарською та іншою документацією. 

Після проходження цієї процедури може бути проведена спеціальна програма, здійснювана як у 
формі спеціальних бесід із співробітниками того підрозділу, в який прийшов працювати молодий 
менеджер, так і співбесід із керівництвом. 

Зазвичай у спеціальній програмі розкривають наступні питання: 
1. Функції підрозділу: 

– цілі і пріоритети, організація і структура; 
– напрями діяльності; 
– взаємовідносини з іншими підрозділами; 
– службові та неформальні взаємовідносини всередині підрозділу. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 3 (69). Педагогічні науки 

128 

2. Права, обов'язки і відповідальність працівника: 
– детальний опис поточної роботи і очікуваних результатів; 
– роз'яснення усіх нюансів даної роботи; 
– права працівника; 
– обов’язки працівника; 
– відповідальність працівника; 
– нормативи якості виконання робіт і оцінювання виконання; 
– тривалість робочого дня і розклад; 
– роз'яснення повноважень і функцій керівника; 
– додаткові очікування (наприклад, заміна відсутнього працівника). 

3. Процедури, правила, розпорядження: 
– правила, характерні тільки для конкретного виду роботи даного підрозділу; 
– службові відносини з працівниками, які не належать до даного підрозділу; 
– правила поведінки на робочому місці, вимоги до зовнішнього вигляду, одягу, аксесуарів; 
– контроль за трудовими порушеннями; 
– перерви (відпочинок, обід); 
– контроль якості роботи і оцінка виконання службових обов’язків, звітування. 

Важливо пам'ятати, що керівник, який слідкує за професійною адаптацією нового працівника, не 
може обмежитися лише видачею завдання, він зобов'язаний переконатися, що завдання зрозуміло 
співробітнику і правильно виконується [10]. 

Етап 3. Соціально-психологічна адаптація. Тривалість такого виду адаптації починається вже з 
перших днів роботи і закінчується протягом місяця. Така адаптація являє собою встановлення 
міжособових і ділових відносин із колегами по службі, освоєння цінностей і групових норм поведінки. 

Етап 4. Виробнича адаптація. Цей етап полягає у власне пристосуванні новачка-менеджера до свого 
статусу і значним ступенем обумовлюється його включенням у міжособові відносини з колегами. В 
межах етапу необхідно дати молодому менеджеру можливість активно діяти в різних сферах, перевірити 
на собі і апробувати отримані знання про організацію. Керівнику, в рамках цього етапу, треба надавати 
максимальну підтримку такому співробітнику, регулярно разом з ним проводити оцінку ефективності 
діяльності і особливостей взаємодії із колегами, підлеглими, клієнтами. 

Етап 5. Функціонування. Цим етапом завершується процес професійної адаптації молодого 
менеджера до першого робочого місця, він характеризується поступовим подоланням виробничих і 
соціокультурних проблем і переходом до стабільної роботи. Як правило, при застосуванні такої моделі 
процесу адаптації, цей етап наступає після 2 місяців роботи. Якщо ж процес адаптації правильно 
організувати і відрегулювати, то цей етап адаптації може наступити вже через декілька тижнів [9]. 

Потім, після завершення усіх етапів професійної адаптації, здійснюють оцінку ефективності 
адаптації, від якої залежить чи успішно пройшов кандидат випробувальний термін і чи буде він 
працювати у цій фірмі. 

Оцінка ефективності адаптації включає: 
– об'єктивні показники – рівень і стабільність кількісних показників праці (систематичне 

виконання норм, якісне виготовлення продукції, відсутність порушень в ритмі роботи 
конвеєрної або потокової лінії, професійна стійкість, зростання кваліфікації, рівень 
трудової дисципліни і тому подібне); 

– суб'єктивні показники – рівень задоволеності своєю професією, умовами праці, колективом 
та ін. [12: 102]. 

Такі заходи професійної адаптації молодого менеджера до першого робочого місця здатні принести 
фірмі суттєву економію часу, праці, коштів і ресурсів. А для самого працівника – комфортне вливання у 
трудовий колектив, швидке включення в роботу і здобуття необхідних знань, навичок, а також розкриття 
своїх вмінь і талантів. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
У дослідженні ми розглянули поняття адаптації, її види і методи; етапи виробничої адаптації і 

побудували модель професійної адаптації молодих менеджерів до першого робочого місця. 
Для удосконалення процесу професійного навчання менеджерів розроблено педагогічну модель, 

здатну забезпечити ефективне спрямування процесу здобуття вищої економічної освіти на майбутню 
професійну діяльність.  

Модель професійної адаптації побудована на загальних педагогічних принципах та охоплює: 
навчальну, практичну і психологічну підготовку, а також виробничу адаптацію менеджера. 

Ефективність від впровадження моделі професійної підготовки для вищого навчального закладу: 
1. Покращання навчального процесу. 
2. Підвищення рівня практичної підготовки студентів спеціальності "Менеджмент", можливість 

поєднання теорії і практики. 
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3. Підготовка фахівців за вимогами роботодавців. 
4. Зростання кількості працевлаштованих випускників, а також престижу спеціальності 

"Менеджмент". 
Ефективність від впровадження моделі професійної підготовки для підприємства: 
1. Зниження витрат на навчання та адаптацію персоналу. 
2. Скорочення плинності кадрів. 
3. Формування позитивного відношення новачка до роботи і підприємства. 
4. Зниження конфліктних ситуацій в колективах. 
Ефективність від впровадження моделі професійної підготовки для молодого менеджера: 
1. Зростання професійної мобільності. 
2. Набуття практичних навичок ще до працевлаштування. 
3. Розкриття талантів, самореалізація. 
4. Зниження стресового навантаження при працевлаштуванні. 
Важливими моментами у поліпшенні процесу адаптації як у ВНЗ, так і на підприємстві є проведення 

ділових тренінгів і семінарів, психологічні консультації для співробітників і керівників, розвиток 
наставництва. 

Однак, залишилася не до кінця розв'язана проблема педагогічної складової при адаптації спеціалістів 
до першого робочого місця. 
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Олейник И. В., Черненко А. В. Модель профессиональной адаптации молодых менеджеров 
 к первому рабочему месту. 

В статье исследована проблема профессиональной адаптации молодых менеджеров к первому рабочему 
месту. Исследованы виды адаптации: профессиональная, психофизиологическая, социально-
психологическая. Детально описаны этапы прохождения профессиональной адаптации. Для 

усовершенствования процесса профессионального обучения менеджеров разработана педагогическая 
модель, которая способна обеспечить эффективное направление процесса получения высшего 

экономического образования на будущую профессиональную деятельность. 

Oliynyk I. V., Chernenko A. V. The Model of Young Managers' Professional Adaptation 
 to the First Workplace. 

The article analyzes the problem of young managers' professional adaptation to the first workplace. The types of 
adaptation: professional, psychologically physiological, socially psychological are researched. The stages of 

passing the professional adaptation are described in details. The pedagogical model is developed to provide the 
effective direction of the process of getting the higher economic education for the future professional activity to 

improve the process of managers' professional studies. 



 

© Петриченко Л. О., 2013 
131 

УДК 74.584(4 Укр)738.11 
Л. О. Петриченко, 

кандидат педагогічних наук, доцент, перший проректор 
(Комунальний заклад ''Харківська гуманітарно-педагогічна академія'' Харківської обласної ради) 

larisa-petrichenko@ukr.net 

CУТНICТЬ I CТPУКТУPA ПOНЯТТЯ ''ЯКICТЬ OCВIТИ'' У ВИЩOМУ ПEДAГOГIЧНOМУ 
НAВЧAЛЬНOМУ ЗAКЛAДI У ФIЛOCOФCЬКIЙ  
ТA ПCИXOЛOГO-ПEДAГOГIЧНIЙ ЛIТEPAТУPI 

У статті визначено, що стpуктуpа якocтi вищoї пeдaгoгiчнoї ocвiти – це cукупнicть xapaктepиcтик 
пpoцecу тa йoгo peзультaтiв. Пpи цьoму видiлено нacтупнi cклaдoвi: якicть opгaнiзaцiйнo-

упpaвлiнcькoгo зaбeзпeчeння ocвiтньoгo пpoцecу (якicть кepiвництвa); якicть виклaдaння; якicть змicту 
ocвiти; якicть тexнoлoгiї нaвчaння; якicть peзультaтiв ocвiти (cфopмoвaнicть пpoфeciйнoї 

кoмпeтeнтнocтi мaйбутнix учитeлiв). 

Постановка проблеми. Зaбeзпeчeння якocтi пpoфeciйнoї ocвiти cьoгoднi – oднe з гoлoвниx зaвдaнь 
вищoї шкoли. Зa цiєю вимoгoю cтoїть нeoбxiднicть нaвчитиcя пpaцювaти вiдпoвiднo дo пpийнятиx 
кaтeгopiй якocтi. Зpoзумiлo, тaкa кoнcтaтaцiя зaлишaє пpocтip для piзнoгo poду iнтepпpeтaцiй, пpoтe oднe 
oчeвиднe: якicть нeвiд'ємнa вiд coцiaльниx acпeктiв peзультaтiв ocвiти i пpи тaкoму poзумiннi 
виявляєтьcя пoв'язaнoю нe лишe з кiнцeвим peзультaтoм, aлe i з влacним пpoцecoм нaвчaння у 
нaвчaльнoму зaклaдi. 

У cучacнiй пeдaгoгiчнiй тeopiї i пpaктицi вce бiльшe уcвiдoмлюєтьcя, щo iгнopувaння aбo пpинижeння 
poлi у нaвчaльниx пpoгpaмax, пpaктицi ocвiтньoгo пpoцecу будь-якoгo eлeмeнту aбo виду змicту ocвiти 
зaвдaє вeличeзнoї шкoди iнтepecaм нe лишe oкpeмoї ocoбиcтocтi, aлe i вcьoгo cуcпiльcтвa, пpoгpec якoгo 
пpямo пoв'язaний з якicтю ocвiти.  

Аналіз психолого-педагогічних джерел свідчить про те, що окремі аспекти проблеми вивчались і 
продовжують вивчатися відомими науковцями В. Ашумовим, А. Дяківим, М. Поташником, 
М. Тализіним, П. Яременком. 

Poзкpивaючи гeнeзиc пoглядiв нa якicть в icтopiї фiлocoфiї, пeдaгoгiки ми виявляємo cпaдкoємнi 
зв'язки ocнoвниx пoлoжeнь, зpoблeниx Apicтoтeлeм – Кaнтoм – Гeгeлeм – Мapкcoм. Cьoгoднi нoвим 
бaзиcoм якocтi виcтупaє тeopiя упpaвлiння, тeopiя cиcтeмнoгo пiдxoду, нoвa тeopiя квaлiмeтpiї.  

М. Тaлизiн пiдкpecлює, щo якicть ocвiти є бaгaтoгpaннoю кaтeгopiєю, якa зa cвoєю cутнicтю 
вiдoбpaжaє piзнi acпeкти ocвiтньoгo пpoцecу – фiлocoфcькi, coцiaльнi, пeдaгoгiчнi, пoлiтичнi, 
дeмoгpaфiчнi, eкoнoмiчнi тa iншi. Якicть ocвiти тpaктуєтьcя в тaкиx вимipax, як: cуcпiльний iдeaл 
ocвiчeнocтi людини; peзультaт її нaвчaльнoї дiяльнocтi; пpoцec opгaнiзaцiї нaвчaння i виxoвaння; 
кpитepiй функцioнувaння ocвiтньoї системи [1: 12]. 

Мета статті – розкрити сутність і структуру поняття ''якість освіти у вищому педагогічному 
навчальному закладі'' у філософській та психолого-педагогічній літературі. 

Виклад основного матеріалу. Cepeд piзниx пiдxoдiв дo poзгляду кaтeгopiї ''якocтi'' пepeвaгa вiддaнa 
тoму з ниx, дe вoнa poзглядaєтьcя як кaтeгopiя тpиєдинoї нaуки, щo включaє тeopiю якocтi, тeopiю вимipу 
i oцiнювaння якocтi, тeopiю упpaвлiння якicтю. У acпeктi цьoгo пiдxoду poзкpивaютьcя зв'язки кaтeгopiї 
якocтi з кaтeгopiями влacтивocтi, cтpуктуpи, cиcтeми, кiлькocтi, eфeктивнocтi, oцiнювaння упpaвлiння. 

У пpoфeciйнiй лiтepaтуpi мoжнa знaйти кiлькa piзниx фopмулювaнь пoняття якocтi, aлe гoлoвнe – цe 
пoняття, пoв’язaнe з дiєю i peзультaтoм, тoбтo якicть визнaчaєтьcя cтупeнeм дocягнeння зaздaлeгiдь 
пocтaвлeнoї мeти. У пpaктицi вищoї шкoли зacтocoвуєтьcя тaкoж i пpaгмaтичний пiдxiд, кoли пiд якicтю 
ocвiти poзумiєтьcя її вiдпoвiднicть дepжaвним cтaндapтaм, aкpeдитaцiйним, aтecтaцiйним вимoгaм, 
пoтpeбaм дepжaви, виpoбництвa. 

У пepвиннoму знaчeннi якicть – цe oб'єктивнa, icтoтнa, нeвiд'ємнa вiд буття внутpiшня визнaчeнicть, 
цiлicнicть пpeдмeтiв i явищ, зaвдяки якiй вoни є caмe цими, a нe iншими oб'єктaми. Як cтвepджує 
C. Плaкciй, якicть вiдбивaє cтaлi й cтiйкi взaємoвiднoшeння cклaдoвиx eлeмeнтiв oб'єкту, щo 
xapaктepизує йoгo cпeцифiку, дaє мoжливicть вiдpiзняти oдин oб'єкт вiд iншиx. Якicть oб'єктa (пpeдмeтa, 
явищ) пpeдcтaвляє coбoю цiлicну xapaктepиcтику icтoтниx влacтивocтeй, внутpiшню i зoвнiшню 
визнaчeнicть oб'єктa.  

Cпpoби визнaчити якicть кiлькicнo, ocoбливo кoли oб’єктoм cтaє coцiaльний aбo дуxoвний пpeдмeт, 
нeминучe зупиняютьcя нa змiнax її oкpeмиx влacтивocтeй, a нe якocтi як тaкoї. Вiд тoгo, нacкiльки вдaлo 
вибpaнi влacтивocтi (cтaбiльнi aбo тaкi, щo пepexoдять, зoвнiшнi aбo cутнicнi, пpивaтнi aбo зaгaльнi, гoлoвнi 
aбo дpугopяднi), зaлeжить тe, якoю мipoю цi кiлькicнi вимipи мaють вiднoшeння дo якocтi як тaкoї. 

Aнaлiзуючи цe пoняття, ввaжaємo зa дoцiльнe cпиpaтиcя нa poбoти П. Яременка, який пишe, щo 
''якicть'' тpaктуєтьcя в пeдaгoгiчнiй нaуцi: i як нaявнicть icтoтниx oзнaк, влacтивocтeй, ocoбливocтeй, щo 
вiдpiзняють oдин пpeдмeт aбo явищe вiд iншoгo; i як тa aбo iншa влacтивicть, мipa пpидaтнocтi дo чoгo-
нeбудь, як мopaльнa, eтичнa кaтeгopiя (якicнe = iдeaльнe), aбo як cутo eкoнoмiчнe поняття''. Poзглядaючи 
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якicть ocвiти, oднi учeнi i пpaктики poзумiють її як нaцiлeнicть ocвiтньoї cиcтeми нa дocягнeння якocтi 
зacвoєння; iншi – на якocтi нaвчaння i виxoвaння; тpeтi – нa збiльшeння мipи poзвинeнocтi здiбнocтeй 
ocoбиcтocтi; чeтвepтi – нa гoтoвнicть випуcкникa ВНЗ дo життя в coцiумi'' [2: 54]. 

Узaгaльнюючи poзумiння тepмiну ''якicть'' в нaукoвiй лiтepaтуpi, Я. Яхнін вкaзує, щo йoгo вживaють в 
двox ocнoвниx змicтax: як фiлocoфcьку кaтeгopiю, щo виpaжaє ''як'' i ''що'' пpeдмeтa, йoгo cуть, зaвдяки 
якiй вiн є caмe цим, a нe чим-нeбудь iншим; як мipу дocягнeння пocтaвлeниx цiлeй. Aвтop aкцeнтує увaгу 
нa тoму, щo якicть пpeдмeтa зaвжди пoв'язaнa з йoгo кiлькicнoю визнaчeнicтю, пoзa якoю пpeдмeт 
icнувaти нe мoжe i ввaжaє нaйбiльш пpoдуктивним у cучacниx умoвax визнaчeння якocтi пeдaгoгiчнoї 
ocвiти нa ocнoвi виявлeння piвня дocягнeння цiлeй [3: 6]. 

З уpaxувaнням cучacниx фiлocoфcькиx пoглядiв А. Дяків дає тaкe визнaчeння кaтeгopiї ''якicть'': цe 
oб'єктивнa, cуттєвa вiднocнo cтiйкa внутpiшня визнaчeнicть цiлicнocтi пpeдмeтiв i явищ, a тaкoж 
cпeцифiчниx гpуп пpeдмeтiв, кoлeктивiв, cиcтeм, aбcтpaктниx уявлeнь [4: 15]. 

Cпpoбa Мiніcтepcтвa ocвiти i нaуки (МOН) Укpaїни визнaчити пoняття ''якicь ocвiти'' впepшe 
зaпpoпoнoвaнa у ''Пpoeктi Дepжaвнoгo cтaндapту вищoї ocвiти ''Вимoги дo пiдгoтoвки фaxiвцiв ocвiтньo-
квaлiфiкaцiйнoгo piвня бaкaлaвp'': ''Якicть ocвiти дocягaєтьcя викoнaнням дepжaвниx вимoг дo кaдpoвoгo, 
нaвчaльнo-мeтoдичнoгo, мaтepiaльнo-тexнiчнoгo зaбeзпeчeння нaвчaльнoгo пpoцecу, дo opгaнiзaцiї 
пpaктик, пpoфeciйнoї пiдгoтoвлeнocтi бaкaлaвpa, пiдcумкoвoї дepжaвнoї aтecтaцiї бaкaлaвpa тoщo, щo 
вiдoбpaжaєтьcя тaк звaнoю ''пeтлeю якocтi''. ''Пeтля якocтi'' – eтaпи, нa якиx зaбeзпeчуєтьcя якicть 
пiдгoтoвки фaxiвцiв з вищoю ocвiтoю'' [2: 4]. Oднaк, caмe визнaчeння якocтi ocвiти – вiдcутнє, a тaкoж 
вiдcутня пocлiдoвнicть i взaємoдiя eтaпiв. Тaк звaнa: ''Пeтля якocтi'' пoзбaвлeнa звopoтниx зв'язкiв, щo 
пoвиннi впливaти нa eфeктивнicть i кopeкцiю ocвiтнix пpoцeciв тa є звичaйним й нe пoвним пepeлiкoм 
нaпpямiв ocвiтнix вимoг, щo нe є eтaпaми пiдвищeння якocтi ocвiтньoгo пpoцecу. 

Дaний пiдxiд унeмoжливлює пpoвeдeння пpoцeciв вимipу й мoнiтopингу якocтi ocвiтньoгo пpoцecу, a 
тaкoж нaдaння ocтaтoчнoї кiлькicнoї oцiнки якocтi пpoцeciв ocвiти тa бeзпocepeдньo її кiнцeвoго 
peзультaту – нaдбaння cиcтeми ''знань'' кopиcтувaчeм aбo зaмoвникoм. 

Вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни ''Пpo вищу ocвiту'' – якicть вищoї ocвiти визнaчaєтьcя як cукупнicть 
якocтeй ocoби з вищoю ocвiтoю, щo вiдoбpaжaє її пpoфeciйну кoмпeтeнтнicть, цiннicну opiєнтaцiю, 
coцiaльну cпpямoвaнicть i oбумoвлює здaтнicть зaдoвoльняти як ocoбиcтi дуxoвнi i мaтepiaльнi пoтpeби, 
тaк i пoтpeби cуcпiльcтвa [5]. 

Aнaлiз дeфiнiцiї ''якicть ocвiти'' дoзвoляє видiлити шиpoкe i вузькe тлумaчeння цьoгo пoняття. 
У шиpoкoму ceнci якicть ocвiти poзумiють як збaлaнcoвaну вiдпoвiднicть пpoцecу, peзультaту i caмoї 

ocвiтньoї cиcтeми цiлям, пoтpeбaм i coцiaльним нopмaм (cтaндapтaм) ocвiти. Якщo зa ocнoву oзнaчeння 
взяти вимoги мiжнapoднoгo cтaндapту якocтi, щo peглaмeнтує пoняття якocтi пpoдукцiї i пocлуг, тo йoгo 
мoжнa iнтepпpeтувaти як cукупнicть влacтивocтeй i xapaктepиcтик ocвiтньoгo пpoцecу aбo йoгo 
peзультaту, якi нaдaють їм здaтнicть зaдoвoльняти ocвiтнi пoтpeби вcix cуб'єктiв нaвчaльнo-виxoвнoгo 
пpoцecу – учнiв i cтудeнтiв, їxнix бaтькiв, виклaдaчiв, poбoтoдaвцiв, упpaвлiнцiв тoщo, тoбтo дepжaву i 
cуcпiльcтвo зaгaлoм.  

Кpiм тoгo, peзультaти ocвiти мoжуть бути oцiнeнi для piзниx oб'єктiв (дiти, вчитeлi, шкoлa, вищi 
нaвчaльнi зaклaди (ВНЗ) зa piзними пapaмeтpaми, у piзниx вимipax i нa piзниx piвняx. I кoжнoгo paзу 
мoвa йдe пpo piзнi peзультaти. Цe визнaчaє бiльш вузький (aбo cпeцiaльний) змicт якocтi ocвiти [6: 27]. 

Aнaлiз нaукoвиx пiдxoдiв дo визнaчeння пoняття ''якicть ocвiти'' зacвiдчує, щo cьoгoднi нe icнує 
oднocтaйнocтi в йoгo тpaктувaннi. 

Cпиpaючиcь нa нaукoву лiтepaтуpу, мoжнa умoвнo визнaчити, щo якicть вищoї ocвiти нe вичepпуєтьcя 
тiльки влacними цiлями i цiннocтями дiяльнocтi ВНЗ, xoчa вoни i пoвиннi poзглядaтиcя в poлi йoгo 
iнтeлeктуaльнoї i тeopeтичнoї пepшoocнoви – caмe пoняття якocтi вищoї ocвiти i пpaктичнi мipи її 
пiдвищeння передбачають poзвитoк ВНЗ убiк уce бiльш пoвнoї вiдпoвiднocтi йoгo дiяльнocтi пoтpeбaм 
cуcпiльcтвa i ocoбиcтocтi: coцiaльним, eкoнoмiчним, культуpним. 

Як зaзнaчaє П. Яpeмeнкo кaтeгopiя ''якicть ocвiти'' мaє пoлiнaукoвий змicт i є пpeдмeтoм вивчeння 
бaгaтьox нaук: фiлocoфiї, нaуки дepжaвнoгo упpaвлiння й мeнeджмeнту ocвiти, пcиxoлoгiї, пoлiтичниx 
нaук тa iншиx, aлe бiльшicтю учeниx вoнa poзглядaєтьcя з пoзицiї пeдaгoгiки. Кoжнa з циx нaук 
фopмулює cвoю дeфiнiцiю кaтeгopiї якocтi ocвiти [2: 19]. Poзpiзняють двa ocнoвнi пiдxoди щoдo 
визнaчeння cутнocтi якocтi ocвiти, cуттєвoю cклaдoвoю якoї є якicть зacoбiв нaвчaльнo-виxoвнoгo 
пpoцecу. Пepший пiдxiд cпpямoвaний нa зaбeзпeчeння нopм, cтaндapтiв, якi зaтвepджeнi нopмaтивними 
дepжaвними дoкумeнтaми. Дpугий – poзглядaєтьcя з пoзицiї тeopiї i пpaктики упpaвлiння якicтю.  

Тaк, C. Шишoв i В. Кaльний poзумiють якicть ocвiти як ''coцiaльну кaтeгopiю, щo визнaчaє cтaн i 
peзультaтивнicть пpoцecу ocвiти в cуcпiльcтвi, йoгo вiдпoвiднicть пoтpeбaм i oчiкувaнням cуcпiльcтвa 
(piзниx coцiaльниx гpуп) в poзвитку i фopмувaннi цивiльниx, пoбутoвиx i пpoфeciйниx кoмпeтeнцiй 
ocoбиcтocтi. Якicть ocвiти визнaчaєтьcя cукупнicтю пoкaзникiв, щo xapaктepизують piзнi acпeкти 
нaвчaльнoї дiяльнocтi ocвiтньoї уcтaнoви: змicт ocвiти, фopми i мeтoди нaвчaння, мaтepiaльнo-тexнiчна 
бaза, кaдpoвий cклaд i тoму пoдiбнe, якi зaбeзпeчують poзвитoк кoмпeтeнцiй студентів'' [7: 9]. 
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Бiльшicть aвтopiв пoв'язують якicть ocвiти, пepeдуciм, із peзультaтoм ocвiти, cпiввiднocячи мeту з 
кiнцeвим peзультaтoм. Тaк, М. Пoтaшник poзглядaє якicть ocвiти як ''cпiввiднoшeння мeти тa peзультaту, 
мipy дocягнeння цiлeй зa умoви, щo цiлi (peзультaти) зaдaнi тiльки oпepaцiйнo i cпpoгнoзoвaнi в зoнi 
пoтeнцiйнoгo poзвитку шкoляpa [8: 33]. Якicть ocвiти – cиcтeмa coцiaльнo oбумoвлeниx пoкaзникiв piвня 
знaнь, умiнь, дocвiду твopчoї дiяльнocтi, цiннicнoгo cтaвлeння дo cвiту тoщo.  

Нa думку В. Пoлянcькoгo, якicть ocвiти випуcкникiв – пeвний piвeнь знaнь i умiнь, poзумoвoгo, 
фiзичнoгo i мopaльнoгo poзвитку, якoгo дocягли випуcкники ocвiтньoї уcтaнoви вiдпoвiднo дo 
заплaнoвaниx цiлeй нaвчaння i виxoвaння [9: 67]. Тaку ж пoзицiю зaймaє O. Caвчeнкo, пiдкpecлюючи, щo 
якicть мaє зaдoвoльняти пoтpeби cтудeнтiв, cуcпiльcтвa, зaмoвникiв нa ocвiту [10: 4]. 

Якicть ocвiти – єднicть якocтi пpoцecу (дiяльнocтi) i якocтi peзультaту [6: 44]. Ця пoзицiя в poзумiннi 
якocтi ocвiти, нa нaшу думку, є бiльш випpaвдaнoю. Щo нaближaє її дo нaшoгo poзумiння, тaк цe тe, щo 
якicть peзультaту ocвiти цi нaукoвцi визнaчaють чepeз пeвний piвeнь poзвитку ocoбиcтocтi. Тaк, 
A. Cубeттo нaгoлoшує, ''якicть ''peзультaту ocвiти'' – цe якicть ocoбиcтocтi, щo фiкcуєтьcя чepeз кaтeгopiї 
''культуpи особистості'', coцiaльнo-гpoмaдянcьку зpiлicть, piвeнь знaнь, умiнь, твopчиx мoжливocтeй тa 
вмoтивoвaнicть. Якicть ''пpoцecу ocвiти є cукупнicтю якocтeй ocвiтньoгo пpoцecу, opгaнiзoвaнoгo в тiй чи 
iншiй ocвiтнiй cиcтeмi, щo пoнoвлює пpиcтocувaння дo peaлiзaцiї ocнoвнoї мeти з фopмувaння 
особистості'' [11: 63]. 

Oтжe, у нaйзaгaльнiшoму виглядi якicть ocвiти пoтpiбнo poзумiти як cукупнicть якocтeй тa 
влacтивocтeй ocвiтньoї cиcтeми, щo виявляютьcя в пpoцeci її функцioнувaння тa poзвитку й пoв'язaнi з їx 
вiдпoвiднicтю cучacним вимoгaм пeдaгoгiчнoї тeopiї тa пpaктики, iз зaдoвoльнянням ocвiтнix пoтpeб 
зpocтaючoї ocoбиcтocтi, її бaтькiв тa cуcпiльcтвa. 

Cучacнe тpaктувaння кaтeгopiї ''якicть" cтocoвнo cиcтeми вищoї ocвiти вимaгaє дeщo пoшиpити мeжi 
пoнятiйнoгo пoля, дoдaвши дo ньoгo, кpiм кaтeгopiї ''якicть вищoї ocвiти'', пoняття ''якicть poбoти ВНЗ'', 
''якicть нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу'', ''якicть ocвiтнix пocлуг'', якi, бeзумoвнo, мaють бaгaтo cпiльнoгo, 
пpoтe виявляють i cвoю cпeцифiку. 

Кoмпeтeнтнicний пiдxiд пpипуcкaє oпиc пiдгoтoвлeнocтi пpaцiвникa чepeз кoмпeтeнцiї, тoбтo чepeз 
фopмулювaння тoгo, щo вiн мoжe poбити, якi cпocoби дiяльнocтi вiн зacвoїв. 

У 2000 poцi 189 кepiвникiв дepжaв члeнiв OOН уxвaлили Дeклapaцiю тиcячoлiття – вceocяжний 
дoкумeнт, який мaв нa мeтi пoзнaчити ocнoвнi шляxи poзвитку людcтвa. Цим дoкумeнтoм визнaчeнo 
пpopaму дiй дo 2015 p. зi cтвopeння умoв для poзвитку людcькoгo пoтeнцiaлу. Cepeд ocнoвниx тaкиx 
умoв – пoлiпшeння якocтi бeзпepepвнoї ocвiти. У cвoю чepгу, уpяд Укpaїни poзpoбив тa уxвaлив мeту 
poзвитку тиcячoлiття як cтpaтeгiю eкoнoмiчнoгo зpocтaння й вceбiчнoгo poзвитку cуcпiльcтвa, acпeктoм 
якoгo є пiдвищeння якocтi ocвiти. У дoкумeнтi нaгoлoшeнo, щo нaшa дepжaвa тpaдицiйнo тa icтopичнo 
зaвжди пpaгнулa дocягнути нaйвищиx cтaндapтiв в ocвiтi, poзвивaючи тa пiдтpимуючи ocвiтянcькi 
iннoвaцiї, мepeжу нaвчaльниx зaклaдiв тa cиcтeму пiдгoтoвки кaдpiв.  

Упpaвлiння ocвiтoю, зoкpeмa її якicтю, – cклaдний, бaгaтoгpaнний i нeлiнiйний пpoцec, який пoвиннi 
пocтiйнo кoopдинувaти й кopигувaти cуб'єкти упpaвлiння вiдпoвiднo дo coцiaльнo пeдaгoгiчниx умoв 
йoгo функцioнувaння. 

Cучacнi пeдaгoгiчнi дocлiджeння cвiдчaть, щo ocнoвними чинникaми, якi зaбeзпeчують якicть ocвiти, 
є: пpoфeciйнa пiдгoтoвкa cуб'єктiв виклaдaння, їxнi ocoбиcтicнi якocтi (пopяднicть, вiдпoвiдaльнicть, 
пpинципoвicть, тoлepaнтнicть тoщo); нaвчaльнo мeтoдичнe зaбeзпeчeння пpoцecу пiдгoтoвки (нaвчaльнi 
пociбники, мeтoдичнi poзpoбки); нaявнicть cиcтeми кoнтpoлю й oцiнювaння виклaдaння, piвня знaнь 
cуб'єктiв учiння, щo вiдпoвiдaє cучacним вимoгaм; зacтocувaння в нaвчaльнo-виxoвнoму пpoцeci 
cучacниx ocвiтнix тexнoлoгiй (iнтepaктивниx мeтoдiв нaвчaння, iнтepнeт тexнoлoгiй тoщo); зaлучeння 
cуб'єктiв нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу дo нaукoвo дocлiдницькoї дiяльнocтi; вiдпoвiднicть пpoгpaм 
нaвчaльниx диcциплiн cучacним вимoгaм; нaлeжнe мaтepiaльнo-тexнiчнe зaбeзпeчeння пpoцecу 
пiдгoтoвки; викopиcтaння мaтepiaлiв пcиxoлoгo-coцioлoгiчниx тa iншиx дocлiджeнь; зaбeзпeчeнicть 
нaукoвoю лiтepaтуpoю ocвiтнix зaклaдiв; cпpямoвaнicть виклaдaння нa фopмувaння coцiaльниx якocтeй 
cучacнoгo фaxiвця; cтимулювaння caмocтiйнoї poбoти cуб'єктiв нaвчaння тoщo. 

Бaгaтo дocлiдникiв пiдкpecлюють, щo якicть ocвiти характеризує, пepeдуciм, peзультaт ocвiтньoї дiяльнocтi 
– влacтивocтi фaxiвця – випуcкникa вищoгo нaвчaльнoгo зaклaду, фaктopи фopмувaння цьoгo peзультaту, щo 
зaлeжить вiд мeти ocвiти, змicту тa мeтoдoлoгiї, opгaнiзaцiї тa тexнoлoгiї. Уce цe xapaктepиcтики, нa 
фopмувaння якиx нeoбxiднo cвiдoмo впливaти, a oтжe, якими нeoбxiднo кepувaти. Ocвiтa мaє пoтpeбу в 
cиcтeмi упpaвлiння якicтю, щo пoвинeн мaти кoжний нaвчaльний зaклaд. Тaкa cиcтeмa нeмoжливa бeз 
cучacнoї, кoмплeкcнoї cиcтeми oцiнки як якocтi ocвiти загалом, тaк i вcix її cклaдoвиx oкpeмo. 

Нa ocнoвi aнaлiзу нaукoвo-пeдaгoгiчниx джepeл cтocoвнo пpoблeм якocтi пpeдcтaвлeнo нaукoвий 
пiдxiд дo cиcтeмнoгo визнaчeння якocтi вищoї ocвiти. Цeй пiдxiд oxoплює тaкi ocнoвнi acпeкти: 
фopмувaння кaтeгopiaльнoгo aпapaту в гaлузi якocтi вищoї ocвiти; уceбiчний aнaлiз cиcтeми вищoї ocвiти 
як вeликoї i cклaднoї coцiaльнoї cиcтeми, її ocнoвниx кoмпoнeнтiв, внутpiшнix i зoвнiшнix пoтoкiв 
взaємoдiї; виявлeння aктуaльниx cтpуктуpниx мoдeлeй якocтi вищoї ocвiти; нopмувaння якocтi вищoї 
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ocвiти; oцiнювaння якocтi вищoї ocвiти; cтвopeння мoнiтopингiв якocтi вищoї ocвiти як кoмплeкcниx 
cиcтeм cпocтepeжeнь cтaну i змiн, oцiнювaння i пpoгнoзу пo вiднoшeнню дo якocтi вищoї ocвiти; 
мoдeлювaння cиcтeм дуaльнoгo упpaвлiння якicтю у вищiй ocвiтi, щo зaбeзпeчує взaємoзв'язaнe 
упpaвлiння як функцioнувaнням, тaк i poзвиткoм cиcтeм вищoї ocвiти piзниx piвнiв. 

Ми визнaчaємo ''якicть вищoї пeдaгoгiчнoї ocвiти'' як збaлaнcoвaну єднicть якocтi умoв, якocтi 
ocвiтньoгo пpoцecу i якocтi peзультaту, вiдпoвiднicть ocвiтньoї cиcтeми цiлям, пoтpeбaм i coцiaльним 
нopмaм (cтaндapтaм) ocвiти.  

Oтжe, якicть вищoї ocвiти – цe бaгaтoвимipнe пoняття, якe oxoплює уci cтopoни дiяльнocтi вищoгo 
нaвчaльнoгo зaклaду: нaвчaльнi тa aкaдeмiчнi пpoгpaми, нaвчaльну i дocлiдницьку poбoту, пpoфecopcькo-
виклaдaцький cклaд i cтудeнтiв, нaвчaльнo-мaтepiaльну бaзу i pecуpcи. 

Висновки. Cтpуктуpу якocтi вищoї пeдaгoгiчнoї ocвiти ми poзглядaємо як cукупнicть xapaктepиcтик 
пpoцecу тa йoгo peзультaтiв. Пpи цьoму видiляємo нacтупнi cклaдoвi: якicть opгaнiзaцiйнo-
упpaвлiнcькoгo зaбeзпeчeння ocвiтньoгo пpoцecу (якicть кepiвництвa); якicть виклaдaння; якicть змicту 
ocвiти; якicть тexнoлoгiї нaвчaння; якicть peзультaтiв ocвiти (cфopмoвaнicть пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi 
мaйбутнix вчитeлiв). 

Для oпиcу cтpуктуpи якocтi ocвiти у межax нaшoгo дocлiджeння, були oбpaнi нacтупнi пpивaтнi 
мoдeлi: в opгaнiзaцiйнiй пiдcиcтeмi: мoдeль пpoгнoзувaння poзвитку вищoї шкoли; мoдeль 
пepcпeктивнoгo i пoтoчнoгo плaнувaння пiдгoтoвки cпeцiaлicтiв; у дидaктичнiй пiдcиcтeмi: мoдeль якocтi 
peзультaтiв ocвiти; мoдeль якocтi виклaдaння; мoдeль якocтi змicту ocвiти; мoдeль якocтi тexнoлoгiї 
нaвчaння. Уci пoкaзники якocтi вищoї пeдaгoгiчнoї ocвiти ми poзглядaємo у нepoзpивнiй єднocтi як 
взaємoзaлeжнi i взaємooбумoвлeнi. 

Oтжe, як пoкaзaлo нaшe дocлiджeння, нaйбiльш пepcпeктивним пiдxoдoм дo oцiнювaння peзультaтiв 
пpoфeciйнoї ocвiти є кoмпeтeнтнicний пiдxiд, щo пpипуcкaє oпиc пiдгoтoвлeнocтi пpaцiвникa чepeз 
кoмпeтeнцiї, вивчeння якиx є нacтупним кpoкoм нaшoгo дocлiджeння. 
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Петриченко Л. О. Суть и структура понятия ''качество образования в высшем педагогическом 
учебном заведении'' в философской и психолого-педагогической литературе. 

В статье определено, что структура качества высшего педагогического образования – это 
совокупность характеристик процесса и его результатов. При этом выделяются следующие 

составляющие: качество организационно-управленческого обеспечения образовательного процесса 
(качество управления); качество преподавания; качество содержания образования; качество 

технологий обучения; качество результатов образования (сформированность профессиональной 
компетентности будущих учителей). 

Petrychenko L. О. The Nature and Structure of the Concept "Quality of Education in the Higher Educational 
Institution" in the Philosophical, Psychological and Pedagogical Literature. 

The article determines that the structure of the quality of the higher pedagogical education is a set of 
characteristics of the process and its results. In this case, the following components are selected: the quality of 
organizational and administrative support of the educational process (quality control); the quality of teaching; 
the quality of the content of education; the quality of learning technologies; the quality of educational outcomes 

(the formation of future teachers' professional competence). 
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ЗНАЧЕННЯ НАЧЕРКІВ У ХУДОЖНЬО-ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

У даній статті розглянуто проблему художньо-творчої діяльності майбутніх учителів образотворчого 
мистецтва. Встановлено, що виконання начерків допомагає швидкому оволодінню образотворчими 
засобами, озброює практичними вміннями, навичками цілісного бачення натури і зображення та є 
умовою для професійного зростання студентів, виявлення їх інтересів і задумів. Проаналізовано 
принципи виконання роботи: від загального – до конкретного, від головного – до другорядного. 
Представлено матеріали й техніки виконання начерків. Розкрито специфіку процесу роботи над 

начерком, етапи виконання, цілі й методи його здійснення. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку суспільства перед вищою школою постає 
завдання підготовки такого спеціаліста, який повинен не тільки володіти вміннями і навичками 
реалістичного зображення дійсності, але й глибоко розуміти, відчувати сутність мистецтва і головне бути 
творчо активним у всіх життєвих ситуаціях. Знання основ образотворчої грамоти надає студенту 
можливість правильно бачити та розуміти закони побудови форми, відтворювати побачене. Проте цього 
ще недостатньо, щоб набути високого рівня професійної майстерності в художньо-творчій діяльності 
вчителя образотворчого мистецтва.  

При підготовці вчителів образотворчого мистецтва виконання начерків є необхідною умовою для 
підвищення рівня професійної майстерності. Майбутній учитель образотворчого мистецтва повинен 
добре володіти образотворчою майстерністю, відповідно вільно володіти художнім матеріалом, добре 
знати його природу, його якості, демонструвати свої творчі вміння. 

Актуальність наукових досліджень. Дослідженню проблеми професійної підготовки майбутніх 
учителів образотворчого мистецтва завжди приділялась належна увага. Положення теорії мистецької 
освіти та художньо-педагогічної підготовки викладачів мистецьких дисциплін обґрунтовано в працях 
вітчизняних учених В. Бутенка, С. Коновець, М. Лещенко, Н. Миропольської, В. Орлова, О. Отич, 
Г. Падалки, В. Радкевич, О. Рудницької, С. Соломахи, О. Щолокової та інших. Формуванню базових 
знань та вмінь з образотворчого мистецтва в майбутніх учителів присвячено праці І. Мужикової, 
О. Каленюк. Шляхи та засоби розвитку творчого потенціалу студентів художньо-графічних факультетів 
у процесі вивчення художніх дисциплін досліджували А. Бондарева, В. Зінченко, О. Кайдановська, 
О. Ткачук, Є. Шорохов. У працях З. Гуріч аналізується значення декоративного мистецтва у процесі 
виховання творчої особистості студентів художньої спеціальності. Методика формування творчих 
здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва розглядається в роботах М. Стась. Формування 
творчого мислення майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі художньо-творчої діяльності 
висвітлюється О. Кайдановською. Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів образотворчого 
мистецтва в умовах застосування комп'ютерних технологій обґрунтовано Л. Покровщук. 

Незважаючи на значну кількість досліджень, психолого-педагогічні аспекти значення начерків у 
художньо-творчій діяльності майбутніх учителів образотворчого мистецтва визначені недостатньо, зазначена 
проблема не отримала достатнього висвітлення, теоретичного обґрунтування та практичного дослідження. 

Мета статті полягає в розкритті специфіки процесу роботи над начерком; розкритті етапів 
виконання; аналізі принципів виконання роботи: від загального – до конкретного, від головного – до 
другорядного; розгляді матеріалів й технік виконання начерків. 

Виклад основного матеріалу. Процес створення начерків динамічний і активний, він сприяє мобілізації 
творчих сил і стремлінь студентів, викликає необхідність інтенсивно здійснювати пошуки образотворчих 
засобів, методів вирішення зображення з метою досягнення найбільшої виразності і образності трактування 
зображуваного. Начерки виконуються не тільки з метою збору натурного матеріалу для подальшого 
виконання художньої роботи, але й для професійного удосконалення майбутнього вчителя образотворчого 
мистецтва. Начерки дозволяють оперативно проводити зарисовки самих різних об'єктів. Це дає майбутньому 
вчителю образотворчого мистецтва цінний матеріал для творчості. 

"Короткочасні замальовки – це стисла, скупа за засобами розповідь про те, що зображується. В 
довгостроковому малюнку лаконічно, досить переконливо, передається освітлення, об'ємна форма, деякі 
важливі деталі. Порівняно з ним начерк – це не точна копія, не протокольний виклад побаченого, а 
загальна, образна, лаконічна інтерпретація зображуваного" [1: 78]. "Начерк – малюнок, що намічає лише 
найважливіше, загальні риси, того, що має бути зображене" [2: 253]. "Начерк – це художній твір (графіка, 
живопис), виконаний автором нашвидкуруч, це швидка фіксація окремих спостережень, або задумів під 
час творчого пошуку художника… виконується з натури або ж з уяви чи пам’яті…" [3: 112]. Виконуючи 
таку роботу, майбутній учитель образотворчого мистецтва повинен свідомо відволікатися від дрібниць, 
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другорядних деталей, зосереджуючи свою увагу на найголовнішому, прагнучи виразити зміст 
зображуваного об'єкта або сюжету, створити його збірний образ. Великою якістю хороших начерків є 
наявність в них відчуттів, настроїв, відповідних зображуваному сюжету [1: 78]. 

Студент, що правильно розуміє задачі і специфіку начерків, пасивно не копіюватиме, а змальовуватиме 
натуру не перераховуючи деталі об'єкта, що зображуються. Виконуючи начерк, він створить щось нове, 
викаже свою думку з приводу побаченого в натурі, співвідносячи її зі своїми відчуттями і поняттями. 
Оволодіння методами образного трактування натури в начерках сприятиме зближенню навчальної і творчої 
діяльності студентів, додасть малюнкам більш виражену художню спрямованість. 

Необхідність передавати в начерках найголовніше, характерне ставить перед майбутніми вчителями 
образотворчого мистецтва задачі досягнення виразності, образної характеристики зображуваного, що є 
важливим засобом залучення до процесу творчості. Процес створення начерків викликає в них 
зацікавленість, робить роботу творчою. Важливою є та обставина, що студенти бачать результати своєї 
праці, можуть швидко виконувати декілька начерків одного і того ж об'єкту. В них є можливість 
експериментувати, шукати, здійснювати цікаву і продуктивну творчу роботу. Оскільки процес роботи 
над начерками, цілі і методи його здійснення мають творчий характер, то стають очевидними ті широкі 
можливості, які відкриваються при цьому для професійного зростання майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва, виявлення їх інтересів і задумів. 

Заняття начерками для студентів корисні і цікаві ще й тим, що саме при роботі над начерками 
вільніше і яскравіше виявляються ініціатива і індивідуальність особистості. При виконанні начерків є 
великі можливості для здійснення пошуків й творчих експериментів. Часта зміна об'єктів, тематики 
замальовок, графічних матеріалів, технік, швидкість виконання начерків, короткий проміжок часу від 
моменту виникнення задуму до його втілення – все це дозволяє студентам працювати з цікавістю і з 
користю. Потрібно активніше використовувати начерки в процесі виконання навчальних завдань з 
художньо-творчої діяльності. Сюжетне й тематичне малювання знаходить також використання в 
педагогічній практиці вчителя образотворчого мистецтва, коли йому потрібно виконувати малюнки з 
поясненнями до уроків, ілюструвати, доповнювати словесний виклад навчального матеріалу. 

Систематичні заняття начерками значною мірою сприяють оволодінню цим видом малювання. 
Ефективний розвиток творчих здібностей студентів можливий лише за умови активної цілеспрямованої 
діяльності впродовж всього періоду підготовки бакалаврів (галузь знань: 0101 – Педагогічна освіта, 
напрям підготовки: 6.010101 – Дошкільна освіта, спеціалізація: образотворче мистецтво й напрям 
підготовки: 6.010102 – Початкова освіта, спеціалізація: образотворче мистецтво). Важливо, щоб ця 
підготовка була належним чином організована і забезпечувала вирішення конкретних задач, пов'язаних із 
освоєнням образотворчої грамоти, розвитком здібностей, удосконаленням умінь і навичок у художньо-
творчій діяльності. 

Студенти починають займатися начерками що передбачені програмою вже на перших етапах 
навчання. Виконання начерків допомагає систематизувати заняття, забезпечити відповідну послідовність 
в оволодінні навичками швидкого малювання, створює достатні передумови для подальшої самостійної 
роботи студентів. 

Дотримання коротких рекомендацій, що містяться в програмі, ще не вирішує проблеми оволодіння 
навичками швидкого малювання. В цьому відношенні "велике значення має не тільки вживання 
ефективних методів проведення занять, педагогічне керівництво ними, але і регулярність й інтенсивність 
роботи студентів як у навчальних аудиторіях, так і в позанавчальний час" [1: 82]. 

Студенти повинні "… добре розуміти задачі, специфіку і методи створення начерків, одержувати 
ґрунтовну не тільки теоретичну, але і практичну підготовку в цьому напрямі малювання, вирішувати в 
процесі роботи не тільки навчальні, але і творчі проблеми" [5: 26]. 

Щоб правдиво і впевнено малювати різні об'єкти, потрібно знати принципи їх будови, мати достатній 
попередній досвід в їх зображенні. Звідси і виникає необхідність вивчення широкого кола об'єктів за 
допомогою начерків, які допоможуть знайти загальні риси в побудові порівняно схожих предметів. 

Уміння оперативно здійснювати процес уявного порівняння важливих характеристик предметів, що 
зображуються, виконує чималу роль в швидкому малюванні. Завдяки порівнянню у студентів 
виявляється чітке уявлення про форму того або іншого об'єкта, його характерні відмінні ознаки. Від 
уявлення багато в чому залежить правдивість і виразність трактування начерків. 

При виконанні начерків однією з вельми важливих задач, що стоять перед студентами, є правильна 
передача характерних особливостей об'єкта, зокрема пропорцій окремих його частин, що зображуються. 
Студентам "… потрібно володіти хорошим окоміром, високо розвиненим відчуттям пропорцій. За 
пропорціями, співвідношенням частин і цілого в малюнку потрібно уважно стежити, добиватися 
правильного їх трактування" [6: 300]. Тим студентам, яким це дається важко, "потрібно постійно 
перевіряти свої начерки, більше працювати з виконання швидких замальовок, спеціально ставлячи перед 
собою мету: добитися вірної передачі пропорцій" [6: 209]. 
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На всіх етапах виконання начерку потрібно прагнути виразити загальне враження від намальованого 
об'єкту, дати цільне уявлення про нього. Процес роботи над швидкими замальовками може значно 
сприяти формуванню і розвитку навичок цілісного бачення натури і зображення. Помітною допомогою у 
цій справі є використання різних матеріалів і техніки виконання начерків, що дозволяють малювати 
широко, узагальнено – це вугілля, сангіна. Особливо варто зазначити значення роботи пензлем як засобу 
сприяючого досягненню цілісності, узагальненості зображення. 

Дуже важливою особливістю начерків є їх лаконізм. В начерках знаходять віддзеркалення переважно 
головні, найістотніші характеристики об'єктів, що зображуються. Це стисла, лаконічна образотворча 
розповідь про побачене, задумане. Причому розповідь виразна, загострена, нерідко володіюча безперечними 
художніми достоїнствами. "Швидкий і "незакінчений" начерк, виконаний майстром моментально, може бути 
життєво правдивішим і художньо ціннішим за ретельно виписаний твір" [7: 102]. 

Безперечну користь в оволодінні умінням цілісно і лаконічно виконувати начерки приносить 
силуетне малювання, коли основна увага направлена на характеристику цілого, передачу загальних 
контурів предмету, його маси, силуету. "Найчастіше такі начерки роблять пензлем і одноколірною 
(чорною або коричневою) аквареллю, тушшю, або створюються силуетні зображення за допомогою 
вугілля чи темної сангіни". Загальна принципова установка при виконанні швидких начерків така: "в 
максимально короткий термін осмислити майбутню роботу, оцінити характерні особливості об'єкта й 
швидко зобразити його за допомогою графічних засобів" [1: 90]. 

Щоб упевнено і правдиво зображувати різні об'єкти в педагогічному малюнку, необхідно знати 
принципи їх будови, мати в пам'яті достатній запас зорових уявлень про такі предмети. Це отримується 
поступово завдяки систематичним замальовкам різноманітних об'єктів з натури. Чималу роль в 
прискоренні процесу створення зображення в начерках виконує також раціональний, методично 
обґрунтований принцип виконання роботи: від цілого – до частин, від головного – до другорядного. 
Починаючи роботу над начерками зі встановлення цілого, з характеристики великих мас, студент 
швидше і впевненіше здійснює процес створення зображення. Використовуючи такий принцип роботи, 
легше добитися лаконізму і виразності начерків [8]. 

Тверде засвоєння і уміле дотримання методичної послідовності створення зображення в начерках 
особливо важливе для майбутнього вчителя, якому належить надалі передавати свої знання школярам. 

Творчий підхід до процесу створення начерків означає відмову від шаблонних, стереотипних 
прийомів їх виконання і вимагає у кожному конкретному випадку відповідних виразних засобів, 
оригінальних рішень. 

Велике значення має систематична самостійна робота студентів над малюнками і начерками. Вона не 
тільки доповнює практичні заняття, але і сприяє розвитку і вдосконаленню багатьох важливих якостей і 
навичок. Ефективність самостійної роботи студентів залежить від низки умов. Важливе значення має 
активність самих студентів, розуміння ними значення і задач таких замальовок, регулярність їх 
здійснення, зацікавленість справою. Необхідно також наголосити на ролі викладача в організації і 
керівництві самостійною роботою, яка повинна бути добре продумана в методичному плані, щоб 
малювання не здійснювалося бездумно, стихійно, епізодично. Студентам потрібно поступово, 
послідовно, в методично обґрунтованому порядку вивчати різноманітну тематику при проведенні 
самостійних зарисовок з натури, по пам'яті, уявленню і уяві. Під час практичних занять і самостійної 
роботи студентам потрібно частіше практикуватися в вирішенні творчих задач: малювання з натури, за 
уявленням і по уяві на різні теми; виконання начерків різноманітних об'єктів у складних положеннях; 
створення сюжетних зарисовок на основі спостережень, творчої інтерпретації. 

Важливо, щоб студенти постійно знаходилися в стані творчої активності, творчого пошуку і 
регулярно удосконалювалися в такому малюванні, де потрібна пам'ять, уява, де необхідно проявляти 
ініціативу і ухвалювати самостійні рішення. Заняття начерками представляють для цього великі 
можливості. В начерках-ескізах знаходять своє втілення задуми художника, відображається складний 
процес пошуків варіантів вирішення теми, що розробляється [6].  

Видатний художник і педагог Д. Кардовський зазначав: "...в малюванні важливо робити і за вдачею і 
по пам'яті короткочасні (п'яти і десятихвилинні) начерки і вправлятися в створенні композиційних 
малюнків…" [9: 281]. 

Студенти повинні твердо засвоїти принципи послідовного здійснення процесу створення начерку. 
Починаючи його виконання, варто заздалегідь розглянути об'єкт замальовки, визначити його істотні, 

найцікавіші особливості, уявити собі задачі і кінцевий результат роботи. І все це доводиться робити 
протягом дуже невеликого часу, іноді майже миттєво. Починати роботу над начерком варто зі 
встановлення цілого, характеристики великих мас, при необхідності доповнюючи зображення 
потрібними деталями. Студенти повинні прагнути виразити, головним чином, загальне враження від 
натури, передати саме основне за допомогою лаконічних образотворчих засобів. 

Висновки. Таким чином, виконання начерків активно сприяє розвитку творчих здібностей 
майбутнього вчителя образотворчого мистецтва, формуванню його особистості і зростанню професійної 
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майстерності. Постійний самоконтроль, здійснюваний студентами, постановка відповідних задач, 
послідовне освоєння методів виконання начерків, допомагає оволодіти цим видом образотворчої 
діяльності. Начерки удосконалюють: вміння швидко оцінювати натуру, миттєво орієнтуватися, уявляти 
задачі виконуваної роботи, кінцеву мету; знання методів виконання начерку, здатність наперед бачити 
сюжет замальовки як би вже виконаним в задуманому матеріалі. 
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Поддубная О. М. Значение набросков в художественно-творческой деятельности будущих учителей 
изобразительного искусства. 

В данной статье рассмотрена проблема художественно-творческой деятельности будущих учителей 
изобразительного искусства. Установлено, что выполнение набросков помогает быстрому овладению 
изобразительными средствами, вооружает практическими умениями и навыками целостного виденья 
натуры и изображения, является условием для профессионального роста студентов, выявления их 

интересов и замыслов. Проанализированы принципы выполнения работы: от общего – к конкретному, от 
главного – к второстепенному. Представлены материалы и техники исполнения набросков. Раскрыта 
специфика процесса работы над наброском, этапы выполнения, цели и методы осуществления. 

Piddubna O. M. The Value of Sketches in the Future Fine Art Teachers' Artistic-Creative Activity. 

The article considers the issue of future fine art teachers' artistic-creative activity. It is set that the 
implementation of sketches helps the quick mastering of artistic materials, empowers with the practical abilities 

and skills of the integral seeing of nature and image, is a condition for the students' professional growth, 
exposure of their interests and projects. The principles of work implementation are analyzed: from general to 

concrete, from main to second-rate. Materials and techniques of sketches execution are represented. The specific 
of the working process on the sketch, stages of implementation, aims and methods of realization are exposed. 
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МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПРОФІЛЬНИМ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ 
НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

У статті розглянуто моделювання як важливий чинник оптимізації управління сучасним 
загальноосвітнім навчальним закладом. Здійснено обгрунтування щодо використання системного 
підходу як методології моделювання. Охарактеризовано зв’язок процесу розробки цілепокладання і 
планування роботи навчальних закладів. Описано побудову структури управління профільним 

загальноосвітнім навчальним закладом на засадах моделювання системи цілей навчального закладу. 

Постановка проблеми. Вибір різноманітних моделей та стратегій управління загальноосвітнім 
навчальним закладом є еволюційним процесом, наслідком вимог часу, гнучким реагуванням на 
специфіку діяльності закладу, яка у сучасних умовах визначається рівнем культури управління, 
наявністю стратегічного мислення керівника, рівнем децентралізації владних повноважень, 
сформованістю готовності до змін у колективі, можливістю вибору технологій і методів діяльності, 
відмовою від звичних способів та засобів дій.  

В умовах профільного навчання навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу має 
супроводжуватися відповідними змінами в управлінні діяльністю закладу освіти, в процесі яких 
забезпечується постійне професійне та особистісне зростання учасників педагогічного процесу, стабільність 
та комфорт в усіх видах діяльності, забезпечення адаптації навчального закладу до умов, що постійно 
змінюються, визначення місця закладу освіти в системі та мережі закладів, стратегій його розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Таким чином, актуальним стає застосування новітніх 
управлінських технологій, що потребує звернення до сучасних досліджень вітчизняних учених. Останнім 
часом в освіті набула широкого поширення технологія моделювання. Моделювання визначається як 
розробка певної моделі діяльності шляхом аналізу альтернативних та вибору оптимальних рішень [1: 352-
353]. Моделювання, за словами О. Антонової, – це досить новий і перспективний метод наукового пошуку, 
який ґрунтується на побудові і дослідженні уявно чи матеріально реалізованої системи, що адекватно 
відображає предмет дослідження, наукова модель здатна замінити предмет дослідження такою мірою, що 
вивчення моделі дозволяє одержати нову інформацію про сам предмет [2: 82]. Потреба в моделюванні 
обумовлена необхідністю удосконалення технології управління загальноосвітнім навчальним закладом, 
запобігання негативним наслідкам певних управлінських рішень, подолання труднощів у плануванні. 
Педагогічне моделювання (створення моделі) – це розробка цілей (загальної ідеї) створення педагогічних 
систем, процесів або ситуацій і основних шляхів їх досягнення [3: 107].  

У педагогічних дослідженнях процес моделювання розглядається як основний механізм здійснення та 
розвитку інноваційної діяльності, як особливий вид творчості, який включає прогнозування, 
моделювання та аналітичне оцінювання. Науковці зазначають, що проблема проектування систем 
внутрішкільного управління висунута реаліями життя, серед яких головними є: необхідність швидко 
пристосуватись до зовнішніх змін і виживати; забезпечення оптимального функціонування та розвитку 
закладу освіти; постійна потреба пошуку резервів та ідей оновлення усіх його систем. У рішеннях будь-
яких проблем уміння моделювати, прогнозувати є тими стратегічними способами діяльності, без яких 
тактичні способи можуть бути знеціненими [4:  110]. Організаційно-педагогічна діяльність керівників 
школи повинна бути зосереджена, передусім, на розробці перспективної моделі своєї школи і визначенні 
шляхів переведення її із існуючого у якісно новий стан, перехід на більш значний рівень розвитку... 
Такими є стратегічні і тактичні проблеми сучасної школи і організаційно-педагогічної діяльності 
керівників, що управляють нею [5: 105]. 

В. Пікельна визначила методологічні принципи моделювання: системно-структурний підхід; 
прогнозування діяльності; врахування вимог закономірностей процесу управління й усунення протиріч, а 
також теоретичні принципи: розподіл цілей, керівництва й мети управління; послідовність моделювання 
системи управління з подальшим моделюванням її підсистем тощо. 

В. Маслов висловлює думку, що моделювання (як одна з функцій управління) є не тільки методом, а 
й певною підсистемою (самостійною стадією) управління, яка має специфічні функції та форми прояву в 
діяльності керівника навчального закладу [6: 91]. 

Модернізація підходів до організації управління сучасним загальноосвітнім навчальним закладом 
засобами моделювання особливої актуальності набула в умовах реалізації профільного навчання 
старшокласників і є одним із шляхів оптимізації управлінської діяльності. Хоча, за висновками 
В. Пікельної, ''...наукове моделювання процесів управління в практиці загальноосвітніх шкіл 
зустрічається рідко'' [7: 31]. 
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Метою статті є розгляд моделювання у системі планування профільним загальноосвітнім навчальним 
закладом на засадах цільового підходу.  

Виклад основного матеріалу. В умовах загальноосвітнього навчального закладу, з точки зору 
В. Маслова, прогностично-моделююча функція здійснюється у різних формах... . Проте найчастіше 
прогностично-моделююча функція проявляється у формі планування роботи школи, її різних ділянок та 
особистої діяльності адміністрації і членів педагогічного колективу. Теорія та практика управління 
розглядає планування майбутнього функціонування соціальних систем як визначення змісту і засобів 
діяльності, необхідних для досягнення певної мети, тобто їх моделювання в необхідній послідовності, 
взаємозв’язку та обумовленості, з фіксацією конкретних виконавців, часу та визначенням необхідних 
матеріальних ресурсів. Учений акцентує на необхідності урахування у даному аспекті принципів 
управління, які є методичною основою планування роботи у навчальних закладах, оскільки планування є 
різновидом перетворюючої функції прогностичного моделювання, яка, в свою чергу, є складовою 
процесу управління і на яку, відповідно до положень системного підходу, мають вплив загальні 
принципи... [6: 92- 93].  

Таким чином, моделювання у системі планування управління стає закономірним для процесу 
управління методичним принципом, який зумовлює необхідність розробки нових елементів системи 
управління закладами в умовах, які не є стандартними, формування та впровадження різноманітних 
моделей, їхньої експериментальної перевірки. В умовах розбудови загальноосвітнього навчального 
закладу на засадах профільного навчання воно забезпечує розроблення еталонів та орієнтирів 
управлінської діяльності, а отже, встановлення перспектив, забезпечення випереджувального реагування 
на процеси у зовнішньому та внутрішньому середовищі, є стратегічною моделлю діяльності.  

Управлінський інтерес до моделювання структури управління профільним загальноосвітнім 
навчальним закладом викликаний тим, що воно дозволяє зосередити увагу на проблемі стратегічного, 
прогнозованого розвитку навчального закладу. Тому у даному контексті головними завданнями, що 
постають перед управлінням навчальним закладом, є визначення основних цілей діяльності, вибір форми 
моделі та розробка на цій основі моделі управління загальноосвітнім навчальним закладом в умовах 
профільного навчання. 

Побудова моделі системи цілей є актуальним напрямком управлінської діяльності, який розглядався у 
дослідженнях сучасних вітчизняних учених. Так, з точки зору В. Пікельної, модель системи цілей 
дозволить розкрити зміст програми діяльності в школі-системі (будь-якого типу) і в будь-якій її 
структурній ланці (підсистемі)... Наявність ''цілей'' та ''підцілей'' вимагає усвідомленої їх розробки в 
органічному зв’язку з цілями навчально-виховної діяльності загалом (мета шкіл). Автор висловлює 
думку про можливість моделювання системи цілей [7: 59-60, 62]. 

На важливість та зв’язок процесу розробки цілепокладання і планування роботи навчальних закладів 
вказує В. Маслов, який невизначеність, розпливчастість уяви щодо мети, завдань, змісту діяльності, а 
також недостатню розробку заходів щодо їх реалізації вважає чинниками, які призводять до зниження 
ефективності управління і праці всього педагогічного колективу загалом [6: 93]. 

Методологічною основою моделювання управління загальноосвітнім навчальним закладом в умовах 
профільного навчання є системний підхід. На необхідність використання системного підходу в 
організації управління закладами освіти вказують дослідження низки учених, зокрема, В. Афанасьєва, 
Г. Єльникової, Ю. Конаржевського, В. Маслова, Б. Мільнера, Н. Ничкало, В. Пікельної та інших. 

Б. Мільнер характеризував системний підхід до організації як погляд на характеристику системи, 
управління не ізольовано, а у поєднанні їх зв’язків і взаємовідносин із зовнішнім середовищем, цілями, 
базою, персоналом [8: 75]. Для аналізу організації як системи, вважав учений, краще всього 
використовувати метод моделювання [8: 10]. 

Ю. Конаржевський зазначав, що ''системний підхід – це методологічна орієнтація у науковому 
пізнанні оточуючої об’єктивної дійсності'' [9: 49]. Саме тому, наголошує В. Пікельна, без системного 
підходу неможливо обійтися під час дослідження сутності процесів управління навчальними закладами, 
які є також загальновизнаними складними динамічними системами [7: 66]. 

На думку А. Підласого, системний підхід вимагає розглядати всі компоненти педагогічного процесу в 
єдності закономірних взаємозв’язків із спиранням на загальну теорію управління складними 
динамічними системами і є важливим чинником оптимізації навчально-виховного процесу [10: 66]. 

Таким чином, дослідження проблеми цілей управління та висновок про необхідність розробки 
системи цілей (цільове програмування діяльності колективу) безпосередньо пов’язані з розкриттям 
особливостей системного підходу в управлінській діяльності.  

Ідеї системного підходу, які покладені в основу нових напрямків досліджень проблем управління, є 
загальновідомою методологічною передумовою до вивчення соціальних явищ, оскільки дозволяють 
утримувати в полі зору будь-яку діяльність (у тому числі й управлінську) як єдине ціле [7: 62]. 

Технологія застосування системного підходу передбачає звернення до його базових принципів: 
визначення межі системи загалом і межі зовнішнього середовища; встановлення цілей системи; 
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визначення структури програми та побудову матриці системи елементів; опис управління системами 
[11: 32]. Таким чином, вимоги системного підходу передбачають виконання низки управлінських дій, 
серед яких відзначимо уміння здійснювати цілепокладання. Постановка чітких цілей і формування 
шляхів їх досягнення є вихідними умовами стабільного розвитку навчального закладу, забезпечують 
орієнтири для вжиття оперативних і тактичних заходів щодо досягнення поставлених цілей.  

Отже, серед зазначених принципів та вимог системного підходу виділяється необхідність 
встановлення цілей системи та уміння здійснювати цілепокладання. Актуальність таких управлінських 
дій посилюється в умовах модернізації сфери загальної середньої освіти засобами профільного навчання. 
Проте науковці зазначають, що при управлінні соціальними системами, основними властивостями яких є 
складність, відкритість, динамізм, імовірнісний характер процесів, здатність до самоорганізації, існує 
чимало труднощів. Насамперед, це стосується проблеми цілепокладання. Труднощі, що тут існують, 
пов’язані з обмеженнями на здійснення призначення соціальних систем. Серед них – невизначеність 
майбутнього або поверхове чи взагалі неправильне уявлення про нього; наявність унікальних проблем; 
здебільшого неможливість чіткої структуризації проблем та визначення цілей у кількісному вираженні; 
обмеженість ресурсів та невизначеність перспективи їх відновлення; невизначеність або протилежність 
підходів до вирішення проблем з боку різних впливових сил; як наслідок, пошук компромісів, а не рішучі 
дії; неврахування фактора взаємовпливу окремих соціальних підсистем; неможливість або складність 
отримання достатньої інформації, пов’язані з цим ризик та невизначеність; відсутність ефективних 
науково обґрунтованих методів, придатних для практики цілепокладання в широкому спектрі проблем 
тощо. Тому можна впевнено стверджувати, що й на сьогодні вирішення проблем цілепокладання в 
управлінській діяльності залишається одним із найскладніших завдань [12: 171].  

Серед визначених вище труднощів у проблемі цілепокладання зазначена неможливість чіткої 
структуризації цілей. Метод структуризації цілей передбачає відпрацювання системи цілей організації, 
включаючи їх якісні і кількісні формулювання, і в подальшому аналіз організаційних структур з точки їх 
відповідності системі цілей, зазначає Б. Мільнер [8: 75].  

Відповідно до зазначеного, виходячи з положень системного підходу, зазначимо, що система цілей 
має ієрархічну структуру. Це означає, що цілі організації мають свої пріоритети, що визначають 
послідовність їх досягнення. Окрім того, цілі розділяються по вертикалі управління і, відповідно, 
відносяться до складу цілей стратегічних, тактичних та оперативних. Саме цей спосіб упорядкування 
цілей, на нашу думку, доречно застосувати в сучасній управлінській діяльності керівників 
загальноосвітніх навчальних закладів для забезпечення максимальної задіяності та інформованості всіх 
учасників навчально-виховного процесу стосовно мети, цілей, завдань та засобів їх реалізації. 

Стратегічні цілі – це цілі, поставлені перед організацією менеджерами вищого рівня, що вказують на 
специфічні результати діяльності, яких організація планує досягти, а також визначають конкурентну 
позицію, яку прагне зайняти організація на освітньому ринку і ринку праці. 

Тактичні цілі визначають бажані результати, конкурентні переваги з урахуванням рівнів розвитку 
досягнутого на поточний момент і дії, які потрібно виконати для досягнення стратегічних цілей. 

Оперативні цілі пов’язані з короткотерміновими конкретними завданнями, які необхідні для 
досягнення тактичних цілей з урахуванням довгострокових [12: 74]. 

Визначені цілі формують рівні планування: стратегічний, тактичний, оперативний; у них, відповідно до 
структури роботи загальноосвітнього навчального закладу в умовах профільного навчання, – навчальна, 
науково-методична, виховна, психологічна робота; у них, відповідно до рівнів, – цілі, завдання, заходи.  

Стратегічний рівень розглядається нами як базова складова, у якій встановлені генеральні цілі 
(стратегії) основних структурних підрозділів. Його завдання полягає у впровадженні нововведень і змін 
відповідно до аналізу зовнішнього середовища. Реалізується в перспективних планах загальноосвітнього 
навчального закладу. 

Тактичний рівень містить у собі завдання, необхідні для досягнення мети, та поставлених у 
стратегічному рівні стратегій, відповідно до можливостей внутрішнього середовища закладу внаслідок 
його аналізу. Реалізується в річному плані роботи загальноосвітнього навчального закладу. 

Оперативний рівень встановлює короткострокові заходи терміном, як правило, на місяць для 
розв’язання завдань, що були поставлені у тактичному плані. 

Встановлені цілі утворюють, з нашої точки зору, закінченний цикл процесу цілевстановлення, який 
характеризується циклічністю, взаємозалежністю, наступністю етапів і, що не менш важливо, адаптовані 
до традиційного планування сучасного загальноосвітнього навчального закладу.  

Моделювання управління загальноосвітнім навчальним закладом в умовах профільного навчання 
надасть можливість спрямувати діяльність кожного структурного підрозділу на досягнення заздалегідь 
зазначеного результату, а відтак, сприятиме демократизації системи управління. 

Стосовно цього варто зазначити, що, з нашої точки зору, моделювання організаційної структури 
управління у загальноосвітньому навчальному закладі в умовах профільного навчання є процесом, який 
має бути організований у напрямку ''згори – вниз'' та, водночас, ''знизу-уверх''.  
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Напрямок ''згори-вниз'' означає, що ідея цілевстановлення належить адміністрації загальноосвітнього 
навчального закладу, яка формує та формулює загальну мету, стратегію та очікувані результати, що 
зафіксовані у стратегічному рівні. Напрямок ''знизу-уверх'' передбачає безпосередню участь колективу у 
розробці тактичного та оперативного рівнів внаслідок виділення основних завдань та можливих заходів 
виконання.  

У даному контексті Б. Мізюк виділяє основні принципи: принцип участі – важливий не план, а процес 
планування і його реалізація, тому що, по-перше, участь дозволяє учасникам зрозуміти цілі організації, її 
структуру, методи і засоби розв’язання завдань, по-друге, дозволяє інтелектуально розвивати 
співробітників і підняти рівень організації; принцип безперервності – очікувані результати і передумови 
їх отримання варто постійно переглядати; принцип холізму має дві частини: 1) принцип координації – 
діяльність структурних одиниць одного рівня варто планувати одночасно і у взаємозв’язку; 2) принцип 
інтеграції – взаємозв’язок на всіх рівнях [13: 134]. 

Під час розробки будь-якої моделі школи має бути здійснена система організаційних заходів, які 
передбачають знайомство членів колективу з різними варіантами моделей, збір і обробку думок учителів, 
обговорення та участь їх у процесі моделювання. Внаслідок цього створюються умови для розвитку 
позитивного зв’язку між плануванням, моделюванням організаційної структури та успіхом організації, 
створенням демократичної атмосфери, гуманізацією взаємовідносин та формуванням позитивного 
психолого-педагогічного клімату навчального закладу. 
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Ренькас Б. М. Моделирование структуры управления профильным общеобразовательным учебным 
заведением. 

В статье рассматривается моделирование как фактор оптимизации управления современным 
общеобразовательным учебным заведением. Осуществляется обоснование использования системнго 
подхода как методологии моделирования. Характеризируется связь процесса установления целей и 

планирования работы учебного заведения. Описывается построение структуры управления 
профильным общеобразовательным учебным заведением на основании моделирования системы целей 

учебного заведения. 

Ren'kas B. M. Modelling of the Career-Oriented Secondary School Management Structure. 

The article considers the modelling as an important factor in optimizing the management of the modern 
secondary schools. The reasoning for using the system approach as the modelling methodology is done. The 

relationship of the goal-setting development process and the planning of the educational establishment 
functioning is characterized. The construction of the career-oriented secondary school management structure on 

the basis of the educational establishment goals modelling is described. 
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МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ НА ЗАСАДАХ 
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У статті розкрито модель управління вищим навчальним закладом на засадах інноваційних 
технологій. Відображено бачення складових моделі управління ВНЗ на основі застосування сучасних 

принципів та інноваційних технологій для перспективного розвитку навчального закладу та 
забезпечення економіки України висококваліфікованими кадрами. Відведено місце аналізу 

впровадження інноваційних технологій у навчальний процес. Розкрито зміст основних управлінських 
понять та особливостей етапів моделювання. Представлено особливості застосування 

інноваційних технологій в управлінні навчальним закладом. 

Актуальність теми дослідження обумовлена вимогами в соціально-економічних умовах до 
ефективності управління вищим навчальним закладом. Сучасний стан управління вищою освітою 
вимагає істотно нових механізмів реалізації своїх функцій. 

Перспективним напрямком розв'язання такого завдання є розробка моделі управління вищим 
навчальним закладом (далі ВНЗ) на засадах інноваційних технологій. 

Такий підхід вимагає наукового бачення моделі управління ВНЗ із використанням інноваційних 
технологій, сучасних принципів, методів та функцій управління ВНЗ, пошуку ефективних засобів та методик 
їх упровадження з метою поєднання з практичною діяльністю закладів вищої освіти. Відповідно до 
зазначеного, розглянемо моделювання, яке в контексті піднятої проблеми є необхідним перетворюючим 
засобом реалізації управлінських процесів у діяльності ВНЗ на засадах інноваційних технологій. 

У теорії педагогіки моделювання застосовують тоді, коли не має можливості для безпосереднього 
пізнання об’єкта дослідження. Цей метод має певні переваги порівняно з іншими методами, зокрема, 
забезпечує можливість: 

– ''спрощення'' реального об’єкта для того, щоб працювати з важливими для дослідника 
параметрами і характеристиками; 

– зменшення або збільшення за його допомогою моделювання реального об’єкта; 
– побудови ідеальних (закритих) моделей, що дозволяє економити час, ресурси, оптимізувати 

процес дослідження і практичної діяльності. 
Наукове обґрунтування моделювання зроблено в працях А. Авер’янова, В. Афанасьєва, А. Берга, 

І. Блауберга, В. Штоффа, Е. Юдіна. Однак єдності в поглядах учених на це складне поняття немає. 
Зокрема, більшість авторів виділяють такі характеристики: метод наукового пізнання, що дозволяє 
встановити тенденції та закономірності; метод наукового дослідження, що дозволяє інтерпретувати 
знання, перевіряти на практиці висунуті припущення та концептуальні положення; механізм вивчення 
функціонуючих систем та методів управління ними. 

Метод моделювання широко використовується в сучасних педагогічних дослідженнях, що знаходить 
підтвердження у працях українських (В. Бондар, Л. Ващенко [1], С. Гончаренко, Л. Даниленко [2], 
Г. Єльникова [3], Л. Капченко, Є. Кулик, В. Маслов [4], О. Мармаза, В. Олійник, В. Пікельна [5], 
С. Сисоєва) і зарубіжних (А. Братко, Л. де Колуве, Ю. Конаржевський, В. Лазарєв, Т. Навазова, О. Орлов, 
М. Поташник, С. Сидоров [6], П.Третьяков, Т. Шамова) учених. 

Приєднуючись до позицій науковців та враховуючи мету і завдання дослідження, ми розглядаємо 
моделювання як науково-пізнавальний метод вивчення проблеми управління ВНЗ на засадах 
інноваційних технологій, реалізація якого допомагає унаочненню дослідження та робить його більш 
глибоким за своєю сутністю. 

У науковій та практичній площині багатоаспектність моделювання дає можливість вивчити різноманітні 
сторони досліджуваного об’єкта з урахуванням його особливостей за допомогою побудови моделі.  

У теорії моделювання існують різні підходи до тлумачення та інтерпретації поняття ''модель'' (лат. 
''modulus'' – міра, мірило, взірець), а саме: умовний зразок (зображення, схема, опис тощо) якогось 
об’єкта (або системи об’єктів), який зберігає зовнішню схожість і пропорції частин при певній 
схематизації й умовності засобів зображення [7: 213]; узагальнене та абстрактне подання схеми явища, 
що вивчається; об’єкт системної побудови, створений на основі безпосереднього чи опосередкованого 
чуттєвого пізнання; штучно створений об’єкт у вигляді схеми, креслення, логіко-математичних знакових 
формул, аналогічний або подібний до об’єкта дослідження і відтворює його структуру, властивості, 
взаємозв’язки й відношення між елементами, безпосереднє вивчення якого пов’язане з якимись 
труднощами, великими витратами коштів і енергії чи є просто недоступним і тим ускладнює здобуття 
інформації про об’єкт [8: 51]. 
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При цьому нами враховано наступні ознаки моделі:  
– можливість відображення об’єкта (процесу), що вивчається в моделі; 
– здатність до заміщення об’єкта (процесу), який потрібно пізнати; 
– наявність точних понять і правил побудови моделі та переходу від інформації про модель до 

інформації про об’єкт (процес).  
Проте варто зазначити, що розкриття моделі управління ВНЗ на засадах інноваційних технологій 

залишається ще малодослідженим у зв’язку з недостатністю теоретичного опрацювання його основ, 
забезпечення потрібного науково-методичного обґрунтування, визначення стратегічної спрямованості на 
кінцевий результат, урахування зовнішніх і внутрішніх факторів ефективного функціонування в 
швидкозмінному середовищі. 

Мета статті: дати обґрунтування моделі управління вищим навчальним закладом на засадах 
інноваційних технологій; здійснити аналіз організаційно-функціональної структури та змісту управління 
на засадах інноваційних технологій. 

Завдання статті: виділити етапи моделювання управління вищим навчальним закладом на засадах 
інноваційних технологій, розглянути складові моделі та її структурні компоненти. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Здійснивши теоретичний аналіз сучасних підходів до 
управління закладами освіти на засадах інноваційних технологій, вивчивши досліджувані моделі 
управління в загальноосвітніх навчальних закладах, спробуємо адаптувати їх до вищих навчальних 
закладів, першочергово представивши наше розуміння побудови моделі. Побудувати модель – означає 
провести мисленнєву або реальну імітацію об’єкта шляхом створення аналогів, у яких відтворюються 
мета, структура, принципи організації, параметри функціонування об’єкта як системи. Цільова 
варіативність побудови певної моделі впливає і на вибір її форм (текстова, описова, графічна, 
комбінована) та видів (структурні і функціональні, формалізовані й імітаційні у вигляді схем, графіків, 
рисунків; інформаційні, моделі-аналоги тощо). 

Ураховуючи те, що конкретний тип моделі визначається метою її розробки, а також тими засобами та 
методами, які для цього використовуються, нашу модель ми розглядаємо: 1) за способом подання – як 
нематеріальну (інформаційну); 2) за призначенням – як науково-дослідницьку; 3) за станом – як динамічну. 

У межах нашого дослідження ми обрали структурно-функціональну модель, що являє собою 
сукупність цілей, принципів, наукових підходів, структури функцій і управлінських дій суб’єктів 
управління, на основі якої охарактеризовано об’єкт дослідження – управління вищим навчальним 
закладом, а результативність її впровадження досягатиметься, за позицією Л. Ващенко, ''за рахунок 
організаційно-технологічного забезпечення'' реалізації досліджуваних процесів через упровадження 
управлінських інноваційних технологій [1]. 

Метою нашої моделі є теоретичне обґрунтування організаційно-функціональної структури та змісту 
управління ВНЗ на засадах інноваційних технологій, емпіричний опис її компонентів, визначення на 
новій теоретичній основі місця в системі управління ВНЗ щодо підготовки висококваліфікованого та 
конкурентоспроможного працівника. 

В нашому дослідженні виділяємо такі етапи моделювання управління вищим навчальним закладом на 
засадах інноваційних технологій: попередній аналіз управлінського процесу; побудова і наступне 
вивчення моделі; перенесення одержаної інформації на реально досліджуваний об’єкт; аналіз 
достовірності, результативності моделі. 

Відповідно до цього розробка моделі управління ВНЗ на засадах інноваційних технологій 
виконувалась нами послідовно. Важливим етапом процесу моделювання є збір, аналіз та систематизація 
наукової інформації з проблеми дослідження, що необхідна для теоретичного обґрунтування моделі.  

Виходячи з цього, представлена модель відповідає сучасним уявленням про неї як про систему та 
ієрархію взаємозалежних і взаємообумовлених компонентів, що адекватно відображають досліджуваний 
управлінський процес.  

У контексті піднятої проблеми такий підхід передбачає виділення в моделі наступних структурних 
компонентів: концептуально-цільового, структурно-функціонального, організаційно-діяльнісного, 
оцінювально-результативного. Означені компоненти моделі реалізуються через управлінські інноваційні 
технології та різні форми і види управлінських дій, у процесі яких досягається очікуваний результат 
управління вищим навчальним закладом. Модель управління ВНЗ на засадах інноваційних технологій 
представлена на рис. 1. [9]. 

Коротко охарактеризуємо зміст структурних компонентів моделі. 
Концептуально-цільовий компонент (із використанням технології управлінського моделювання (УМ), 

технології аналізу досвіду, проблем ресурсів навчального закладу (ДПР) та технології розробки виховної 
роботи (РВР) є основоположним, він тісно пов’язаний з іншими компонентами моделі, детермінує їх 
структуру і зміст, визначає стратегічну і тактичну мету очікуваних результатів, а саме: підготовку 
висококваліфікованого, конкурентоспроможного працівника, який швидко може адаптуватися в будь-
якій організації та на ринку праці [9]. 
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Рис. 1. Модель управління вищим навчальним закладом на засадах інноваційних технологій. 
 
До структури цільової складової компонента в якості основних завдань були визначені: 1) 

формування в ВНЗ інноваційного внутрішнього середовища; 2) модернізація системи внутрівузівського 
управління відповідно до особливостей розвитку системи вищої освіти; 3) визначення стратегії 
інноваційного розвитку з урахуванням специфіки даного ВНЗ. 

В теоретичну основу концептуальної складової компонента покладено принципи і наукові підходи до 
управління ВНЗ на засадах інноваційних технологій, серед яких пріоритетне місце займає системний, 
адаптивний, технологічний, інноваційний, компетентнісний, гуманістичний, особистісно-орієнтований. 
Врахувавши погляди Л. Даниленко, В. Маслова та проаналізувавши особливості управління ВНЗ, до 
інноваційних принципів були віднесені: принцип науковості інноваційного розвитку ВНЗ; принцип 
інноваційності управлінського процесу; принцип престижності ВНЗ в умовах конкурентного 
середовища; принцип мотивації інноваційної діяльності; принцип індивідуальної і колективної 
відповідальності за впровадження інноваційних технологій. 

Структурно-функціональний компонент включає інноваційні методи управління та функціональні 
служби (підрозділи). Інноваційні методи управління, які використані в дослідженні, поділяються на: 
економічне стимулювання; адміністративні; психолого-педагогічні; методи суспільного впливу. До 
структурно-функціональних підрозділів належать: конференція трудового колективу; вчена рада вищого 
навчального закладу, до складу якої входять представники структурних підрозділів, безпосередньо 
пов’язаних із навчально-виховним процесом та науковою діяльністю, а також студенти, повноправне 
членство яких у вченій раді посилює роль студентського самоврядування і надає раді повноваження 
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приймати відповідні рішення за їх згодою, що робить діяльність ради більш відкритою та демократичною; 
Дорадчий комітет; Консультативна рада за спеціальністю; соціальні партнери; психологічна служба. 

Наглядова рада також входить до структурно-функціональних підрозділів, розглядає шляхи 
перспективного розвитку вищого навчального закладу, надає допомогу його керівництву в реалізації 
державної політики в галузі вищої освіти і науки, здійснює громадський контроль за діяльністю 
керівництва університету, сприяє забезпеченню ефективної взаємодії університету з органами 
державного управління, науковим співтовариством, суспільнополітичними та комерційними 
організаціями в інтересах розвитку вищої освіти та навчального закладу. 

Для вирішення поточних питань діяльності ВНЗ та оперативного керівництва його роботою діють 
наступні робочі органи: ректорат, директорати, деканати, кафедри та приймальна комісія. Крім цього, у 
ВНЗ діють дорадчі органи: докторська, опікунська, методична ради, а також рада старійшин, рада з 
виховної роботи, рада ветеранів, жіноча рада, які функціонують згідно Положень, затверджених 
ректором ВНЗ. Варто додати, що кожен підрозділ обов’язково входить в зону впливу суб’єктів 
управління як по горизонталі, так і по вертикалі. 

Організаційно-діяльнісний компонент забезпечується використанням технології вирішення 
актуальних проблем (ВАП), технології управління інноваційним проектом (УІП), технології 
довгострокового розвитку базової інноваційної ідеї (ДРБІІ), технології підтримки освітніх ініціатив і 
педагогічної творчості (ПІТ), технології навчально-методичної гри (НМГ) [6]. Цей компонент включає 
такі організаційні умови реалізації управління у ВНЗ:  

– здійснення особистістно-орієнтованої системи безперервної освіти науково-педагогічних 
працівників, що дозволяє вирішувати проблему кадрового забезпечення інновацій в умовах дефіциту 
кваліфікованих фахівців; 

– управлінську підтримку наукових, освітніх ініціатив і науково-педагогічної творчості, яка сприяє 
активізації інноваційно-педагогічної діяльності;  

– створення гнучкої системи організаційно-процедурних механізмів висунення, експертизи і 
реалізації інноваційних ідей з урахуванням специфіки ВНЗ; 

– інтеграцію інноваційних можливостей суб’єктів освітнього середовища, яка спрямована на 
максимальне використання в інноваційному процесі ресурсів ВНЗ; 

– формування сукупного суб’єкта управлінського процесу, що забезпечує адаптивність 
функціональної структури управління ВНЗ з урахуванням інноваційних технологій. 

Оцінювально-результативний компонент передбачає використання технології самокорекції науково-
педагогічної діяльності (СНПД) та функцію контролю. 

Виділена функція контролю результатів інноваційної діяльності ВНЗ забезпечує досягнення 
визначених цілей та його розвиток у заданих організаційних умовах. Звідси головними завданнями 
функції контролю є: збір і систематизація інформації про стан інноваційної управлінської і науково-
педагогічної діяльності та їх результати; оцінка стану навчально-виховного процесу, науково-
педагогічної діяльності й отриманих результатів; аналіз причин і факторів, що впливають на 
результативність навчально-виховного процесу; підготовка і реалізація управлінських рішень, 
спрямованих на досягнення мети [9]. 

Зміст функції контролю результатів інноваційної діяльності ВНЗ схематично подано на рис. 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема функції контролю результатів інноваційної діяльності ВНЗ. 
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У межах проведеного теоретичного дослідження структури та змісту управління ВНЗ на засадах 
інноваційних технологій є доцільним зосередити увагу на розкритті ролі та місця управлінських дій 
суб’єктів управління у зазначеному процесі. З огляду на це, основоположним є розуміння управлінської 
дії як роботи, діяльності, що спричиняє зміни в досліджуваних педагогічних явищах, процесах, станах (у 
нашому випадку ВНЗ).  

За конкретно-діяльнісного підходу до моделювання процесу управління ВНЗ на засадах інноваційних 
технологій особливого значення набуває реалізація таких видів управлінських дій:  

– чітке визначення загальної мети колективу, основних шляхів її досягнення в умовах ВНЗ;  
– розробка й вибір оптимальних варіантів організаційної структури управлінської праці з 

урахуванням специфіки ВНЗ і кінцевої мети колективу;  
– організація експериментально-пошукової діяльності викладачів, аспірантів, студентів;  
– організаційне керівництво процесом дослідницької, науково-пошукової роботи студентів;  
– створення умов для результативної діяльності, психологічної служби, вивчення стану здоров’я та 

фізичного розвитку студентів, відповідного психологічного клімату в колективі; 
– забезпечення доцільних координаційних зв’язків між вищими навчальними закладами, науково-

дослідними закладами, громадськими організаціями, підприємствами-замовниками кадрів, спонсорами, 
соціальними службами;  

– визначення та регулювання механізму формування фінансових ресурсів ВНЗ з урахуванням 
державних, муніципальних, власних коштів та благодійних організацій і приватних осіб. 

Організаційно-педагогічні основи управління ВНЗ на засадах інноваційних технологій передбачають 
реалізацію основних управлінських дій, спрямованих на забезпечення результативної діяльності ВНЗ. 

Відтак, модель управління вищим навчальним закладом на засадах інноваційних технологій 
передбачає створення системи, орієнтованої безпосередньо на виховання, навчання, розвиток студентів, 
а також на розвиток науково-педагогічного потенціалу закладу і включає зміст, структуру, форми, 
методи, функції, сучасні технології управління. 

На разі, дане дослідження не вичерпує себе, а ставить за мету продовжити теоретичне обґрунтування 
та практичне підтвердження переваг використання моделі управління ВНЗ на засадах інноваційних 
технологій над традиційними формами управління в умовах ринкової економіки в галузі вищої освіти. 
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Рожнова Т. Е. Модель управления высшим учебным заведением на принципах инновационных 
технологий. 

В статье раскрыта модель управления высшим учебным заведением с применением инновационных 
технологий. Отображено видение составляющих модели ВУЗ на основе внедрения современных 

принципов и инновационных технологий для перспективного развития учебного заведения и обеспечения 
экономики Украины высококвалифицированными кадрами. Отведено место для анализа внедрения 

инновационных технологий в учебный процесс. Раскрыто содержание основных управленческих понятий 
и особенностей этапов моделирования. Представлены особенности внедрения инновационных 

технологий в управление учебным заведением. 

Rozhnova T. E. The Management Model of the Higher Educational Establishment Based on the Principles of 
Innovative Technologies. 

The article exposes the management model of the higher educational establishment with the appliance of the 
innovative technologies. The vision of model counterparts of the higher educational establishment on the basis of  

modern principles and innovative technologies supplementation for the future development of an educational 
institution and the supply of Ukraine with the high qualified staff is traced. The place is designated for the 

analysis of introducing innovative technologies in the educational process. The content of the basic management 
concepts and peculiarities of the modelling stages is revealed. The features of innovative technologies 

application in the management of the educational establishments are presented. 
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СИСТЕМА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ НІЖИНСЬКОЇ КЛАСИЧНОЇ  
ЧОЛОВІЧОЇ ГІМНАЗІЇ ПРИ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОМУ ІНСТИТУТІ  

(КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) 

У статті розглянуто систему естетичного виховання учнів класичної чоловічої гімназії при Історико-
філологічному інституті м. Ніжина наприкінці ХІХ – початку ХХ століття, її особливості, форми та 
зміст. Розкрито виховний потенціал уроків малювання, хорового співу та гімнастики в чоловічих 

гімназіях. Визначено естетичний компонент таких форм позанавчальної роботи з учнями, як музично-
літературні вечори, ранки, читання, позакласні бесіди, екскурсії, прогулянки. 

Постановка проблеми. Розвиток культурного потенціалу України, відродження її національних 
особливостей потребує формування духовної культури сучасної молоді на основі посилення естетичного 
виховання у загальноосвітніх навчальних закладах. У програмі ''Освіта'' (ХХІ століття)'' зазначається, що 
система естетичного виховання повинна бути піддана значним перетворенням і орієнтуватися на 
розвиток естетичного досвіду особистості, який включає оволодіння цінностями й знаннями в 
мистецьких галузях. 

Українським народом накопичено чималий досвід у галузі естетичного виховання особистості, його 
методів і форм. Перед сучасними науковцями постає завдання переосмислення набутого історико-
педагогічного досвіду естетичного виховання, що передбачає вивчення, осмислення і використання 
кращих українських традицій естетичного масиву педагогічної думки України. 

Педагогічна реальність останніх десятиліть характеризується наявністю поряд із традиційною 
школою та її модифікаціями інноваційних навчальних закладів – гімназій, ліцеїв, коледжів, колегіумів, 
приватних авторських навчальних закладів. Організація системи естетичного виховання в останніх 
викликає потребу дослідити історію організації навчально-виховного процесу у подібних навчальних 
закладів на території України кінця ХІХ – на початку ХХ століття, оскільки виважена оцінка історико-
педагогічного процесу сприятиме виробленню нового підходу до здобутків попередніх поколінь освітян 
у ході подальшого розвитку естетичної освіти. З огляду на зазначене вище метою нашого дослідження є 
аналіз системи естетичного виховання учнів українських гімназій кінця ХІХ – початку ХХ століття на 
прикладі її організації у класичній чоловічій гімназії в м. Ніжині.  

Вивчення останніх науково-педагогічних публікацій виявило, що проблему естетичного виховання 
учнів в історико-педагогічному контексті досліджують Ж. Володченко, О. Ростовський, Г. Самойленко, 
проте у їхніх працях відсутній цілісний аналіз змісту естетичного виховання учнів Ніжинської класичної 
чоловічої гімназії, що й обумовило актуальність написання нашої статті. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз архівних джерел, історико-педагогічної літератури показав, що 
загальна мета навчання у гімназіях кінця ХІХ – на початку ХХ століття визначалася як ''гармонійний 
розвиток усіх сил та здібностей учнів, формування у них здатності до свідомого самовизначення'' [1: 
117], де значну роль відіграє мистецтво, що забезпечує естетично-виховний напрям навчання, оскільки є 
''незамінною формою духовного життя'' [2: 323]. 

Дослідження системи естетичного виховання учнів показало, що серед предметів естетичного циклу у 
гімназії вивчалися: співи, малювання, гімнастика.  

У змісті естетичного виховання належне місце займав хоровий спів як спосіб формування музичної, 
релігійної культури, естетичних смаків і ідеалів. Архівні джерела свідчать, що у гімназії викладався 
елементарний спів для усіх учнів 1-х класів гімназії і хоровий спів, якому навчалися лише обдаровані 
учні. У навчальному закладі існував гімназійний церковний хор, який співав на богослужіннях у домовій 
церкві та на учнівських ранках і вечорах, а значить виконував як духовну так, і світську музику, що 
забезпечувало належний культурний розвиток гімназистів.  

Педагогічні діячі кінця ХІХ – початку ХХ століття вважали, що ''навчання таким предметам, як співи і 
малювання, повинно здійснювати виховний і освітній вплив на гімназистів'' і наголошували, що ''ці види 
діяльності є джерелом натхнення, справжньої любові до прекрасного, просвітницького, піднесеного, що 
сприяє формуванню розуміння сутності справжнього мистецтва, справжньої краси'' [2: 340]. 

Важливого значення у гімназії надавалося вивченню мистецтва живопису, що відбувалося на уроках 
малювання. Заняття з цього предмету проводилися на високому технічному творчому рівні, де належне 
місце відводилося таким видам роботи, як малювання з натури, за враженнями, ілюстрація [3: 27]. 

Архівні матеріали містять інформацію щодо виконаних гімназистами робіт з предмету ''Малювання'', 
зокрема перераховані ті моделі і предмети, що використовувалися на уроках, як наочність, а саме: гіпсові 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 3 (69). Педагогічні науки 

152 

моделі римлянок, Давида, Сенеки, предмети вжитку, стилізовані вази, анатомічні частини тіла, обличчя 
дівчини, голова лева тощо [4: 13]. 

Малювання мало не лише естетичне значення, розвивало смаки і духовність учнів, але й надавало 
культурознавчу освіту, оскільки під час навчання гімназисти знайомилися із особливостями різних 
культур, вивчали їх стильові відмінності й ознаки. Отже, уроки малювання забезпечували і 
загальноосвітній розвиток школярів. 

Іншим предметом загальноестетичного циклу вважалася гімнастика і щоденні фізичні вправи, що 
сприяли гарній фізичній підготовці, формуванню уявлень про красу тіла, умінню гарно рухатися [5: 71]. 

Фізичний розвиток був важливим елементом естетичного і культурного виховання. На думку 
педагогів, формування в учнів любові до різних видів спорту, забав на відкритому повітрі допомогало 
відвернути їхню увагу від тих розваг, що шкодили фізичному і моральному розвитку, зокрема від 
вживання спиртних напоїв і порнографії – ''головних причин розпусти молоді'', що негативно впливали 
на загальний культурний розвиток учнів [5: 15-16]. 

У програмі з гімнастики для учнів гімназій є інформація щодо особливостей перебігу цих занять. 
Зокрема зазначено, що на кожному уроці учні протягом 10 хв. займалися швецькою гімнастикою (вільні 
рухи і вправи), а решту часу грали у різноманітні рухливі ігри, виконували вправи на спортивних 
знаряддях, займалися фехтуванням [4: 13]. 

Естетичне виховання гімназистів здійснювалося не лише на уроках малювання, співів і гімнастики, а 
й у позаурочний час, а саме під час організації у навчальних закладах різноманітних вечорів, ранків, 
читань, позакласних бесід, екскурсій, прогулянок тощо. 

Першими формами позанавчальної виховної роботи з учнями шкільних закладів освіти з метою 
формування у них моральних якостей, естетичних смаків, духовної культури були літературні бесіди. 
Уперше про багатий потенціал і виховні можливості літературних бесід висловився М. Пирогов у 1859 р. 
Він запропонував ввести їх до плану виховної роботи навчальних закладів з метою підготовки учнів до 
самостійної праці, без якої подальше навчання він вважав марним. Педагог обґрунтував такі правила 
проведення літературних бесід [6: 296-299]: 

– літературні бесіди мають викликати в учнів бажання займатися самостійно, висловлювати свої 
судження вільно, письмово і словесно; або за допомогою вчителя;  

– предметом занять виступає читання учнями власних творів, аналіз і їх критика; 
– критика творів має бути об’єктивною, коректною, не образливою; 
– кращі твори можуть бути зараховані замість обов’язкових творів з певних навчальних предметів; 
– участь у літературних бесідах не є обов’язковою. 
Аналіз наведених вище правил свідчить, що вже в їхньому змісті був значний виховний потенціал, 

оскільки їх дотримання потребувало від гімназистів певної культури думок і вчинків.  
Вивчення архівних і літературних джерел свідчить, що у досліджуваний період запропоновані 

М. Пирогом літературні бесіди упроваджувалися у виховній роботі чоловічих і жіночих гімназій. Проте у 
цих навчальних закладах найчастіше організовувалися не літературні бесіди, а літературно-музичні або 
літературно-танцювальні вечори, які передбачали не тільки виступи гімназистів із різноманітних тем, а й 
розважальну програму. Проаналізуємо особливості організації літературно-музичних вечорів у чоловічій 
гімназії м. Ніжина у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

Як свідчить аналіз архівних матеріалів і періодичних видань, правила, за якими організовувалися 
літературно-музичні вечори, вражали новизною й сприяли естетичному вихованню учнів. У другій 
половині ХІХ ст. організація такої форми позанавчальної діяльності учнів передбачала не лише їх 
розумовий, інтелектуальний розвиток, а й передусім, формування духовної культури школярів та їхніх 
моральних якостей [7; 8]. 

Аналіз документів Міністерства народної освіти показав, що естетичне виховання у позанавчальний 
час було організовано на належному рівні [9: 114]. У гімназії було створено комісію з естетичного 
виховання, яку очолював завідувач гімназії. На її засіданнях розроблялися плани і програми майбутніх 
літературно-музичних вечорів, читань, співбесід. Архівні матеріали зберегли відомості щодо злагодженої 
організаційно-методичної роботи комісії, прикладом якої може служити програма вечора, підготовлена 
силами учнів і вчителів:  

Програма літературно-музичного вечора для учнів Чоловічої гімназії в м. Ніжині [10: 24] 
8-го декабря 1901 года 

1. Блажен, кто улыбается – слова К. Р., муз. Чайковского. 
2. Мотивы поэзии Никитина – реферат. 
3. Le veuil du lion par A. Kontski – квартет. 
4. Дилежъ – стихотвореніе Лихачова 
5. Закувала та сыза зозуля – муз. Нищинского. 
6. Соло на рояле. 
7. Серенада – музыка Бернарда. 
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8. Из балета ''Конекъ Горбунокъ'' – корнетъ. 
9. Последнђе слово подсудимого – стихотвореніе А. Майкова. 

10. Chаnt saspareles Tschaikowsky – квинтет. 
11. Соло на скрипке. 
12. Верховыно, ты свитку наш (коломійка) – муз. Лисенка. 
Як бачимо, запропонована програма включає різноманітний матеріал: виконання сольних 

інструментальних творів, хорове виконання, читання віршів і рефератів, що несе значне естетичне 
навантаження на учнів, сприяє розвитку їх смаків і цінностей, загальної культури. 

Аналіз дослідницьких матеріалів показав, що літературно-музичні вечори стали пріоритетним у 
вихованні гімназії ще у середині 70-х років ХІХ ст. Так, у листі до попечителя Київського навчального 
округу (24 жовтня 1875 р.) директор Ніжинського Історико-філологічного Інституту князя Безбородька 
звернувся з проханням дозволити влаштовувати для учнів гімназії вокально-літературні вечори з метою 
урізноманітнення їхнього життя, розвитку у них культурних смаків. У відповіді на лист зазначалося, що 
попечитель дозволив влаштувати у цьому навчальному році три вокально-літературних вечора для учнів 
Ніжинської чоловічої гімназії у вільний від навчання час [10: 14]. 

Найбільшого поширення літературно-музичні вечори набули на початку ХХ ст. З аналізу 
циркулярного розпорядження (22 січня 1907 р.) щодо організації літературно-музичних вечорів, 
концертів та інших форм позанавчальної діяльності витікає, що саме на початку ХХ ст. Міністерство 
дозволило навчальним закладам самостійно приймати рішення щодо доцільності проведення таких 
вечорів у гімназіях [11]. Саме завдяки зменшенню тиску на початку ХХ ст. ця форма позанавчальної 
роботи з учнями набула значної популярності у гімназіях. Так, в архівній справі гімназії щодо 
''Організації для учнів позакласних читань, бесід, ранків, вечорів і т. д.'' (1909 р.) зазначено, що 
педагогічна рада чоловічої гімназії у м. Ніжині надавала значної уваги виховному впливу літературно-
музичних бесід, оскільки під час такої форми роботи з учнями забезпечується їхній розумовий, 
моральний і естетичний розвиток [4: 1].  

Особливу увагу під час здійснення естетичного виховання учнів педагогічний персонал приділяв 
увагу поведінці учнів, їхньому зовнішньому вигляду. Так, важливим естетичним виховним засобом була 
шкільна форма, запроваджена у гімназіях. Аналіз звітної документації гімназії, нормативних документів 
показав, що учні наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. були зобов’язані носити однотипну шкільну форму як 
у межах навчального закладу, так і у позанавчальний час, що на нашу думку, сприяло розвитку їхньої 
культури поведінки.  

У циркулярі по управлінню Київським навчальним округом було охарактеризовано складові форменого 
одягу учнів гімназій, прийнятого відповідно до постанови Міністра народної освіти (25 грудня 1868 р.). 
Зазначалося, що форма гімназистів мала складатися з однобортного полукафтану темно-синього кольору 
довжиною до коліна, що застібувався на дев’ять посріблених ґудзиків [12: 45], шароварів темно-сірого 
кольору, двобортного пальто сірого кольору з петлицями на комірі із тканини однакової з полукафтаном, 
шапки, пошитої із тієї ж тканини, що й полукафтан, над козирком якої розміщувався посріблений знак з 
двох лаврових листків, де прописувалися великі заголовні літери міста й гімназії, а також башлика з 
верблюжої тканини й шинелі темно сірого кольору [12: 46]. Правилами щодо шкільної форми також було 
визначено, що учні повинні мати охайні зачіски з коротко стриженого волосся, а одяг має бути 
випрасуваним і чистим. Ці правила, на нашу думку, формували в учня взірець охайності, звичку до 
чистоти, що є характеристикою культурної людини, з певними естетичними смаками. 

У досліджуваний нами період окрім музично-літературних вечорів у гімназії організовували читання, 
тематичні вечори і ранки на різноманітні теми. В одному із звітів чоловічої гімназії зауважено, що 
різноманітна позакласна діяльність учнів під керівництвом учителя відсторонює молодь від шкідливого 
впливу позашкільних розваг, зближує учнів і викладачів, формує позитивне підґрунтя до їхньої співпраці, 
сприяє естетичному вихованню. Так, за 1911 р. у чоловічій гімназії при Історико-філологічному інституті в 
м. Ніжині було проведено приблизно 10 різноманітних позанавчальних заходів, серед яких були: читання 
рефератів, тематичні вечори, виступи театральних студій, ранки, свята [13: 3]. 

Читання як форма організації позанавчального життя учнів передбачала бесіди педагогів з дітьми на 
теми, що стосувалися їхньої культури поведінки. Зокрема, у закладах шкільної освіти досліджуваного 
нами періоду проводилися тематичні бесіди, спрямовані на антиалкогольне виховання учнів, 
розроблялися сценарії протиалкогольних дитячих свят, що сприяли формуванню уявлень про здоровий 
спосіб життя [8: 22]. 

Аналіз архівних і літературних джерел показав, що на початку ХХ ст. екскурсії та прогулянки також 
були формами позанавчальної виховної роботи школи з учнями з метою їхнього естетичного розвиту [14: 
19]. Так, у циркулярній пропозиції за № 20185 (2 серпня 1900 р.) зазначено, що вчителі мають 
організовувати дозвілля учнів улітку шляхом проведення екскурсій, прогулянок і розваг, основною 
метою яких було згуртування вчителя й учнів, сприяння моральному і естетичному вихованню, що у 
подальшому мало забезпечити формування в учнів відповідної культури поведінки [14: 8]. 
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У протоколі засідання педагогічної ради Ніжинської чоловічої гімназії (20 січня 1903 р.) також 
наголошено, що проведення екскурсій у вільний від навчання час дуже корисно, оскільки це формує 
серед учнів уявлення про практичну діяльність й ''убезпечує їх від поганої поведінки за межами школи'' 
[15: 10]. Зауважували на виховному естетичному потенціалі екскурсій і педагоги-науковці у літературних 
джерелах. Наприклад, ними підкреслювалося, що учителі мають організовувати прогулянки на природу, 
щоб діти вчилися цінувати і любити оточуючий світ, оберігати природні і штучні пам’ятники, шанобливо 
ставитися до звірів і птахів [8: 23]. 

Висновки. Отже, система естетичного виховання учнів Ніжинської чоловічої гімназії наприкінці ХІХ 
– початку ХХ століття була представлена різними формами навчальної і позанавчальної роботи вчителів 
з учнями. Важливий естетичний і виховний потенціал мали уроки співів, малювання і гімнастики, під час 
яких учні вчилися розрізняти гарне і потворне, знайомилися із шедеврами світової і вітчизняної 
культури, призвичаювалися до національної культури. Водночас особливе значення у формуванні 
естетичних смаків, духовної культури гімназистів мали й форми позанавчальної роботи такі, як 
літературно-музичні вечори, ранки, читання, екскурсії, прогулянки. 
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Самарина С. И. Система эстетического воспитания учащихся Нежинской классической мужской 
гимназии при Историко-филологическом институте (конец ХIХ – начало ХХ века). 

В статье рассматривается система эстетического воспитания учащихся классической мужской 
гимназии при Историко-филологическом институте г. Нежина в конце XIX – начале ХХ века, ее 

особенности, формы и содержание. Раскрыт воспитательный потенциал уроков рисования, хорового 
пения и гимнастики в мужских гимназиях. Определен эстетический компонент таких форм внеучебной 
работы с учащимися, как музыкально-литературные вечера, утренники, чтения, внеклассные беседы, 

экскурсии, прогулки. 

Samarina S. I. The System of the Students' Aesthetic Education in the Nizhyn Classical Masculine 
Gymnasium at the Institute of History and Philology (the End of the XIX – the Beginning of the XX Century). 

The article deals with the system of students' aesthetic education in the classical masculine gymnasium at the Institute 
of History and Philology in Nizhyn at the end of the XIX – the beginning of the XX century, its features, forms and 

content. The educational potential of drawing lessons, choral singing and gymnastics in the masculine gymnasiums is 
revealed. The aesthetic component of such forms of extracurricular work with students as musical and literary 

evenings, children's matinee, readings, extracurricular conversations, excursions, walks is determined. 
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КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ВНЗ ЧЕРЕЗ ЙОГО РЕЙТИНГОВЕ 
ОЦІНЮВАННЯ 

У статті проаналізовано різні системи визначення рейтингу розвитку ВНЗ; розглянуто найбільш 
значущі показники рейтингового оцінювання ВНЗ; обґрунтовано ефективність і доцільність 

застосування окремих показників для рейтингового оцінювання, а також проаналізовано визначення 
термінів ''оцінка'', ''оцінювання'', ''рейтинг'' відповідно до їх використання в межах визначення 

ефективності роботи ВНЗ.  

Постановка проблеми. Сучасний стан системи вищої освіти зумовлюється низкою соціально-
економічних, політико-правових, міжнародних науково-технологічних та соціально-культурних 
чинників. Забезпечення якості вищої освіти за таких умов залежить від швидкої та адекватної реакції 
вищих навчальних закладів на ці чинники. 

Так, застосування рейтингів вищих начальних закладів є важливим та ефективним інструментом 
забезпечення якості вищої освіти.  

Рейтингове оцінювання розвитку вищих навчальних закладів є невід’ємною складовою моніторингу 
освітнього процесу. Ця складова задовольняє попит споживачів ринку освітніх послуг та ринку праці 
щодо репутації вищого навчального закладу, стимулює змагальність, сприяє активізації участі цільових 
груп у формуванні сучасних вимог до рівня підготовки фахівців. Адже в університетах народжуються не 
тільки нові ідеї, засади духовного та економічного зростання держави, але й готується нове покоління 
компетентних професіоналів, які здатні реалізувати їх практично в умовах розбудови соціально 
орієнтованої економіки [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, присвячених цій проблемі. На сьогодні є значна 
кількість праць, у яких розглядаються різні аспекти рейтингового оцінювання розвитку ВНЗ. Питанням 
моделювання рейтингової оцінки присвячені дослідження В. Вітлінського, Н. Жигоцької, 
Т. Оболенської, В. Марцина, О. Леновської, В. Ямкового та ін.; окремі аспекти проблеми розробки 
теоретико-методологічних засад аналізу забезпечення якості підготовки спеціалістів та вимог до їх 
професійної підготовки в сучасних умовах розглянуто в працях В. Вікторова, Г. Єльникової, 
Ю. Зіньковського, О. Ляшенка, Є. Марченка, Н. Мельникової, Т. Семенюк, В. Супруна, М. Юсупова; у 
працях А. Анчишкіна, Л. Борисової, В. Гриценка, Л. Колеснікова, В. Турченко порушуються питання, 
пов’язані з використанням економіко-математичних методів для оцінювання ефективності діяльності 
навчальних закладів, потреби в спеціалістах та якості їх підготовки.  

Проте на сьогодні це питання лишається в стані вирішення. У наукових колах тривають дискусії щодо 
того, за якими параметрами та критеріями варто оцінювати ефективність роботи ВНЗ і навіть доцільність 
його діяльності. 

Отже, аналіз наявних праць доводить, що питання розробки сучасної системи рейтингового 
оцінювання розвитку ВНЗ є нагальними й актуальними. 

Мета статті – здійснити порівняльний аналіз наявних систем визначення рейтингу розвитку ВНЗ, 
проаналізувати ефективність і доцільність застосування окремих показників для рейтингового 
оцінювання. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ 
столітті, у країні має стверджуватися стратегія пришвидшеного поступу освіти і науки та упровадження 
новітніх інформаційних технологій, інновацій у процес підготовки висококваліфікованих спеціалістів. 
Відповідно актуалізується питання рейтингового оцінювання розвитку ВНЗ, у межах якого важливим є 
виявлення та аналіз способів визначення рейтингу, що є показником успішності процесу забезпечення 
високої якості освіти.  

Мета розрахунку рейтингу розвитку вищих навчальних закладів полягає в інформуванні суспільства, 
державних органів управління вищою освітою, а також керівництва ВНЗ і його колективу про рівень і 
результативність діяльності ВНЗ [2]. 

Для глибшого розуміння сутності процесу рейтингового оцінювання розвитку ВНЗ розглянемо 
визначення термінів ''оцінка'', ''оцінювання'', ''рейтинг''. 

Термін ''оцінка'' позначає вираження в умовних знаках – балах, а також в оцінювальних судженнях 
учителя стосовно ступеня засвоєння учнями знань, умінь та навичок відповідно до вимог програм, рівня 
стандартності й стану дисципліни. 

Термін ''оцінювання'' тлумачиться як вивчення вчителем результатів навчальної роботи учнів, 
студентів на заняттях і вдома, з огляду на яке за результатами спеціальної перевірки (усної, письмової, 
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графічної та практичної) знань, умінь і навичок при оцінюванні враховується повнота, усвідомленість і 
міцність засвоєння наукової інформації, що передбачена програмами й фактично вивчена на заняттях; 
знання й розуміння зв’язків і взаємозалежностей між вивченими явищами, законами, закономірностями й 
правилами, уміння користуватися набутими знаннями для правильного пояснення конкретних фактів і 
явищ реальної дійсності тощо [3: 244]. 

Термін ''рейтинг'' визначається як суб’єктивна оцінка якогось явища за заданою шкалою. За 
допомогою рейтингу здійснюється первинна класифікація соціально-педагогічних об’єктів за ступенем 
вираження спільної для них властивості (експертні оцінки). У педагогічних науках рейтинг є основою 
для побудови різноманітних шкал оцінок, зокрема при оцінці різних сторін навчальної та педагогічної 
діяльності, популярності чи престижності професій серед молоді тощо. Отримані при цьому дані 
зазвичай мають характер порядкових шкал [3: 285]. 

Останнім часом з’явилося чимало способів визначення рейтингу розвитку ВНЗ. Здебільшого це 
складні багаторівневі системи оцінювання ефективності діяльності ВНЗ, а рейтинг – це числовий 
показник, що характеризує, зокрема, перевагу конкретного виду діяльності. Методичну характеристику 
рейтингу визначають склад вибраних ознак і правило обчислення інтегрального показника. Зауважимо, 
що рейтинг визначається не серед усіх ВНЗ одночасно, а серед споріднених: класичних університетів, 
політехнічних, машинобудівних, залізничних тощо.  

Варто також зазначити, що визначальними в системі рейтингового оцінювання розвитку ВНЗ можуть 
бути різні показники, різними можуть бути й самі системи. Наведемо результати компаративістського 
аналізу систем визначення рейтингу потенціалу ВНЗ у Росії та Україні (див. табл.). 

Таблиця 1. 
Компаративістський аналіз систем визначення рейтингу потенціалу ВНЗ у Росії та Україні 

Росія Україна  
1. Інтелектуальний потенціал: 

– кваліфікація науково-педагогічних 
співробітників; 

– перспективність кадрового 
забезпечення;  

– зв’язок із фундаментальною 
наукою; 

– зв’язок із прикладною 
академічною наукою. 
2. Матеріальна база: 

– забезпеченість навчально-
лабораторною базою; 

– забезпеченість інструментальною 
базою; 

– рівень інформатизації; 
– забезпеченість бібліотечними 

фондами; 
– забезпеченість бюджетним 

фінансуванням. 
3. Соціально-культурна база: 

– забезпеченість місцями в 
гуртожитку; 

– забезпеченість громадським 
харчуванням; 

– санаторно-профілактична база; 
– спортивна база. 

4. Підготовка кадрів: 
– підготовка фахівців; 
– аспірантура; 
– продуктивність докторських 

спецрад; 
– продуктивність кандидатських 

спецрад; 
– конкурентоспроможність 

підготовки кадрів. 
5. Виробництво й апробація нових 

знань і технологій: 

1. Презентація здобутків на міжнародному рівні: 
– чисельність науково-педагогічних працівників, 

відряджених за кордон; 
– чисельність іноземних громадян (студенти, 

аспіранти, слухачі, стажери усіх форм навчання); 
– чисельність студентів та аспірантів, направлених 

до закордонних установ, підприємств та організацій на 
навчання або стажування; 

– кількість доповідей, зроблених науково-
педагогічними працівниками за кордоном на наукових 
конференціях, симпозіумах, форумах; 

– кількість наукових та науково-методичних робіт, 
опублікованих у фахових зарубіжних журналах;  

– кількість міжнародних виставок у галузі науки, 
освіти, технологій, культури та мистецтва тощо, на яких 
репрезентовано здобутки вищого навчального закладу; 

– кількість нагород (медалі, грамоти, дипломи 
переможців), отриманих вищим навчальним закладом, 
на міжнародних виставках; 

– чисельність студентів учасників Всеукраїнських 
студентських олімпіад, мистецьких конкурсів, 
спортивних змагань (чемпіонати України, Універсіади 
України, чемпіонати України серед студентів, обласні 
чемпіонати та універсіади). 
2. Презентація здобутків на національному рівні: 

– чисельність штатних дійсних членів (академіків), 
член-кореспондентів Національної академій наук 
України серед штатних наукових та науково-
педагогічних працівників; 

– чисельність штатних дійсних членів (академіків), 
член-кореспондентів державних галузевих академій 
наук України серед штатних наукових та науково-
педагогічних працівників; 

– чисельність лауреатів державних премій серед 
штатних наукових та науково-педагогічних 
працівників; 

– чисельність штатних наукових та науково-
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– держзамовлення на наукові 
дослідження; 

– затребуваність наукових 
досліджень; 

– апробація за кордоном; 
– апробація в Україні; 
– конкурентоспроможність 

прикладної науки. 
6. Інтеграція у світову спільноту: 

– авторитет науково-педагогічної 
школи; 

– затребуваність освіти за кордоном; 
– використання зарубіжних шкіл; 
– конкурентоспроможність освітніх 

послуг за кордоном.  

педагогічних працівників, які мають державні почесні 
звання; 

– чисельність студентів учасників, студентів-
призерів всеукраїнських студентських олімпіад, 
мистецьких конкурсів, спортивних змагань; 

– кількість державних та галузевих виставок; 
– чисельність штатних наукових та науково-

педагогічних працівників, які є членами експертних 
рад ДАК. 
3. Організаційна структура та управління: 

– кількість кафедр – усього; 
– кількість випускаючих кафедр – усього; 
– кількість випускаючих кафедр, які очолюють штатні 

доктори наук або професори та на яких здійснюють 
підготовку за програмами спеціаліста, магістра. 
4. Науковий та науково-педагогічний потенціал: 

– чисельність науково-педагогічних працівників – 
усього; 

– чисельність науково-педагогічних працівників, 
які мають науковий ступінь доктора наук – усього; 

– чисельність науково-педагогічних працівників, 
які мають науковий ступінь кандидата наук – усього; 

– чисельність науково-педагогічних працівників, 
які мають вчене звання професора – всього; 

– чисельність науково-педагогічних працівників, 
які мають вчене звання доцента – всього. 
5. Інтеграція науки та вищої освіти: 

– фінансування науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт. 
6. Результативність підготовки фахівців. 
7. Фінансові та інформаційні ресурси [4]. 

Здійснивши аналіз рейтингу ВНЗ України та Росії, варто зазначити, що останніми роками в рейтингу 
ВНЗ беруть участь не лише державні ВНЗ, а визначенням рейтингу ВНЗ сьогодні займається не лише 
МОНМС України. Авторами рейтингового оцінювання є й представники ВНЗ, регіональних владних 
структур, ЗМІ [5: 88]. 

Наприклад, фахівці Одеського національного морського університету Ю. Воробйов, О. Вассерман, 
А. Пашков запропонували власну програму рейтингового оцінювання й визначили систему її реалізації 
на двох етапах.  

На першому етапі вирішувалися окремі завдання. Вони були визначені на основі розділів так званих 
карток ВНЗ, що подаються наприкінці кожного календарного року до Ради ректорів регіону. Форма та 
зміст цих карток у процесі аналізу були вдосконалені з огляду на пропозиції ректорів багатьох ВНЗ. Ці 
картки містили вісім розділів, кожний з яких охоплював 8-10 показників. 

На другому етапі вирішувалося узагальнююче завдання, для якого вихідними даними стали інтегральні 
показники часткових завдань, а підсумками – інтегральні показники якості роботи кожного ВНЗ. 

Для кожного завдання експертним методом були визначені найбільш важливі показники (критерії) для 
порівняння підсумків діяльності ВНЗ і розрахунку їхнього рейтингу. Експертами були висококваліфіковані 
фахівці, які, обираючи показники, спирались як на власний досвід, так і на пропозиції учасників навчально-
виховного процесу. Відповідно до розділів карток ВНЗ були обрані такі показники: науково-педагогічні 
кадри; контингент студентів; матеріально-технічна база; структура ВНЗ; науково-дослідницька робота; 
міжнародна діяльність; виховна та спортивна робота; економічна діяльність. 

Із метою об’єктивного порівняння значень цих показників для різних ВНЗ у більшості випадків 
використані були не абсолютні, а відносні значення. Найчастіше дані стосувалися кількості студентів або 
викладачів, при чому в усіх завданнях використовувалися дані про студентів денної форми навчання. 
Зростання майже всіх показників, за винятком кількості студентів, що вибули з ВНЗ, сприяли 
підвищенню інтегрального показника. 

Для розрахунку інтегрального показника на підставі окремих показників для конкретного ВНЗ у 
кожному завданні була використана методика, запропонована О. Д. Чебаком [6]. 

Позитивним у проаналізованій методиці визначення рейтингу ВНЗ, на наш погляд, є чітка кількісна 
оцінка підсумків діяльності обраної групи ВНЗ на підставі різноманітних показників, що характеризують 
всі основні напрями цієї діяльності.  
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Ця методика, на нашу думку, є більш обґрунтованою порівняно з методикою О. Яременка та 
О. Балакірєвої [7], що базується на опитуванні великої кількості респондентів, а відтак усі розрахунки 
ґрунтуються на використанні звичайних звітних даних, що є в розпорядженні будь-якого ВНЗ та 
керівного органу [8]. 

Проблеми рейтингового оцінювання розвитку ВНЗ є сферою наукових інтересів Російської асоціації 
педагогічних університетів. На думку І. Курова, ''аналіз існуючих рейтингових систем оцінювання ВНЗ 
показав, що в їх основі лежать переважно структурні показники ВНЗ (кадровий склад, студентський 
контингент, матеріально-технічна база, об’єм фінансування тощо), проте важливу роль повинна 
відігравати функціональна, діяльнісна характеристика ВНЗ, оскільки наявність сильного кадрового 
потенціалу ще не свідчить про продуктивність його роботи, а наявність потужної матеріальної бази нічого 
не говорить про те, наскільки ефективно вона використовується'' [9: 23]. Крім того, він вважає, що 
об’єктивне оцінювання розвитку ВНЗ має передбачати розгляд його діяльності не лише в статиці, але й у 
динаміці. Фахівці Асоціації педагогічних університетів розробили власну методику оцінювання 
педагогічних ВНЗ. Так, при оцінюванні науково-дослідної діяльності ВНЗ ними були враховані формальні 
ознаки наукової школи й наукового напряму. Зокрема, вони спробували врахувати те, що різні галузі 
наукових досліджень мають неоднакову значущість, а отже, повинні мати різний ''ваговий'' коефіцієнт. 
При оцінюванні суб’єктів, що проводять наукові дослідження, важливою є не кількість докторів наук, а 
рівень їхньої значущості в науковій і управлінській діяльності ВНЗ.  

Варто зауважити, що визначення формальних ознак, перевірка реального стану, висновки на основі 
отриманих даних роблять згадану вище методику дуже складною. Крім того, не можемо погодитися з 
тим, що структурні показники ВНЗ не є важливими при оцінюванні (наприклад, кількість докторів наук). 

Ми згодні з думкою Т. Бельчик стосовно того, що потенціал і розвиток тісно пов’язані між собою, але 
не завжди значний потенціал зумовлює високий рівень розвитку ВНЗ. Тому після обчислення рейтингу 
потенціалу й розвитку обчислюється оцінка ефективності [5]. 

Варто зауважити, що методика визначення рейтингу розвитку ВНЗ постійно вдосконалюється, її 
творці акумулюють зауваження й пропозиції ВНЗ і окремих представників стосовно підходів до 
визначення рейтингу розвитку ВНЗ. Таким чином, система рейтингу постійно коригується й повинна 
впливати на освітньо-виховний процес ВНЗ, висуваючи на перший план те, що необхідно на цей момент 
для вдосконалення державної освітньої політики. 

Висновки. Наведені способи рейтингового оцінювання розвитку ВНЗ мають свої позитивні і негативні 
сторони. Здебільшого різні системи рейтингового оцінювання використовують однакові показники 
(структурні показники, показники академічної успішності, видавнича діяльність, наукові дослідження 
тощо), проте сьогодні існують комплексні системи оцінювання, які, на нашу думку, є більш доцільними 
та об’єктивними. Такі системи враховують, наприклад, оцінювання затребуваності випускників, думку 
студентів, викладачів, роботодавців про якість підготовки фахівців, організацію навчального процесу, 
оцінювання соціальних умов проживання викладачів і студентів тощо.  

Отже, розглянуті системи рейтингового оцінювання розвитку ВНЗ потребують доопрацювання, адже 
ефективне та об’єктивне оцінювання діяльності ВНЗ дає можливість визначити реальний рівень якості 
навчання, виховання та викладання в конкретному вищому навчальному закладі, що відповідно 
забезпечить свідомий вибір ВНЗ для майбутнього фахівця. Тому необхідно вміти виявляти краще в 
існуючих системах оцінювання рейтингу ВНЗ, грамотно упроваджувати це в практику підготовки 
фахівців та при розробці нових підходів до визначення рейтингу уникати формальності оцінювання, 
зробити його дієвим і об’єктивним. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Рейтинг вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації МОНмолодьспорту [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/higher-education/rejting/. 

2. Харківська А. А. Теоретичні і методичні засади управління інноваційним розвитком вищого навчального 
педагогічного закладу : дис. … док. пед. наук : 13.00.06 / Алла Анатоліївна Харківська. – Луганськ, 2012. – 
596 с. 

3. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – Київ : Либідь, 1997. – 376 с. 
4. Лист МОН України від 18.12.2007 № 1/9-771 [Електронний ресурс]. – Офіц. вид. – К. : Міністерство освіти і 

науки України. – Режим доступу : http://uazakon.com/documents/date_bx/pg_gxgywn.htm. 
5. Бельчик Т. А. Системная оценка функционирования вуза в управлении подготовкой специалистов (на 

примере Кемеровской области) : дис. … канд. эконом. наук : 08.00.05 / Татьяна Алексеевна Бельчик. – 
Кемерово, 2003. – 250 с. 

6. Чабак О. Д. Перетворення експертних якісних характеристик об’єктів у кількісні оцінки / О. Д. Чабак // 
Міжнародний науковий журнал. – 2002. – № 3–4. – С. 16–21. 

7. Яременко О. Методика визначення інтегрованого рейтингу вищих навчальних закладів / О. Яременко, 
О. Балакірєва // Вища школа. – 2001. – № 6. – С. 58–70. 

8. Воробйов Ю. Визначення рейтингу вищих навчальних закладів на підставі багатьох показників / 
[Воробйов Ю., Вассерман О., Пашков А.] // Вища школа. – 2003. – № 4–5. – С. 43–47. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 3 (69). Педагогічні науки 

160 

9. Куров И. Е. Об оценке деятельности педагогического вуза / И. Е. Куров // Высшее образование в России. – 
1995. – № 3. – С. 21–26. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 

1. Reityng vyshchykh navchal'nykh zakladiv III-IV rivniv akredytatsii MONmolod'sportu [Rating of the Higher 
Educational Establishments of the III-IV Levels of Accreditation of the Ministry of Education and Science, Youth 
and Sport of Ukraine] [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : 
http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/higher-education/rejting/. 

2. Kharkivs'ka A. A. Teoretychni i metodychni zasady upravlinnia innovatsiinym rozvytkom vyshchogo navchal'nogo 
pedagogichnogo zakladu [Theoretical and Methodical Bases of the Innovational Development Management of the 
Higher Educational Pedagogical Establishment] : dys. … dok. ped. nauk : 13.00.06 / Alla Anatoliivna Kharkivs'ka. – 
Lugans'k, 2012. – 596 s. 

3. Goncharenko S. Ukrans'kyi pedagogichnyi slovnyk [The Ukrainian Pedagogical Dictionary] / S. Goncharenko. – 
Kyiv : Lybid', 1997. – 376 s. 

4. Lyst MON Ukrainy vid 18.12.2007 № 1/9-771 [The Letter of the Ministry of Education and Science from 
18.12.2007 № 1/9-771] [Elektronnyi resurs]. – Ofits. vyd. – K. : Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. – Rezhym 
dostupu : http://uazakon.com/documents/date_bx/pg_gxgywn.htm. 

5. Вel'chik T. A. Sistemnaia otsenka funktsionirovaniia vuza v upravlenii podgotovkoi spetsialistov (na primere 
Kemerovskoi oblasti) [The Systematic Evaluation of the Educational Establishment Functioning in the Specialists' 
Training Management (on the Example of the Kemerovo Region)] : dys. … kand. ekonom. nauk : 08.00.05 / 
Tat'iana Alekseevna Bel'chik. – Kemerovo, 2003. – 250 s. 

6. Chabak O. D. Peretvorennia ekspertnykh yakisnykh kharakterystyk ob'ektiv u kil'kisni otsinky [The Converting the 
Expert Qualitative Characteristics of Objects in the Quantitative Marks] / O. D. Chabak // Mizhnarodnyi naukovyi 
zhurnal [The International Scientific Journal]. – 2002. – № 3–4. – S. 16–21. 

7. Yariomenko O. Metodyka vyznachennia integrovanogo reityngu vyshchykh navchal'nykh zakladiv [The 
Methodology of the Higher Educational Establishments Integrated Rating Determination] / O. Yariomenko, 
O. Balakireva // Vyshcha shkola [Higher School]. – 2001. – № 6. – S. 58–70. 

8. Vorob'iov Yu. Vyznachennia reityngu vyshchykh navchal'nykh zakladiv na pidstavi bagatiokh pokaznykiv [The 
Determination of the Higher Educational Establishments Rating on the Basis of the Many Criteria] / [Vorob'iov Yu., 
Vasserman O., Pashkov A.] // Vyshcha shkola. – 2–3. – № 4–5. – S. 43–47. 

9. Kurov I. E. Ob otsenke deiatel'nosti pedagogicheskogo vuza [On the Evaluation of the Pedagogical Establishment 
Work] / E. I. Kurov // Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. – 1995. – № 3. – S. 21–26. 

 
Матеріал надійшов до редакції 26.03. 2013 р. 

Харьковская А. А. Компаративистский анализ развития вуза путем его рейтингового оценивания. 
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в пределах определения эффективности работы вузов. 
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The paper analyzes various systems of the university ranking; considers the most meaningful performance of 
universities evaluation rating; justifies the efficiency and usefulness of individual indicators for the rating 
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ДОСЛІДНИЦЬКА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ПІДГОТОВКИ ДО НЕЇ 

У статті висвітлено значення та сутність дослідницької педагогічної діяльності. Виявлено, що 
дослідницька діяльність вчителя носить творчий характер і є показником високого рівня педагогічної 
діяльності. Встановлено співвідношення таких понять, як "педагогічна діяльність", "творча педагогічна 

діяльність", "дослідницька педагогічна діяльність", "науково-дослідна педагогічна діяльність", 
"проведення педагогічних досліджень". З’ясовано, що науково-дослідна діяльність студентів є засобом 
підготовки до майбутньої дослідницької педагогічної діяльності. Визначено шляхи підготовки до 

дослідницької педагогічної діяльності: навчально-дослідна та позааудиторна науково-дослідна робота. 

Постановка проблеми. Однією із загальносвітових тенденцій розвитку суспільства є спрямування 
практичних працівників до науки, наукових досліджень. Більше того, сьогодні на порядку денному 
постає питання про наукову підготовку, починаючи зі шкільної лави. Так, у літературі сьогодні є маса 
публікацій про залучення школярів до дослідницької діяльності (науково-дослідницькі проекти); у 
коледжах створюються наукові товариства студентів (хоча серед завдань коледжів відсутні завдання з 
підготовки майбутніх учених). У ВНЗ студентам читаються курси "Основи науково-педагогічних 
досліджень" і подібні, спрямовані на науково-методологічну підготовку майбутніх фахівців; курсові й 
дипломні дослідження студентів навіть у коледжах усе більше набувають рис науково-дослідних робіт. 

В. Семиченко, визначаючи пріоритети професійної підготовки наголосила, що науковий потенціал 
молодих спеціалістів повинен бути настільки високим, щоб випускники вузів не тільки були знайомі із 
сучасною наукою і розбиралися в ній, але й щоб отримали початковий досвід пошукової роботи, вміння 
застосувати методи вирішення практичних завдань, були готові до створення нових наукових цінностей 
[1: 67]. 

Таким чином, у широкій практиці освіти чітко вирізняється новий напрям, який А. Новіков назвав 
"науковою освітою" [2: 63]. Учений зазначає, що сьогодні поступово акценти зміщуються "від отримання 
тими, хто навчається, готових наукових знань до опанування методів їх отримання" [2: 63]. Особливо це 
стосується підготовки майбутніх учителів, які мають бути готовими до змін та вдосконалення навчально-
виховного процесу, розробки нових технологій підвищення якості освіти. Тому формування у студентів 
уміння проводити дослідницьку діяльність, що змінює і перетворює педагогічну дійсність, повинно 
займати важливе місце у професійній підготовці. 

Необхідність підготовки вчителя до проведення педагогічних досліджень у майбутній діяльності 
підтверджується і вимогами Державного стандарту вищої педагогічної професійної освіти. Серед 
загальних характеристик освіченості фахівця виокремлюють навички оволодіння сучасними методами 
пошуку, обробки та використання інформації у фаховій діяльності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковцями проведено низку досліджень з проблем 
методології педагогічних досліджень (Ю. Бабанський, М. Болдирєва, Г. Воробйова, В. Загвязінський та 
ін.); підготовки майбутніх фахівців до науково-дослідної діяльності студентів (А. Кочетова, 
О. Приходько, Н. Яковлєва та ін.); проведення наукової діяльності у вищих педагогічних навчальних 
закладах (В. Андрєєв, В. Безпалько, В. Моляко, В. Успенський та ін.). 

Про важливість проблеми підготовки майбутнього вчителя до дослідницької педагогічної діяльності 
вказує і зарубіжний досвід, висвітлений у працях українських (О. Глузман, М. Лещенко, Н. Обухова) і 
зарубіжних учених (Г. Бартон, К. Ведерилл, Д. Галхаун, Д. Жело, Ф. Крос, Х. Томас та ін.). 

Однак потребує додаткового висвітлення сутність дослідницької педагогічної діяльності та специфіка 
підготовки майбутніх учителів до проведення педагогічних досліджень. 

Метою нашої статті є виявлення та узагальнення різних точок зору щодо сутності дослідницької 
педагогічної діяльності та шляхів підготовки майбутніх учителів до неї.  

Виклад основного матеріалу. Варто зазначити, що сьогодні існують різні моделі професійної 
підготовки вчителів. Опираючись на результати дослідження Т. Левовицького зазначаємо, що до тих 
концепцій, що виникли пізніше, належить концепція, яку називають проблемною або прогресивною. 
Вона передбачає, що в життєвих умовах, які швидко змінюються, змінюються й знання, а тому 
підготовка вчителя вимагає, передусім, опанування ним способами спостереження, визначення та 
розв’язання різноманітних життєвих проблем, у тому числі й освітніх [3]. 

Відповідно до характеру розв’язування педагогічних проблем у психолого-педагогічній теорії 
(О. Абдуліна, В. Андрєєв, М. Бургія, В. Максімов, Р. Скульський, В. Сухомлинський) виділяються 
інтуїтивний, репродуктивний, моделюючий і дослідницький рівні педагогічної діяльності [4-9]. Ці рівні 
залежать в основному від професійної підготовки вчителя, стажу його роботи, наявності й рівня розвитку 
педагогічних здібностей, рівня інтелекту та загального рівня культури. Інтуїтивний рівень 
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характеризується тим, що педагогічна дія виконується без належного рівня усвідомленості й 
осмисленості, іноді підсвідомо, без опори на досвід і отримані знання. Основний показник 
репродуктивного рівня – інформаційно-відтворююча функція, де вчитель часто виступає лише 
посередником між інформацією і учнем. Моделюючий рівень свідчить про здібності вчителя змінювати 
педагогічні задачі, створювати власні їх зразки, а також методи і прийоми навчання, що вимагає від 
нього самостійності мислення, ініціативи й організованості. 

Високий рівень (дослідницький) передбачає як створення незвичайних педагогічних задач, так і 
оригінальне виконання педагогічних дій їх рішення. Для творчо працюючих педагогів цей рівень 
характеризується створенням нового, незвичного, новими відкриттями в педагогіці і методиці навчання 
або виховання учнів. 

Ми поділяємо думку Т. Мишковської, яка під дослідницькою педагогічною діяльністю розуміє 
узгоджену із закономірностями процесу пізнання самостійну пошуково-творчу діяльність майбутнього 
вчителя в структурі його педагогічної діяльності, що спрямована на підвищення ефективності всіх її 
компонентів і здійснюється з використанням спеціальних методів педагогічного дослідження [10]. 

Вищесказане доводить, що дослідницька педагогічна діяльність передбачає творчість. 
Згідно з І. Лернером, у творчості вчителя виділяються три глобальні сфери: дослідницька робота в 

області педагогіки чи викладацької дисципліни; конструкторська діяльність у сфері прийомів, методів і 
засобів навчання; творчість під час організації і здійснення процесу навчання і виховання дітей [11: 48]. 
Особливу увагу автор загострює на необхідності установки вчителя на постійне ведення дослідницької 
роботи, вказуючи, що дослідження навіть вузьких тем плідно відбивається на загальному рівні його 
підготовки, його педагогічної майстерності. 

Отже, на основі співставлення понять "педагогічна діяльність", "творча педагогічна діяльність", 
"дослідницька педагогічна діяльність" було встановлено, що дослідницька діяльність вчителя носить 
творчий характер і є показником високого рівня педагогічної діяльності (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У науковій літературі розмежовуються поняття "дослідницька педагогічна діяльність" та "науково-

дослідна педагогічна діяльність". Так Г. Кловак зазначає, що у структурі педагогічної діяльності 
науково-дослідна і дослідницька діяльність займають провідне місце. Науково-дослідна педагогічна 
діяльність розглядається нею як діяльність фахівця, спрямована на набуття нових знань у науці, 
результат якої оформляється в різних загальноприйнятих наукових формах звіту (доповідях, рефератах, 
наукових статтях, дисертаціях, монографіях, посібниках, підручниках, рекомендаціях тощо). 
Дослідницька педагогічна діяльність визначається як діяльність, що будується на основі науково-
дослідної і є її похідною, вона спрямована, передусім, на набуття нових знань для вчителя з метою 
пошуків і засобів удосконалення педагогічного процесу [12]. Конкретизуючи зміст дослідницької 
педагогічної діяльності у дисертації "Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до 
проведення педагогічних досліджень" Л. Коржова пише, що дослідницька функція вчителя проявляється 
при вивченні учнів, класу, групи, при спостереженні й аналізі уроку, при внесенні нового в зміст 
навчання, апробації методів викладання, при аналізі особистого досвіду, критичній оцінці методичних 
вказівок, при творчому розв’язанні педагогічних завдань [13]. 

Водночас аналіз змісту та обсягу понять "дослідницька педагогічна діяльність" та "науково-дослідна 
педагогічна діяльність" допоміг встановити спільні ознаки цих понять, серед них – проведення 
педагогічних досліджень із використанням спеціальних методів (рис. 2). На думку А. Новикова, для 
проведення досліджень, зокрема педагогічних, необхідно мати науковий стиль мислення, який включає 
такі якості, як діалектична системність, аналітична логічність, широта бачення проблем і можливих 
наслідків їх рішення; уміння та навички наукової роботи: уміння швидко орієнтуватися в потоках 
інформації, створювати і будувати нові моделі як пізнавальні (наукові гіпотези), так і прагматичні 
(практичні) інноваційні моделі нових систем [2]. Усе це необхідно враховувати у процесі підготовки 
майбутніх учителів до дослідницької діяльності.  

 
 
 
 
 
 

А – педагогічна діяльність; 
Б – творча педагогічна діяльність; 
В – дослідницька педагогічна діяльність. 
 
Рис. 1. Співвідношення понять "педагогічна діяльність", "творча педагогічна діяльність", 

"дослідницька педагогічна діяльність". 
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Серед важливих напрямів роботи із студентами ВНЗ визначаємо науково-дослідну. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Під науково-дослідною роботою майбутніх учителів Л. Коржова розуміє діяльність, спрямовану на 

розвиток професійного потенціалу особистості студента, активізації його творчої активності, що 
виражається у прагненні пізнати нові факти, явища і процеси, використовуючи теорію і методику 
наукових досліджень [13]. 

П. Горкуненко уточнює, що науково-дослідна робота студентів передбачає керовану викладачем їх 
самостійну діяльність, спрямовану на розвиток творчого потенціалу особистості, оволодіння первинним 
досвідом наукового дослідження, формування готовності до дослідницької педагогічної діяльності [14]. 

Отже, науково-дослідна робота студентів (майбутніх учителів) – це засіб підготовки до майбутньої 
дослідницької педагогічної діяльності.  

Процес підготовки до дослідницької діяльності П. Горкуненко визначає як систему послідовних і 
цілеспрямованих змін у мотиваційній, вольовій і професійній сферах особистості [14]. 

На основі аналізу наукових праць нами було визначено два шляхи науково-дослідної роботи 
студентів у системі вищої педагогічної освіти України: навчально-дослідна і позааудиторна науково-
дослідна діяльність. 

Л. Коржова зазначає, що навчально-дослідна діяльність студентів здійснюється у рамках навчального 
плану [13]. 

Згідно з П. Горкуненко, навчально-дослідна робота студентів – це вид творчої пізнавальної діяльності 
студентів, які під керівництвом викладача в межах навчального плану оволодівають методами науково-
педагогічного дослідження та вміннями їх застосування, знаннями і вміннями, необхідними для 
самостійного проведення наукового дослідження, розвивають свої творчі здібності і якості особистості [14]. 

Здебільшого цей вид діяльності організовується педагогом і спрямований на пошук пояснення і 
доведення закономірних зв’язків і відношень, фактів, явищ та процесів, що експериментально 
спостерігаються або теоретично аналізуються. Під час такої роботи здійснюється інтенсивне оволодіння 
студентами методами наукового дослідження, їх підготовка до педагогічної діяльності, вміння 
самостійного застосовування прийомів наукових методів пізнання. У результаті виконання навчальних 
досліджень студенти оволодівають методами наукового пошуку, необхідними знаннями і вміннями, 
розвивають свої професійні можливості. 

У своєму дослідженні Н. Амеліна виділила особливості навчально-дослідної діяльності студентів як 
системи, де: 

– цільовий компонент навчально-дослідної діяльності студентів визначений мотиваційною сферою, 
що співвідносить їхню творчість із творчістю вченого; 

– зміст навчально-дослідницької діяльності студентів істотно залежить від упровадження в 
навчальний процес елементів наукового дослідження, оскільки ефективне використання цих елементів як 
способів пізнання передбачає засвоєння студентом законів і правил логіки, а також обґрунтування 
педагогічної реальності засобами наукових знань; 

– результат навчально-дослідної діяльності студентів визначається комплексом дослідницьких умінь 
у структурі здатності до дослідження. 

Науковець зазначає, що структура навчально-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців, що поєднує 
в собі як основні цільовий, змістовий і результативний компоненти, є загальною для всіх видів їхньої 
теоретичної та практичної підготовки. Однак взаємодія цих компонентів у дослідницькій діяльності 
студентів виявляється досить варіативною, що залежить від підвищення якості їхньої самостійної 
підготовки у процесі набуття особистого досвіду творчої діяльності [15]. 

Перевагами навчально-дослідної діяльності є те, що при її організації і проведенні не вимагається 
виділення спеціального часу. Крім того, навчально-дослідна робота дозволяє включати у творчий процес 
усіх студентів. 

 
 
 
 
 
 

А – дослідницька педагогічна діяльність; 
Б – науково-дослідна педагогічна діяльність; 
В – проведення педагогічних досліджень. 
 
Рис. 2. Співвідношення понять "дослідницька педагогічна діяльність", "науково-дослідна 

педагогічна діяльність", "проведення педагогічних досліджень". 
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До її форм відносяться лекції, семінарські, лабораторні і практичні заняття, підготовка рефератів, 
доповідей, наукових проектів, виконання завдань під час педагогічної практики, курсові та дипломні 
роботи. Курсова робота є самостійним навчально-науковим дослідженням студента, виконаним із певної 
дисципліни професійного спрямування. Її мета – закріплення, поглиблення й узагальнення знань, 
одержаних студентами за час навчання, та їх застосування у комплексному вирішенні конкретного 
фахового завдання. Дипломна робота є завершальним етапом освіти випускника вищого навчального 
закладу, і як одна зі спеціальних форм наукової роботи вона має свої кваліфікаційні ознаки. Виконання 
такої роботи є не стільки вирішенням наукової проблеми, скільки свідченням того, що її автор навчився 
самостійно вести науковий пошук, бачити професійні проблеми і знати найбільш загальні методи та 
прийоми їх розв’язування. 

Важлива роль в організації науково-дослідної діяльності студентів педагогічних навчальних закладів 
України належить позааудиторній роботі, яка являє собою впорядковану систему форм роботи 
пошукового характеру, має свою специфіку, відносну самостійність і власну логіку. Власне кажучи, вона 
спрямована на "обслуговування" навчального процесу, оскільки повинна забезпечувати взаємозв’язок 
між навчальними дисциплінами і науково-дослідною роботою вузу. Одне із її суттєвих завдань полягає в 
підготовці майбутнього вчителя до реалізації свого "Я" шляхом урахування індивідуальних нахилів, 
наукових інтересів студентів, а також розвитку їхнього мислення, природженого потягу до творчої 
самореалізації [13]. 

Позааудиторна науково-дослідна робота ґрунтується на принципах самостійності й добровільності та 
передбачає функціонування пошукових і наукових груп, які поєднують студентів різних курсів і 
факультетів. Робота здійснюється під керівництвом досвідчених, висококваліфікованих викладачів 
вищого навчального закладу. 

Аналіз науково-пошукової роботи студентів у позаурочний час показує, що найбільш поширеними її 
формами є наукові лабораторії, наукові спілки, наукові студентські бюро, виставки, олімпіади, 
конференції, конкурси, наукові семінари, наукові гуртки. 

Наприклад, науковий гурток являє собою творчу групу студентів, об’єднаних роботою над однією або 
декількома проблемами, які не включені в загальний навчальний план. 

Гуртки, зрозуміло, тісно пов’язані з кафедрами. У практиці сучасних педагогічних вузів склались два 
основні види гуртків: предметний науковий гурток і науково-дослідний гурток за спеціальностями. 
Перші мають за мету вирішення проблем більш високої складності, а ніж ті, що звичайно вирішуються в 
ході вивчення тієї чи іншої навчальної дисципліни. Науково-дослідний гурток за спеціальністю, як 
правило, відвідують студенти старших курсів, які володіють безпосередніми навичками дослідної 
діяльності і різним рівнем здібностей. Тут студенти залучаються до досліджень, ведуть активну наукову 
роботу під керівництвом викладачів, асистентів або працівників кафедри вузу за науковою тематикою 
конкретного підрозділу. До науково-дослідних гуртків за спеціальністю можуть бути віднесені й 
комплексні науково-дослідні об’єднання. Виконання об’ємної комплексної наукової теми потребує 
залучення студентів різних спеціальностей одного чи навіть декількох вузів. У цьому випадку доцільна 
організація міжкафедральних чи міжвузівських наукових гуртків [13]. 

Таким чином, сучасний учитель має бути дослідником, що є показником високого рівня педагогічної 
діяльності. Дослідницька діяльність характеризується науковим та творчим мисленням, володінням 
спеціальними знаннями та уміннями щодо використання методів педагогічного дослідження, 
розвинутими дослідницькими якостями та здібностями, установкою вчителя на постійне ведення 
дослідницької роботи. Основними шляхами підготовки майбутніх учителів до дослідницької діяльності у 
ВНЗ є навчально-дослідна та позааудиторна науково дослідна робота. 
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Шквыр О. Л. Исследовательская педагогическая деятельность : суть и пути подготовки к ней. 

В статье высветлены значение и суть исследовательской педагогической деятельности. Выявлено, 
что исследовательская деятельность учителя носит творческий характер и является показателем 
высокого уровня педагогической деятельности. Установлено соотношение таких понятий, как 

"педагогическая деятельность", "творческая педагогическая деятельность", "исследовательская 
педагогическая деятельность", "научно-исследовательская педагогическая деятельность", "проведение 
педагогических исследований". Уточнено, что научно-исследовательская деятельность студентов 

есть средством подготовки к будущей исследовательской педагогической деятельности. 
Определены пути подготовки к исследовательской педагогической деятельности: учебно-

исследовательская и внеаудиторная научно-исследовательская работа. 

Shkvyr O. L. The Research Pedagogical Activity: the Essence and Ways of Preparation to it. 

The article highlights the meaning and essence of the research pedagogical activity. It is revealed that the 
teacher's research activity is of creative character and is indicator of high level of pedagogical activity. The 
correlation of such notions as "pedagogical activity", "creative pedagogical activity", "research pedagogical 
activity",  "scientific-research pedagogical activity", "realization of pedagogical researches" is formed. It is 

specified that the students' scientific-research activity is a means of preparation to the future research 
pedagogical activity. The ways of preparation to the research pedagogical activity are determined: the 

educational-research and extracurricular scientific-research work. 
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СПЕЦИФІКА КЛАСИФІКАЦІЇ МИСТЕЦТВ У СУЧАСНІЙ НАУЦІ 

У статті розглянуто питання класифікації мистецтв, яке досліджується в процесі вивчення 
студентами навчальної дисципліни ″Історія образотворчого мистецтва″. Автором представлено одну з 

версій виникнення різних видів мистецтва. Для порівняння запропоновані декілька класифікацій 
мистецтв сучасних науковців. Визначено можливі ознаки, за якими утворюється видове різноманіття 
мистецтв. Запропоновано один із загальноприйнятих варіантів класифікації. Також обґрунтовано 

визначення архітектури як виду образотворчого мистецтва. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. При вивченні навчальної дисципліни ''Історія 
образотворчого мистецтва'' майбутніми вчителями образотворчого мистецтва питання класифікації 
мистецтв має значення для теорії (у вирішенні фундаментальних проблем), для практики (управління 
функціювання мистецтва вимагає знань законів і норм його існування) і для розуміння процесів, які 
відбуваються в суспільстві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. У 
мистецтвознавчій практиці важко знайти науковця, який би якщо і не створив власної класифікації 
мистецтв, то не виявив би свого ставлення до існуючих класифікацій. Серед різноманітних класифікацій 
видів мистецтва варто виділити основні: генетичну (основна ознака – походження виду), структурну 
(зазвичай, в основі просторово-часова ознака), психологічну (на основі переважаючих об’єктивних або 
суб’єктивних факторів у творчому процесі або на основі способів сприймання виду мистецтва), 
експресивну (за засобом вираження або зображення дійсності), функціональну (ознака – утилітарне чи не 
утилітарне використання), семіотичну (на основі мови того чи іншого виду), матеріальну (на основі 
матеріалу, який використовується видом мистецтва) [1]. Кожна із виділених ознак відноситься до 
конкретного виду мистецтва й доповнює уявлення про вид загалом. Проте, існування численних 
класифікацій з різними загальними ознаками наводить на думку про неможливість єдиної класифікації з 
виокремленням головної ознаки, що призвело би до чіткого однозначного визначення поняття ''вид 
мистецтва''. 

Так, науковець В. Михальов пропонує визначення виду мистецтва як духовно-практичної діяльності, ''мета 
і сенс якої – у переживанні, відображенні й розвитку специфічними художніми засобами, які пов’язані з 
однією із типологічних форм людської чуттєвості, соціального буття, з властивими йому культурно-
історичними типами спілкування, різними уявленнями про світ, ідеологічними установками'' [1: 23]. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні вибору одного з варіантів класифікації мистецтв та доведенні 
необхідності включення архітектури до образотворчих мистецтв. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для більш глибокого висвітлення питання видової 
класифікації мистецтв розглянемо одну з версій виникнення різних видів мистецтва.  

У первісному суспільстві мистецтво являло єдине ціле різновидів художньої діяльності – 
міфологічно-практично-ігрової, тобто було синкретичним. У ході історичного розвитку, поступово, 
мистецтво розділяється на три потоки, кожний з яких покладено в основу утворення певних видів 
мистецтва. 

Розглянемо кожний з утворених потоків. 
1. ″Чисте″ мистецтво відокремилося від утилітарних практичних завдань (наприклад, живопис, 

художня проза або концертна музика). Такі твори мистецтва не призначені для іншого використання, 
окрім отримання духовної та естетичної насолоди в ході їх сприймання. Це професійне мистецтво, твори 
якого створені майстрами-професіоналами. 

2. Прикладне мистецтво – протягом усієї історії людства було засобом надання естетичної 
зовнішності процесам і продуктам людської діяльності. Це традиційні національні мистецтва, які 
використовують художнє оздоблення як прикрашання корисних речей (одягу, посуду, меблів, знарядь 
праці тощо). Їх призначення носить утилітарний характер. 

3. Самодіяльно-розважальне мистецтво (хореографія, пісні тощо). Це непрофесійне мистецтво, 
зміст існування якого полягає не в створенні високо художніх творів, а в творчому самовираженні 
особистості, прояві її потреб і смаків [2] (див. рис. 1). 
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Рис. 1. Диференціація мистецтв  

 
З огляду на те, що кожен із видів мистецтв використовує власні засоби виразності, й полягає 

найважливіша особливість і причина поділу мистецтв на види (візуальні, аудіальні, мовні й синтетичні 
мистецтва). Художні засоби виразності окремих мистецтв зумовлені, насамперед, предметом відтворення 
та природою матеріалу, що використовується для створення художнього твору. Так, наприклад, 
матеріалом образотворчих мистецтв є фарби, вугілля, сангіна або тверді матеріали, а музика не має такої 
предметної наочності. 

Основою класифікації мистецтв є виокремлення певних спільних рис, властивих окремим його видам. 
Розглянемо декілька класифікацій видів мистецтв у сучасній мистецтвознавчій літературі (обмежимося 
тими групами мистецтв, що включають образотворче мистецтво): 

• пластичні мистецтва: образотворчі (живопис, скульптура, графіка) та необразотворчі 
(архітектура, декоративно-ужиткове мистецтво, художнє конструювання) [3]; 

• просторові мистецтва: прикладні (архітектура, декоративно-прикладне мистецтво) та 
образотворчі (скульптура, графіка, живопис, художня фотографія) [4]; 

• образотворче мистецтво: архітектура, скульптура, живопис, графіка, декоративно-прикладне 
мистецтво [5]; 

• образотворче мистецтво: архітектура, скульптура, графіка, живопис [6]. 
У сучасній практиці одним із спірних питань постає питання про місце архітектури в класифікації 

мистецтв. Так, низка науковців виключають архітектуру з образотворчих мистецтв, відносячи її до 
прикладних або необразотворчих. Інші автори взагалі вважають архітектуру просторово-часовим 
мистецтвом [7: 106]. 

Проте, на наш погляд, слушною є думка відомого мистецтвознавця, члена-кореспондента Академії 
мистецтв СРСР Б. Віппера про те, що архітектура належить до образотворчих мистецтв. До 
образотворчих, наголошує науковець, належать ті види мистецтв, які творять образи: скульптура 
зображає в мармурі або бронзі людську фігуру; живопис на площині – простір із предметами, які його 
наповнюють; архітектура особливим чином розподіляє й організує в просторі безліч матеріалу. 
Безпосередніми властивостями архітектурного матеріалу є протяжність (об’єм), вага, властивості 
поверхні тощо. Ми бачимо в творі архітектури вагу й опір їй, подолання її. Зоровий образ будівлі – це 
реальна конструкція, яка визначає стабільність будівлі, й зорова, яка творить образ – конструкцію, 
виражену в напрямку ліній, у відношенні площин і мас, у боротьбі світла й тіні, що втілює духовний і 
емоційний зміст архітектурного твору [6: 15].  

Отже, ми наголошуємо на необхідності включення архітектури до образотворчого мистецтва. 
Просторові види мистецтв іноді ще називають статичними (або предметними), часові – динамічними 

(або процесуальними), просторово-часові – синтетичними (тобто такими, в яких простежується синтез 
простору й часу, предметності й процесуальності). Різниця цих груп видів мистецтв пов’язана також із 
різними органами сприймання: просторові види мистецтв сприймаються зором, часові сприймаються 
слухом, а просторово-часові – тим й іншим одночасно.  

Проте ми розуміємо, що ніщо не може існувати тільки в просторі або тільки в часі, тому що матеріальний 
світ існує одночасно й у просторі, й у часі. Отже, в суто науковому розумінні немає мистецтв, які б існували 
тільки в просторі чи в часі, тому такий поділ мистецтв на види можна вважати умовним.  

Класифікація видів мистецтв може враховувати й інші ознаки: видовищні й невидовищні; прості й 
синтетичні; мистецтва, пов’язані з утилітарним призначенням (наприклад, декоративно-прикладне) і не 
пов’язані з ним, тощо. 

Інша можлива класифікація мистецтв – за ознакою використання художніх засобів. Це мистецтва 
прямі або безпосередні та непрямі опосередковані мистецтва. До безпосередніх відносять міміку, поезію, 
деякою мірою музику, коли митець може обійтися без особливих інструментів і матеріалів, одним тільки 
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людським тілом і голосом; до непрямих, опосередкованих – архітектуру, скульптуру, живопис, коли 
художник використовує особливі матеріали й спеціальні інструменти [6]. 

Серед різноманітних видів мистецтв є такі, які найбільш близькі до трудової діяльності людини й 
прямо пов’язані з виробництвом. Це декоративно-прикладне мистецтво, дизайн. 

З іншого боку, є види мистецтв, що найбільш близькі до гри, де терміном "гра" позначається саме 
художня творчість. Це всі акторські, видовищні види мистецтв.  

Таким чином, перша група мистецтв створює, так би мовити початок системи видів мистецтв, що 
з’являються внаслідок процесу праці, друга – кінець системи видів мистецтв, що переходять у гру. 

Враховуючи, що прикладні, образотворчі й ігрові види мистецтв об’єднують у собі декілька видів, 
пропонуємо один із варіантів сучасної класифікації мистецтв (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Класифікація видів мистецтв 

Декоративно-прикладне 
мистецтво 

Прикладні 
(трудові) мистецтва 

Дизайн 
Архітектура 
Скульптура 
Живопис 
Графіка 

Просторові 

Образотворчі мистецтва 

Художня фотографія 
Мистецтво слова Література 

Часові 
Мистецтво звука Музика 

Хореографія 
Театр 
Кіно 
Телебачення 
Естрада 

Просторово-
часові 

Видовищні 
(ігрові) мистецтва 

Цирк 
 
У свою чергу, кожний вид мистецтва може ділитися на різні групи, які об’єднуються за способом, 

призначенням або родом того, що зображується або виражається. Так, наприклад, живопис поділяють на 
монументальний, станковий, декоративний, мініатюрний; графіку – на станкову чи листову (станковий 
малюнок, естамп, лубок), книжкову й журнально-газетну, прикладну (грамоти, дипломи, марки, 
етикетки, афіші) тощо. 

В останні десятиліття з’явилися нові різновиди мистецтв, наприклад, медіа-мистецтво та його 
різноманітні форми (відеокліпи, відеоінсталяції, відеоскульптури тощо), що, можливо, призведе до появи 
нових видів мистецтв. 

Так, окрім традиційної класифікації, останнім часом зустрічається і нова, коли поруч із літературою, 
музикою, театром і кінематографом виділяють також візуальні мистецтва (традиційні образотворчі 
мистецтва та нові медіаційні й інформаційні) та акціонізм (сучасні процесуально-видовищні мистецтва, 
наприклад, хепенінг, перформанс тощо) [8: 241]. Проте, на нашу думку до візуальних мистецтв можливе 
лише віднесення сучасних форм мистецтва (медіаційні, інформаційні) і в жодному випадку образотворчі 
мистецтва не ножна вважати візуальними, що суперечить їх суті – творити образи, непідвласні іншим 
мистецтвам.  

З подальшим розвитком суспільства, його технічних і духовних аспектів, можуть з’явитися нові види 
мистецтв і їх нова класифікація. 

Висновки. Таким чином, у сучасній науці немає єдиної загальновизнаної класифікації мистецтв, а 
дослідження цього питання демонструє відносність будь-якої існуючої класифікації. 

Необхідно зазначити, що на кожній стадії розвитку мистецтва виділяється те чи інше провідне 
мистецтво, яке найбільше відповідає духовним потребам й історичній своєрідності епохи. А певні види 
та жанри художньої творчості або набувають більш актуального значення, або відходять на другий план. 
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Шмелёва Т. В. Специфика классификации искусств в современной науке. 

В статье рассматривается вопрос классификации искусств, который исследуется в процессе изучения 
студентами учебной дисциплины ″История изобразительного искусства″. Автором представлена одна 
из версий возникнения различных видов искусства. Для сравнения предложены несколько классификаций 
искусств современных ученых. Определены возможные признаки, по которым образуется видовое 
разнообразие искусств. Предлагается один из общепринятых вариантов классификации. Также 

обосновано определение архитектуры как вида изобразительного искусства. 

Shmelyova T. V. The Specifics of the Arts Classification in the Modern Science. 

The article deals with the classification of arts, which is investigated in the study of the scientific subject 
″History of Art″ by students. The author presents one of the versions of various art forms establishment. Several 
classifications of art by modern scientists are proposed for the comparison. The possible signs which form the 
specific diversity of arts are determined. One of the general accepted versions of the classification is proposed. 

The definition of architecture as a form of art is also justified. 
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МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ У ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК 

Статтю присвячено проблемі розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності наукових 
працівників у галузі педагогічних наук. Обґрунтовано та уточнено поняття "інформаційно-

комунікаційна компетентність наукових працівників у галузі педагогічних наук" відповідно до змісту 
їхньої наукової діяльності. Запропоновано модель розвитку інформаційно-комунікаційної 

компетентності наукових працівників у галузі педагогічних наук, яка базується на основних наукових 
підходах, що використовуються при навчанні дорослих, та складається з п’яти компонентів: цільового, 

змістового, технологічного, діагностичного, результативного. 

Серед процесів, які впливають на якість професійної діяльності особистості, визначальними є 
розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), інформатизація освіти та науки. При цьому для 
ефективного використання ІКТ у професійній діяльності необхідно володіти компетентностями, які 
дозволять особистості не тільки передавати свої знання у сучасному суспільстві, а й сприяти 
вдосконаленню персональних умінь, якостей та ставлень, формуванню професійного досвіду в процесі 
роботи і саморозвитку. Тому актуальним є формування та розвиток інформаційно-комунікаційної 
компетентності як однієї із ключових, якими має володіти освічена людина. Особливого значення 
набуває ця компетентність для тих наукових працівників, хто є дослідниками нових інформаційно-
комунікаційних технологій та ініціаторами їх впровадження у систему освіти і науки.  

Метою статті є обґрунтування та розроблення основних компонентів моделі розвитку інформаційно-
комунікаційної компетентності наукових працівників у галузі педагогічних наук. 

Беручи до уваги, що учасники навчального процесу – науковці, варто враховувати: 
1. Особливості наукової діяльності полягають у її спрямуванні на інтелектуальну творчу діяльність, 

мета якої – одержання і використання нових знань [1]. 
2. Основні наукові підходи, що пропонуються при навчанні дорослих (компетентнісний, 

акмеологічний; андрагогічний; синергетичний; диференційований). 
Розглянемо ці підходи докладніше. Компетентнісний підхід в освіті розглядається у роботах багатьох 

вітчизняних дослідників (Н. В. Баловсяк, Н. М. Бібік, М. І. Жалдака, В. І. Лугового, Н. В. Морзе, 
О. В. Овчарук, Л. Є. Пєтухової, Ю. С. Рамського, С. А. Ракова, О. М. Спіріна, О. М. Семеног, 
І. В. Соколової, Н. В. Сороко та ін.). Так, Н. М. Бібік, аналізуючи поняття "компетентність", звертає 
увагу на те, що компетентнісний підхід орієнтується на сучасні стандарти за галузевим принципом та на 
"універсальний мета рівень, що в інтегрованому вигляді представляє освітні результати" [2]. 

В. І. Луговий [3], підсумовуючи зарубіжні тенденції у вищій школі, відзначає компетентнісний підхід 
в освіті як головний у створенні Європейського простору вищої освіти. Він наголошує на тому, що 
системоутворюючою складовою при даному підході стає не процесуальна, а результативна [3: 8]. 
Дослідник висуває "культурно-інформаційну теорію освіти" з потреби "компетентно зустріти глобальні 
виклики", де "власне освіта покликана допомогти людині опанувати інформаційні потоки" [4: 55]. 

Важливим варто вважати уточнення Г. В. Єльнікової, що компетентнісний підхід орієнтований на 
"здатність до досягнення більш якісного результату праці, ставлення до професії як до цінності" [5]. 

У контексті цього підходу поняття "інформаційно-комунікаційна компетентність" є актуальною 
темою наукової дискусії.  

У дослідженні визначається ІК-компетентність наукового працівника з огляду на те, що: 
1. Вчений – це фахівець, який професійно займається науковою, науково-технічною, науково-

організаційною або науково-педагогічною діяльністю та має відповідну кваліфікацію незалежно від 
наявності наукового ступеня або вченого звання, підтверджену результатами атестації [1]. 

2. Ця компетентність проявляється у науковій діяльності, що здійснюється за допомогою ІКТ, та 
включає такі компоненти, як операційно-діяльнісний (процесуальна сутність використання ІКТ для 
вирішення професійних та індивідуальних потреб охоплює вміння та навички оперувати набутими 
знаннями в галузі ІКТ); когнітивний (система знань в галузі ІКТ); ціннісно-мотиваційний (мотиви, цілі, 
потреби в використанні ІКТ для професійної діяльності та задоволення індивідуальних потреб, 
саморозвиток, ціннісні установки актуалізації використання ІКТ для професійній діяльності); креативний 
(творча діяльність, результатом якої є нові знання, продукти та ін.). 

Варто погодитися з визначенням, яке пропонує О. М. Спірін, а саме, "ІКТ-компетентність – це 
підтверджена здатність особистості автономно і відповідально використовувати на практиці ІКТ для 
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задоволення власних індивідуальних потреб і розв’язування суспільно значущих, зокрема професійних, 
задач у певній предметній галузі або виді діяльності" [6: 46]. 

Так, ІК-компетентність наукових працівників у галузі педагогічних наук – це підтверджені здатність, 
уміння та ставлення науковця щодо автономного використання ІКТ для відповідальної соціальної 
взаємодії і поведінки в інформаційному науковому просторі для наукової діяльності в галузі 
педагогічних наук та індивідуальних потреб, результатом якої є нові знання, продукти та ін.   

Акмеологічний підхід до навчання дорослих розглядався у роботах В. М. Вакуленко, А. А. Деркач, 
В. М. Гладкова, І. М. Семенова, М. І. Скрипника та ін. 

Акмеологічний підхід до дослідження особистості розробив Б. Г. Ананьєв як стратегію комплексного 
підходу до вивчення людини як індивідуальності та суб’єкта діяльності. Згідно з розробленими 
принципами індивідуальний розвиток людини виражено в трьох планах: онтопсихологічної еволюції 
психофізіологічних функцій, у якій людина розглядається як індивід; діяльнісного становлення людини 
та історії її розвитку як суб’єкта продуктивної діяльності; розкриття своєрідності життєвого шляху 
людини, її характеристик як особистості. Результатом об’єднання всіх властивостей людини як 
індивідуальності та суб’єкта діяльності є її психологічна неповторність [7]. 

За визначенням М. І. Скрипника, акмеологія досліджує:  
– закономірності самореалізації особистості у процесі творчої діяльності на шляху до вищих досягнень;  
– фактори, що визначають якісні характеристики особистості як професіонала;  
– закономірності навчання вершинам життєвої і професійної діяльності;  
– "закономірності самостверджуючої, самокорекційної та саморефлексуючої діяльності особистості 

під впливом нових традицій, що пов’язані як з об’єктивними (розвиток професії у суспільстві, культурі, 
науці), так і суб’єктивними (інтереси, потреби та установки особистості) факторами;  

– самоосвіту, саморегуляцію і самоконтроль особистості" [8: 18-19]. 
А. А. Деркач виділяє такі методологічні принципи акмеологічного підходу: комплексність, 

системність, психологічний детермінізм і розвиток, необхідність вивчення людини у її прогресивному 
розвитку як індивіда, особистості, суб’єкта праці й індивідуальності [8: 28-35]. 

Вітчизняні науковці Н. І. Клокар, Л. Б. Лук’янова, О. І. Огієнко, Н. Г. Протасова, П. І. Сікорський, 
С. О. Сисоєва та зарубіжні дослідники С. І. Змєйов, М. Ш. Ноулз, І. І. Холтон, Р. Е. Свенсон виділяють 
основні принципи навчання дорослих з позиції андрагогічного підходу [9], а саме: 

1. Пріоритетність самостійного навчання, який передбачає відповідальність того, хто навчається, та 
його ціннісно-мотиваційні орієнтири. 

2. Співпраця, що базується на взаємоповазі та комунікаційних здібностях учасників навчання.  
3. Суб’єкт-суб’єктні відносини, що основуються на спільній взаємодії учасників процесу навчання щодо 

планування, оцінювання і корекції навчання з урахуванням професійного досвіду учасників навчання.  
4. Використання позитивного соціального і професійного досвіду, який базується на активних 

методах навчання, що стимулюють творчу роботу слухачів. 
5. Коригування досвіду і особистісних установок, що має спрямувати учасників навчання на перегляд 

своєї професійної діяльності та на впровадження інновацій. 
6. Індивідуальний і диференційований підходи до навчання, що базуються на особистісних потребах і 

враховують соціально-психологічні характеристики особистості, що впливають на професійну діяльність. 
7. Добровільність, що вказує на індивідуальну позицію того, хто навчається, і залежить від його 

бажання вчитися та обмінюватися досвідом із колегами.  
8. Практико орієнтоване навчання, що основується на зв'язку теорії з практичною професійною 

діяльністю. 
9. Системність навчання, що полягає у відповідності цілей і змісту навчання його формам, методам, 

засобам навчання й оцінювання результатів. 
10. Актуалізація результатів навчання, а саме, їх вчасне використання на практиці. 
11. Саморозвиток і самонавчання, що базується на мотивації особистості навчатися та підвищувати 

свою професійну компетентність. 
Відповідно до досліджень Л. Я. Набока та Н. Г. Протасової [10: 18, 57-60], технологія навчання 

дорослих має три критерії, що характеризують рівень змісту, форм і методів навчання з позиції 
андрагогічного підходу: 

– проблемність, що полягає у здібностях особистості бачити, визначати, аналізувати, ставити та 
розв’язувати проблеми; 

– ситуативність, що полягає в адаптації учасників навчання до певних умов та обставин професійної 
діяльності, які вимагають оригінального рішення, індивідуального підходу та ін.; 

– діалогічність, що полягає у активізації учасників навчання, яка супроводжується обміном досвіду. 
Відповідно до вищезазначених показників, дослідники Л. Я. Набока, Н. Г. Протасова [10; 11] 

виділяють такі форми навчання, як імітаційні, рольові й ділові ігри, проектні завдання та ін. 
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Багато з дослідників виокремлюють синергетичний підхід до освіти (В. І. Аршинов, В. Г. Буданов, 
О. В. Вознюк, М. С. Каган, М. В. Левківський, С. С. Шевельова).  

Виникнення синергетики як самостійного напрямку наукових досліджень можна датувати 1969 
роком, коли німецький фізик Герман Хакен став використовувати термін "синергетика" у своєму курсі з 
теорії лазерного випромінювання, який він читав в університеті м. Штутгарт. Виникнення цього терміну 
було пов’язано зі створенням ним теорії самоорганізації. Термін утворений від грецького виразу 
"Synergia", що означає співробітництво, погоджену дію, співучасть [12]. 

Так, С. С. Шевельова стверджує, що відповідно до синергетичної теорії, розвиток можливий тільки у 
відкритих системах, які постійно обмінюються з зовнішнім середовищем даними, переробка та інтеграція 
яких веде до нових форм організації та впорядкованості системи [13: 125-133]. Тому, система освіти, 
зокрема дорослих, має бути заснована на принципах синергетики. 

Дослідниця виокремлює такі синергетичні принципи "відкритої моделі" освіти: 
– відкритість освіти майбутньому; 
– інтеграція всіх способів освоєння світу людиною; 
– розвиток і включення до процесів освіти синергетичних уявлень про відкритість світу, цілісність та 

взаємопов'язаність людини, природи і суспільства; 
– вільне користування різними інформаційними системами, які сьогодні відіграють не меншу роль в 

освіті, ніж безпосереднє спілкування учасників процесу навчання; 
– особистісна спрямованість процесу навчання; 
– психологічна установка, що направлена на надзадачу навчання, у зв'язку з чим освіта знаходиться в 

процесі постійного пошуку і зміни, весь час формуючи нові орієнтири та цілі; 
– зміна ролі викладача: перехід до спільних дій у нових, нетривіальних ситуаціях у відкритому, 

змінюваному, необоротному світі. 
При цьому суттєвим є висновок А. В. Євтодюка, який був зроблений після детального теоретичного 

аналізу, що "всякий еволюційний процес у відкритих системах супроводжується на всіх рівнях 
взаємопов'язаним синергетичним рухом" [14: 16].  

Варто зазначити уточнення М. В. Левківського і О. В. Вознюка [15], що "синергетика є своєрідною 
міждисциплінарною рефлексією, новим парадигмальним напрямом сучасної науки, предметом вивчення якої 
є механізми самоорганізації у природних, соціальних та педагогічних системах". Вчені пропонують 
розглядати освітні принципи відповідно до головних понять синергетики, таких як цілісність, що "виявляє 
нададдитивний характер (принцип "ціле більше, ніж частини")"; відкритість системи; нелінійній характер 
розвитку, "що виявляє етапи інтеграції та дезінтеграції, тобто порядок та хаос; атрактори як стани, які 
визначають мету розвитку систем; хаос, який постає як "детермінована", упорядковуюча сутність". 

Так, синергетичний підхід є суттєвим у навчанні дорослих, оскільки стимулює постійний розвиток 
особистості відповідно до вимог сучасності.  

Варто також виокремити диференційований підхід у навчанні дорослих.  
Н. Г. Протасова [18] зазначає, що мета післядипломної освіти полягає не в усередненні рівня розвитку 

слухачів, а в допомозі кожному досягти найвищого для себе рівня. Тому диференціація змісту і методики 
навчання – це єдиний можливий шлях досягнення його індивідуалізації.  

Н. І. Клокар виділяє диференційований підхід у контексті післядипломної педагогічної освіти. Вона 
відмічає, що відповідно до вимог сучасного суспільства, необхідним стає пошук "таких форм роботи з 
педагогом, які забезпечували б безперервність процесу професійного зростання та освіти вчителя, а саме: 
розробку й запровадження багатовимірних моделей організації підвищення кваліфікації, що 
супроводжуються системою семінарів, тренінгів, інструктивно-методичних нарад, які є логічним 
продовженням змісту навчання педагогів під час курсового підвищення кваліфікації" [16: 22]. 

Аналіз сучасних підходів до навчання дорослих, зокрема до розвитку ІК-компетентності науковців, 
надав можливість виокремити основні принципи та орієнтири кожного з них, що наведені в табл. 1. 

Таблиця 1. 

Особливості наукових підходів до навчання дорослих 

Основні наукові 
підходи Основні принципи Основний орієнтир 

наукового підходу 

Компетентнісний 
підхід 

1) поєднання інтелектуальної і наукової складових освіти; 
2) результативність навчання;  
3) мобілізування отриманих знань, вмінь, досвіду і 
способів поведінки в умовах конкретної ситуації, 
конкретної діяльності 

на ефективний 
результат професійної 
діяльності 

Акмеологічний 
підхід 

1) активність; 
2) інваріантність; 
3) гуманізм; 
4) пошук шляхів реалізації особистості 

на прогноз якісно-
високого результату 
навчання 
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Андрогогічний 
підхід 

1) пріоритетність самостійного навчання; 
2) співпраця; 
3) суб’єкт-суб’єктні відносини; 
4) використання позитивного соціального і 
професійного досвіду; 
5) коригування досвіду й особистісних установок; 
6) індивідуальний і диференційований підходи до 
навчання; 
7) добровільність; 
8) практико-орієнтоване навчання; 
9) системність навчання; 
10) актуалізація результатів навчання; 
11) саморозвиток і самонавчання 

на суб’єкт-суб’єктну 
взаємодію учасників 
навчання 

Синергетичний 
підхід 

1) самоорганізація (самонавчання); 
2) нелінійність; 
3) відкриті системи навчання; 
4) обмін досвідом 

на відкриту модель 
навчання 

Диференційований 
підхід 

1) врахування стажу; 
2) врахування індивідуальних потреб; 
3) врахування специфіки галузі науки фахівця 

на професійні потреби 
кожного з учасників 
навчання 

 
Зазначимо, що зазначені підходи є взаємодоповнюючими та, на наш погляд, обов’язковими при 

навчанні дорослих. Cаме ці підходи покладені в основу моделі розвитку ІК-компетентності наукових 
працівників у галузі педагогічних наук. 

Поняття "модель" (від лат. modulus – міра, зразок, норма, пристрій, еталон, макет) у Логічному 
словнику М. І. Кондакова [17: 360] визначається як штучно створений об’єкт у вигляді схеми, логіко-
математичних знакових формул, фізичних конструкції та ін. 

В. Ю. Биков [18] зазначає, що модель – це деяке подання (аналог, образ) системи, яка проектується та 
відображає особливості й властивості цієї системи, які забезпечують досягнення цілей побудови та 
використання моделі. Автор [18: 247] акцентує увагу на тому, що починати проектування моделі варто з 
визначення глобальної цілі її функціонування. При цьому цілі мають формуватися за такими позиціями: 

1. Глобальна ціль діяльності досліджуваної системи, що є умовою існування цієї системи та виражає 
стосовно цієї системи тільки зовнішні вимоги. 

2. Загальна функціональна частина, що виражається у зовнішніх функціях досліджуваної системи, які 
охоплюють вимоги та впливи цієї системи відносно до запланованого кінцевого результату. 

3. Порівняльна функціональна частина – це частина, що змінюється відповідно до специфіки 
ієрархічної будови досліджуваної системи. 

4. Порівняльна обмежувальна частина ідентифікує тип  організаційного рівня, який є відповідним до 
досліджуваної системи. 

5. Загальна обмежувальна частина вказує на обмеження, що диктуються соціально-економічними 
вимогами суспільства. 

6. Зовнішні цілі, які направлені на виробництво окремих видів кінцевих продуктів досліджуваної 
системи, і внутрішні цілі, що спрямовані на управління системою та її функціонування. 

Вищезазначені положення є важливими у проектуванні моделі розвитку ІК-компетентності наукових 
працівників.  

Таким чином, модель базується на цільовому компоненті, до якого входить глобальна ціль, що 
включає зовнішні й внутрішні цілі системи.  

Глобальна ціль розвитку ІК-компетентності наукових працівників у галузі педагогічних наук 
базується на вимогах, що висуваються до науковців інформаційним суспільством та розвитком 
економічної системи країни. Відповідно, метою моделі є підвищення рівня ІК-компетентності наукових 
працівників для удосконалення їх професійної діяльності та створення організаційно-педагогічних умов 
взаємодії учасників навчального процесу, що базуються на системі підходів, принципів, технологій, 
змістових елементів, спрямованих на розвиток ІК-компетентності науковців. 

Другий компонент моделі є змістовий, який включає наукові підходи щодо розвитку ІК-
компетентності, а саме, компетентнісний, акмеологічний, андрагогічний, синергетичний, 
диференційований; принципи, які диктуються зазначеними підходами, критерії та рівні ІК-
компетентності науковців, які відображають стан розвитку кожної із складових даної компетентності; 
шляхи розвитку ІК-компетентності, один із яких ми пропонуємо в авторській "Навчальній програмі 
підготовки науковців до роботи з електронними бібліотеками з використанням системи ЕРrints (далі 
Програма)" [19]. Третій – технологічний, який базується на таких формах і видах навчальної діяльності, 
які відповідають віковій категорії учасників навчання. 
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Оскільки Програма розрахована на навчання дорослих, то необхідно враховувати специфіку 
викладання саме для цієї вікової аудиторії. 

Дослідження, що проводилися в США у 1980-х роках (National Training Laboratories in Bethel), 
дозволили узагальнити дані щодо ефективності різних методів навчання дорослих, які розраховувались 
як середній відсоток засвоєння знань. Ці результати представлені на схемі "Піраміда навчання" (Learning 
Pyramid, див. рис. 1) [20]. 

За допомогою "Піраміди навчання" демонструється актуальність різних форм навчання дорослих. 
Так, групове навчання, визначається як більш ефективне, тому при викладанні "Навчальної програми 
використання електронних бібліотек" акцентується увага на такі  

– форми навчання: семінари, вебінари, тренінги, Інтернет-конференції, практичні роботи; 
– методи навчання: дискусія, ділова та рольова гра, електронне листування; 
– засоби: ІКТ, зокрема система EPrints. 
При цьому популярною є циклічна чотирьохетапна емпірична модель процесу навчання і засвоєння 

людиною нової інформації (Experiential Learning Model), що була запропонована Девідом А. Колбом 
(David  A.  Kolb) і його колегами [21]. Ними було виявлено чотири основні способи навчання:  

 

Рис. 1. Піраміда навчання (Learning Pyramid). 
1) через досвід;  
2) через спостереження і рефлексію; 
3) за допомогою абстрактної концептуалізації; 
4) шляхом активної діяльності. Згідно з уявленнями авторів навчання складається з повторюваних 

етапів "виконання" і "мислення".  
Закладені в моделі навчання Д. А. Колба ідеї про зв'язок осмислення досвіду, аналізу актуальних 

проблем, засвоєння теорії та її перевірки практикою отримали широке практичне застосування. 
Виявилося, що люди віддають перевагу поведінці, яка є відповідною певній стадії циклу: практичних дій 
або теоретичних обґрунтувань. 

Стадії моделі або циклу, Д. А. Колб представляє таким чином (рис. 2): 
1. отримання безпосереднього досвіду; 
2. спостереження, в ході якого той, хто навчається, обмірковує те, що він тільки що дізнався; 
3. осмислення нових знань та їх теоретичне узагальнення; 
4. експериментальна перевірка нових знань і самостійне застосування їх на практиці. 
Основним є придбання конкретного досвіду, який дає матеріал для рефлексивного спостереження.  

 

Рис. 2. Стадії чотирьохетапної моделі навчання дорослих за Д. А. Колбом. 

Пропонується використовувати два варіанти циклу, що розрізняються цілями, які ставляться перед 
учасниками Програми, кожен з яких складається з п'яти етапів: 

1) особистий досвід – осмислення досвіду – теоретичні концепції – застосування на практиці – 
рефлексивний аналіз; 
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2) практика – рефлексивний аналіз – теоретичні концепції – експериментування – осмислення. 
Четвертий компонент моделі розвитку ІК-компетентності науковців – діагностичний. Цей компонент 

включає методи оцінювання рівнів ІК-компетентності: тестування, експертне оцінювання (за анкетами), 
інтерв’ю та ін. На рисунку 3 представлена модель розвитку ІК-компетентності наукових працівників.  

 

 
Рис. 3. Модель розвитку ІК-компетентності наукових працівників у галузі педагогічних наук. 

Оскільки учасниками навчального процесу є дорослі, актуальним методом для діагностики ІК-
компетентності науковців є експертне оцінювання. Експертами обираються наукові працівники, які 
пройшли навчання за зазначеною вище програмою в перспективі подальших розвідок. Крім зазначеного, 
цей метод передбачає: формування чи вибір експертної групи, розроблення методики оцінювання, 
застосування спеціальних методів кваліфікації та аналізу отриманих результатів і полягає в пред'явленні 
експертам опитувальних листів-анкет, на запитання яких вони повинні дати відповіді у письмовій формі 
або при використанні ІКТ [8: 256].  
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Діагностичний компонент моделі включає інструменти, що виконують інформаційну, прогностичну, 
освітню та супровідну функції і дозволяють здійснювати самоконтроль, а також корекцію процесу 
розвитку ІК-компетентності науковців. Так, наприклад, при діагностиці можуть використовуватися 
тести, анкети, контрольні завдання та ін.  

П’ятий компонент моделі – результативний. Результатом розвитку ІК-компетентності науковців є 
професійно-ефективний рівень цієї компетентності, який свідчить про досягнення мети, що поставлена в 
межах даної моделі.  

Проведений аналіз наукових досліджень щодо ІК-компетентності, наукової діяльності та досвіду 
моделювання навчального процесу дорослих надав можливість побудувати модель розвитку ІК-
компетентності наукових працівників у галузі педагогічних наук, що базується на принципах 
компетентнісного, андрогогічного, акмеологічного, синергетичного, диференційного підходів. При 
цьому головним у моделі є результативний компонент, який вказує на досягнення мети, що передбачена 
у цільовому компоненті моделі. 

Подальшого дослідження потребують критерії оцінювання стану ІК-компетентності наукових 
працівників у галузі педагогічних наук, зокрема визначення професійно-ефективного рівня ІК-
компетентності для уточнення змістового компоненту моделі, зокрема для удосконалення "Навчальної 
програми використання електронних бібліотек". 
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Іванова С. М. Модель развития информационно-коммуникационной компетентности научных 
работников в области педагогических наук. 

Статья посвящена проблеме развития информационно-коммуникационной компетентности научных 
работников в области педагогических наук. Обосновано и уточнено понятие "информационно-

коммуникационная компетентность научных работников в области педагогических наук" в соответствии с 
содержанием их научной деятельности. Предлагается модель развития информационно-коммуникационной 
компетентности научных работников в области педагогических наук, которая базируется на основных 
научных подходах, используемых при обучении взрослых, и состоит из пяти компонентов: целевого, 

содержательного, технологического, диагностического, результативного. 

Ivanova S. М.  The Model of the Scientific Workers' Informational and Communicational Competence 
Development in the Pedagogical Sciences. 

The article deals with the issue of the scientific workers' informational and communicational competence 
development in the field of pedagogical sciences. The concept of "scientific workers' informational and 

communicational competence in the field of pedagogical sciences" according to the content of their research 
activities is justified and clarified. The model of the scientific workers' informational and communicational 

competence development in the pedagogical sciences is proposed, based on the main five scientific approaches, 
used in adult learning, and consists of five components: objective, content, technological, diagnostic, resultative. 
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СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНІ ГУРТКИ ЯК ВИД ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
В ЛІЦЕЯХ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ 

У даній статті проведено аналіз особливостей позаурочної роботи з фізичної культури в ліцеях з 
посиленою військово-фізичною підготовкою. Обговорено доцільність створення спортивно-
технічних гуртків у рамках розвитку позаурочної роботи з фізичної культури у ліцеях, що буде 

відповідати основним завданням позаурочної роботи, а також допоможе у посиленні професійної 
орієнтації у вказаному типі закладів та розв’язанні цілої низки виховних задач, які постають перед 

офіцерами-вихователями. 

Постановка проблеми. Згідно із Законом України ''Про освіту'' позаурочне виховання становить 
собою невід’ємну частину системи сучасної освіти, яка спрямована на розвиток здібностей і талантів 
учнівської молоді, задоволення її різнобічних інтересів та духовних запитів [1]. Сутність позаурочної 
освіти та виховання як складової частини системи освіти сучасної України визначає низка таких 
специфічних умов її функціонування, як диференційованість, доступність, динамічність, гнучкість, 
варіативність та інші [2; 3]. 

Позаурочна виховна робота має певні особливості, зокрема проектування таких педагогічних 
методик, які б максимально допомогли підліткам у власній професійній орієнтації та самореалізації у 
складній багатогранній соціокультурній ситуації та у передбаченні самостійного вибору і використання її 
суб’єктами для сприйняття різноманітних форм і методів роботи.  

На сьогодні в Україні існує ціла мережа ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою, яка 
щороку випускає біля 2 000 ліцеїстів [4]. Це єдиний в Україні тип навчального закладу, у якому здобуття 
повної загальної середньої освіти поєднується із отриманням поглибленої військової та фізичної 
підготовки, формуванням умінь та навичок, необхідних для подальшого успішного навчання у вищих 
військових навчальних закладах єдиної системи військової освіти. Тому завдання викладачів і 
вихователів цього типу закладів полягають не лише у забезпеченні високого рівня засвоєння навчальних 
дисциплін, але й у доповненні базового рівня знань специфічною військовою проблематикою, що 
дозволить ліцеїстам розширити власний кругозір, визначитись із військовою спеціальністю, стати 
фахівцем з обраного напрямку у майбутньому і, безумовно, буде сприяти комплексній підготовці за 
військово-фізичним спрямуванням.  

Метою статті є аналіз особливостей позаурочної роботи з фізичної культури в ліцеях з посиленою 
військово-фізичною підготовкою. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою – це 
заклади інтернатного типу, в зв’язку з чим позаурочна робота з вихованцями відбувається у межах 
закладу і до кола завдань педагогів і вихователів входить урізноманітнити цю роботу та зробити її 
максимально ефективною. До особливостей ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою можна 
віднести й те, що профільними дисциплінами для них є предмети ''Фізична культура'' і ''Захист Вітчизни'', 
а вихованцями – хлопці 14-17 років, значну частину яких (біля 1/5 від загального числа ліцеїстів) складає 
пільговий контингент, до якого належать діти-сироти, діти, які залишилися без опіки батьків, діти, 
батьки яких були учасниками ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або загинули при 
виконанні службових обов’язків, юнаки з багатодітних сімей. Після вступу для всіх вихованців ліцей 
стає і навчальним закладом, і домівкою [4; 5], тому головна мета позаурочної виховної роботи – 
поглиблення та розширення знань, формування практичних навичок і світоглядних переконань, для 
ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою має ще й таке додаткове навантаження, як 
профільна орієнтація, виховання патріотизму, вироблення звичок соціальної та професійної поведінки, 
забезпечення організації дозвілля неповнолітніх.  

Проведення позаурочної роботи з фізичної культури є одним з обов’язкових напрямків для такого 
типу ліцеїв, під час її проведення необхідно реалізувати зв'язки фізичної культури з іншими предметами, 
передусім, з такими, як ''Захист Вітчизни'', ''Фізика'', ''Біологія''. Позаурочна робота також сприяє 
додатковому розвитку інтелектуальних здібностей учнів та психологічно підтримує творчість учня, 
проявлення його індивідуальності [5]. 

Позаурочна робота тісно пов’язана з навчальною діяльністю учнів, та, незважаючи на це, являє собою 
автономну область навчально-виховного процесу. У межах закладу інтернатного типу достатньо важко 
розділити ці види роботи, проте важлива роль у вихованні ліцеїстів у військових ліцеях належить саме 
позакласній роботі, а інтернатний тип закладу забезпечує сприятливі умови для її проведення та надає інші 
можливості порівняно зі школою. Саме протягом позакласної роботи перед офіцерами-вихователями 
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постають завдання ознайомлення юнаків з практичними основами військової справи, патріотичного 
виховання та розвитку творчості і самостійності ліцеїстів, додаткового фізичного тренування.  

Особливості роботи офіцера-вихователя у ліцеї полягають в здійсненні виховного впливу на життя 
ліцеїстів, їхню діяльність та поведінку саме через специфічну для ліцеїв із військовою орієнтацією 
службу у нарядах, через різні позакласні заходи та організацію вільного часу учнів. Але саме під час 
роботи по ефективній організації вільного часу ліцеїстів офіцери-вихователі у ліцеях з посиленою 
військово-фізичною підготовкою зіштовхуються з цілим колом проблем: необхідно визначити, якими 
напрямками фізичної підготовки можна зайняти учнів відповідно до їх інтересів та власних 
можливостей; як фізична активність буде впливати на подальший час вихованця, який він мусить 
присвятити виконанню домашнього завдання; продумати, які індивідуальні, групові і масові заходи 
можна провести з метою розвитку в ліцеїстів ще більшої зацікавленості у фізичному вихованні та 
військовій справі; як стимулювати ініціативу й самостійність ліцеїстів, розвиток їх індивідуальних 
інтересів, схильностей і здібностей; яким чином зробити так, щоб позаурочна робота з фізичної культури 
сприяла укріпленню колективу, покращенню відношень між ліцеїстами.  

По організаційній ознаці позаурочні заходи з фізичної культури можна традиційно розділити на три 
види: індивідуальні, групові і масові [6]. У першому випадку – це керівництво роботою окремих 
ліцеїстів, у другому – організація гурткових занять або командних ігор, а в третьому – масові заходи 
(змагання між взводами (класами) ліцею, змагання між ліцеями). конкурси, олімпіади, виставки творчих 
робіт учнів і т. д.).  

Одним із цікавих напрямків позаурочної діяльності з фізичної культури, реалізація якого доцільна саме 
для ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, є створення спортивно-технічних гуртків з 
авіамоделювання, судномоделювання, ракетно-космічного моделювання або автомоделювання. Створення 
таких гуртків буде сприяти не лише фізичному розвитку ліцеїстів, але значно підвищить їхню обізнаність у 
військовій справі, історії військової техніки, а також зробить наочною необхідність отримання глибоких 
знань з фізики, математики, креслення та технології. Розвиток спортивно-технічних гуртків дасть 
можливість проведення виставок, а також змагань як у межах одного ліцею, так і між ліцеями в Україні, що 
буде сприяти утворенню контактів між вихованцями ліцеїв різних областей нашої країни.  

Нами було проведено опитування серед ліцеїстів, під час якого власну думку висловили 60 учнів 10-
11 класів. Усього ліцеїстам було задано 6 питань, які стосувались доцільності організації спортивно-
технічних гуртків у ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою та ступенем зацікавленості в 
них вихованців ліцею. Опитування показало, що, на жаль, біля 15 % ліцеїстів ніколи не чули про 
існування спортивно-технічних гуртків, а 37 % вихованців ліцею не вважали, що подібні гуртки мають 
будь-який зв'язок зі спортом. Проте зв'язок даного напрямку із військовою справою відмітили 100 % 
опитаних нами ліцеїстів. На питання про доцільність створення спортивно-технічного гуртка у ліцеї 
позитивно відповіли 85 % ліцеїстів, які були зацікавлені у його створенні та бажали приймати участь у 
роботі спортивно-технічних гуртків. Більшість ліцеїстів була зацікавлена напрямками моделювання 
літаків та плавзасобів – як сучасних, так і моделей, які зараз належать лише до військової історії. 

Організація спортивно-технічних гуртків у ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою буде 
відповідати майже усім основним завданням позаурочної роботи у закладах, а також надасть заняттям 
додаткового наповнення в зв’язку з певною професійною орієнтацією:  

1. Формування суспільно-громадського досвіду особистості. Офіцери-вихователі під час роботи 
спортивно-технічних гуртків будуть мати додаткову базу та можливості для патріотичного виховання 
ліцеїстів. Крім того, аналіз еволюції військової техніки буде сприяти додатковому розвитку в учнів 
здатності до проведення аналогій, абстрагування та розуміння причинно-наслідкових зв’язків, допоможе 
уявити складний історичний шлях технічних засобів. 

2. Розвиток, стимулювання та реалізація духовного і творчого потенціалу. Офіцери-вихователі 
мусять прищепити ліцеїстам відношення до військової техніки не лише як до знаряддя вбивства, але як 
до оригінального технічного рішення, простежити нові інженерні знахідки та підходи, застосовані при 
конструюванні різних видів військової техніки. Додатковим стимулюванням творчого потенціалу 
ліцеїстів можуть бути регулярні конкурси на кращу назву для моделі або виставки, які можна проводити 
як безпосередньо у самому гуртку, так і на рівні ліцею. Доцільним є регулярне проведення тематичних 
виставок або конкурсів, приурочених, наприклад, до дня Збройних Сил України, дня Захисника Вітчизни 
та інших свят. 

3. Створення системи пошуку, розвитку і підтримки юних талантів для формування творчої 
та наукової еліти у різних галузях суспільного життя. Залучення ліцеїстів, які орієнтовані на 
подальше навчання у закладах єдиної системи освіти Міністерства оборони України, до моделювання 
має далекі перспективи для розвитку конструкторських бюро Збройних Сил України. 

4. Залучення до особистісно-значущих соціокультурних цінностей, потреба у яких не 
забезпечується системою базової освіти. Для вихователів ліцеїв із посиленою військово-фізичною 
підготовкою з’явиться ще одна можливість поглибити знання учнів із таких цікавих напрямків військової 
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справи, як історія розвитку військової техніки, розповісти про випадки героїзму, що були пов’язані з 
певними типами технічних засобів: літаками, суднами, підводними човнами, танками, артилерією, тощо 
і, таким чином, допоможе у процесі патріотичного виховання ліцеїстів. 

5. Задоволення потреб особистості у професійному самовизначенні. Ліцеїсти будуть мати 
додаткову допомогу у визначенні з майбутнім напрямком освіти у вищих навчальних закладах єдиної 
системи освіти Міністерства оборони України. 

6. Забезпечення соціально-педагогічного захисту неповнолітніх та організація їх дозвілля. Для 
ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою, які є закладами інтернатного типу це завдання має 
особисте значення – часто ліцеїсти, батьки яких мешкають у області, не мають достатньо часу або 
матеріальної можливості відвідувати їх кожні вихідні, крім того, як вже було зазначено вище, в ліцеї 
навчається певний відсоток дітей-сиріт та дітей, які залишилися без опіки батьків. Таким чином, 
організація дозвілля ліцеїстів за допомогою спортивно-технічних гуртків буде сприяти додатковому 
соціально-педагогічному захисту вихованців закладу. 

7. Розвиток психофізичних ресурсів. Ліцеїсти, особливо першого року навчання, будуть мати 
можливість переключити увагу та фізичну активність на діяльність у спортивно-технічному гуртку, що 
буде сприяти боротьбі зі стресом, який викликаний істотною зміною умов існування учнів та різною 
мірою притаманний усім вихованцям. Також відвідування гуртка допоможе ліцеїстам скоріше знайти 
друзів, з якими вони будуть мати спільні інтереси [7; 8]. 

8. Виховання вольових якостей, формування активної життєвої позиції, здорового способу 
життя засобами фізичної культури та спорту. Особливе значення створення спортивно-технічних 
гуртків у рамках позаурочної роботи з фізичної культури буде мати для тих вихованців, досягнення яких 
у фізичній культурі не відповідають високому або достатньому рівню навчання. Реалізація можливостей 
таких ліцеїстів на спортивно-технічних гуртках допоможе їм у процесі розбудови відносин у колективі, 
додасть впевненості у власних можливостях, організує та заповнить вільний час, навчить наполегливості 
та цілеспрямованості й не дасть можливості шкідливим звичкам з’явитися у житті вихованців.  

Висновки. Таким чином, крім провідної організаційної форми навчання – уроку – у контексті 
сучасних вимог до освіти та виховання гострої актуальності набувають позаурочні форми навчання. Для 
ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою особливу роль відіграє урізноманітнення 
позаурочної роботи з фізичної культури, що сприяло б розширенню та поглибленню знань ліцеїстів, 
розвитку творчих здібностей, професійній орієнтації та патріотичному вихованню. 

Проведене серед ліцеїстів анкетування показало доцільність створення спортивно-технічних гуртків – 
в цьому було зацікавлено 85 % опитаних ліцеїстів, особливий інтерес вихованці проявили до 
авіамоделювання та судномоделювання – 51 % та 33 % опитаних відповідно. Спортивно-технічні гуртки 
у ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою будуть відповідати майже усім основним 
завданням, які стоять сьогодні перед позаурочною роботою у навчальних закладах, а також нададуть 
заняттям додаткове наповнення в зв’язку з професійною орієнтацією ліцеїстів. Головна робота по 
організації та проведенню роботи спортивно-технічних гуртків буде проводитися офіцерами – 
вихователями ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою. 
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Тригуб С. С. Спортивно-технические кружки как вид внеурочной работы по физической культуре в 
лицеях с усиленной военно-физической подготовкой. 

В данной статье проведен анализ особенностей внеурочной работы по физической культуре в лицеях с 
усиленной военно-физической подготовкой. Обсуждается целесообразность создания спортивно-
технических кружков в рамках развития внеурочной работы по физической культуре в лицеях, что 
будет соответствовать основным задачам внеурочной работы, а также поможет в усилении 

профессиональной ориентации в лицеях и решению целого ряда воспитательных задач, стоящих перед 
офицерами-воспитателями. 

Trygub S. S. Sport and Technical Clubs as a Form of the Extracurricular Work on the Physical Training in 
the Military Lyceums. 

This article analyzes the characteristics of the extracurricular work on the physical training in the military 
lyceums. The feasibility of sports-technical clubs establishing in the development of the extracurricular work in 

the physical education in lyceums is discussed. That fact will meet the main objectives of the extracurricular 
work, and also will help to strengthen the vocational guidance in the military lyceums and will facilitate to 

address a range of educational challenges faced by officers-instructors. 
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АНДРАГОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ БЕЗРОБІТНИХ  

У статті розглянуто професійне навчання безробітних як складовий компонент безперервної 
професійної освіти дорослих та інструмент реагування на поточні і перспективні потреби ринку праці. 
Подано аналіз особливостей організації навчання безробітних як однієї із соціально незахищених груп 

дорослого населення. На основі теоретичного аналізу визначено особливості та переваги андрагогічного 
підходу до організації професійного навчання безробітних. 

Актуальність дослідження. У більшості країн світу наприкінці ХХ – початку ХХІ століття відбулись 
значні кількісні та якісні зміни в галузі освіти дорослих. Україна не стала виключенням. Початок 
ХХІ століття для нашої держави ознаменувався розбудовою системи професійного навчання 
безробітних, яка передбачає в собі наявність чіткої організаційної структури: певним чином 
упорядковану сукупність освітніх закладів та процес їх функціонування і розвитку. Визначені основні 
компоненти її розвитку, а саме: цілі функціонування, що детермінуються вимогами ринку праці та 
соціальним замовленням; умови якісної діяльності (нормативне та науково-методичне забезпечення, 
навчально-матеріальна база та ін.); суб’єкти та об’єкти навчального процесу; організаційні форми, 
методи і технології навчання; переліки освітніх програм тощо. 

Професійне навчання є засобом впливу на особистість, підвищення її впевненості у власних силах. У 
контексті основних положень про соціально-педагогічні системи соціокультурний феномен "професійне 
навчання безробітних" має базуватись на сучасних ідеях, пов’язаних із освітою дорослих. 

Професійне навчання як складовий компонент безперервної професійної освіти – це соціально-
педагогічне явище, виникнення й розвиток якого зумовлено, насамперед, соціально-економічними 
чинниками: структурними трансформаціями у виробництві, змінами у сфері зайнятості, швидкою 
адаптацією до нових умов праці [1]. 

Побудова і вдосконалення системи професійного навчання безробітних як однієї із соціально 
незахищених категорій дорослих передбачає всебічне вивчення цієї соціальної групи із врахуванням 
реалій сьогодення, а також історичного вітчизняного та закордонного досвіду. 

Метою статті є аналіз особливостей організації професійного навчання безробітних як соціально 
незахищеної категорії дорослого населення і окреслення особливостей та переваг андрагогічного підходу 
до його організації. 

Аналіз досліджень та публікацій. На наш погляд, розгляд соціокультурного феномену "професійне 
навчання безробітних" у контексті основних положень про соціально-педагогічні системи має базуватись 
на низці сучасних ідей, пов’язаних з освітою дорослих, і, безперечно, з наукою андрагогікою.  

Значний внесок у формування концептуальних положень щодо особливостей розвитку освіти 
дорослих на різних історичних етапах доклали вітчизняні та зарубіжні вчені: С. І. Болтівець, Л. П. Вовк, 
П. В. Горностаєв, А. В. Даринський, Є. І. Огарьов, Н. С. Побірченко, Л. Є. Сігаєва; андрагогічних 
підходів до освіти дорослих: С. Г. Вершловський, М. Т. Громкова, С. І. Змєйов, І. А. Колесникова, 
В. В. Олійник, В. І. Подобед, Н. Г. Протасова; особливостей професійного навчання дорослих із числа 
безробітних: Н. М. Бідюк, І. А. Колеснікова, В. М. Крупицький, А. Є Марон, Є. П. Тонконогова та ін. 

Виклад основного матеріалу. Одним із пріоритетних напрямів діяльності Державної служби 
зайнятості України є професійна підготовка безробітних до трудової діяльності. Вона спрямована на 
забезпечення професійної самореалізації особистості громадянина, здобуття ним, на основі наявного 
освітнього рівня та досвіду попередньої роботи, нової професії чи спеціальності, формування 
поглиблених професійних знань, умінь, навичок і здатностей. Успішність професійного навчання 
великою мірою залежить не тільки від того, наскільки воно зорієнтоване на задоволення потреб ринку 
праці, а й наскільки враховані особистісні бажання різних категорій населення. Показником такої 
успішності виступають умови, що створені для ціннісно-рольового самовизначення особистості в 
основних соціальних ролях та для досягнення високого рівня засвоєння нею певних знань, умінь, 
навичок і здатностей. Це, у свою чергу, спонукає організаторів професійного навчання до пошуку 
оптимальних форм і методів, які адаптовані до завдань освіти дорослих. 

Особливостями професійного навчання безробітних є:  
– стислі терміни навчання; 
– практична спрямованість навчання; 
– відсутність чітко окресленого виховного процесу. 

Результативне навчання безробітних можливе за умови застосування оптимальних підходів, які 
відповідають особливостям суб’єктів навчання – безробітним як окремої категорії дорослих громадян, 
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які мають професію (спеціальність), життєвий і професійний досвід, психологічні характеристики, 
пов’язані з втратою роботи чи необхідністю змінювати професію. 

Адаптація цієї соціально незахищеної групи дорослого населення до швидкої зміни соціального, 
економічного, технологічного, політичного середовища, формування активного повноцінного способу 
життя, інтеграція у соціум, участь у суспільному житті країни неможливі без оновлення знань, умінь, 
навичок та здатностей незалежно від віку та соціального становища, тому головним принципом освітньої 
системи є неперервність освіти, створення оптимальних умов для розвитку кожної людини, незалежно 
від її соціального статусу, впродовж усього життя. Доцільність неперервності освіти у сучасному 
суспільстві загальновизнана, її розглядають як один із головних елементів соціальної моделі. 

Розглядаючи проблеми освіти дорослих, можна зазначити, що андрагогіка інтегрує знання різних 
наукових галузей – геронтологія, фемінологія, соціальна педагогіка, соціальна робота та ін. Андрагогіка з 
позиції особистості як соціальна інституція є стимулом особистісного розвитку. Це особливо актуально 
для безробітних – людей, яким потрібні спеціальні соціально-освітні структури, адаптовані до їх потреб. 

Професійне навчання безробітних вирішує широкий спектр завдань: соціальні – підвищення 
конкурентоздатності громадянина на ринку праці, його статусу в суспільстві; економічні – розвиток трудових 
ресурсів суспільства, відтворення робочої сили тощо. 

Актуальність розвитку професійного навчання безробітних у системі Державної служби зайнятості 
України підтверджується зростанням кількості громадян, які потребують цієї послуги. За статистичними 
даними протягом 2010-2011 років професійне навчання за направленням служби зайнятості пройшли 
близько 357 тис. осіб. 

Безробітні, які проходять професійну підготовку за направленням Державної служби зайнятості 
України як специфічна категорія слухачів, потребують особливих підходів у навчанні. Це зумовлено не 
лише їх віковими особливостями, наявністю певного професійного досвіду, а й тим, що вони знаходяться 
в процесі пошуку роботи. Останнє має значний вплив на емоційну, мотиваційну та поведінкову сфери 
таких громадян. Врахування цих чинників у процесі організації їх професійної підготовки зумовлює 
формування нових вимог до технологій, форм, методів і засобів навчання. 

До всіх підприємств та організацій, на базі яких організовується професійна підготовка безробітних, 
висуваються такі вимоги: 

– безробітні, що навчаються, повинні мати чітку уяву про професію, якій навчаються, і про 
те, що їх чекає після закінчення терміну навчання; 

– навчання повинно бути конкретним, тобто охоплювати ті питання, що безпосередньо 
пов’язані саме з даною тематикою; до програми навчання необхідно включати лише 
професійно спрямовані дисципліни; 

– навчання повинно бути вмотивованим, щоб застерегти слухачів від розчарувань у 
подальшому. 

Одним з основних шляхів розвитку системи професійного навчання соціально незахищених груп з 
числа дорослого незайнятого населення є інституціоналізація, розвиток її інституціональних форм. 

Останнім часом відбулася інституціоналізація різних видів освіти. Спеціальна термінологія, яка 
введена ЮНЕСКО, відображає різні ступені організованості освітніх послуг: формальна, неформальна, 
інформальна. Впродовж багатьох років в Україні освітній процес проводився за формальною та 
неформальною формами, при цьому переважала формальна, так як успішне закінчення освітнього 
процесу підтверджувалось видачею документів відповідно до державних стандартів освіти в Україні.  

Навчання в межах формальної освіти орієнтується на формування соціальної компетентності – 
готовності до виконання основних соціальних функцій в умовах швидких соціальних змін 
життєдіяльності людини. Особи, які втратили роботу, тобто безробітні, передусім, орієнтуються також на 
формальну освіту: перепідготовку, підвищення кваліфікації чи здобуття, з метою формування 
професіоналізму та своєї адаптації до трудової діяльності в різних соціально-економічних умовах, другої 
професійної освіти. Водночас, із прийняттям законів України "Про професійний розвиток працівників" і 
"Про зайнятість населення" широкого застосування набуває і неформальне професійне навчання осіб із 
числа безробітних та працівників підприємств. Наприклад, для людей вікової категорії "45+", страховий 
стаж яких становить не менше 15 років, з метою підтримки їх конкурентоспроможності на ринку праці, 
законодавством України [2] передбачено право на отримання, за рахунок коштів Фонду 
загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, одноразового ваучера 
на професійне навчання: перепідготовку, спеціалізацію, підвищення кваліфікації, стажування за 
професіями та спеціальностями пріоритетних видів економічної діяльності. 

Порівняння спеціальної термінології, визначеної ЮНЕСКО та Законом України "Про професійний 
розвиток працівників", яка відображає різні ступені організованості освітніх послуг представлено у 
таблиці 1. 
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Таблиця 1. 
Термінологічне порівняння форм професійної освіти дорослих 

За ЮНЕСКО 
За Законом України ''Про професійний 

розвиток працівників" 
формальна – та, яка здійснюється через традиційну 
систему державних і недержавних освітніх закладів, 
спеціально підготовленим персоналом, де успішне 
закінчення освітнього процесу підтверджується 
видачею документів відповідно до державних 
стандартів; 

формальне професійне навчання працівників 
– набуття працівниками професійних знань, 
умінь і навичок у навчальному закладі або 
безпосередньо у роботодавця відповідно до 
вимог державних стандартів освіти, за 
результатами якого видається документ про 
освіту встановленого зразка; 

неформальна – здійснюється не навчальними 
закладами, а різними іншими закладами і 
організаціями, не завжди професійними викладачами, 
не обов’язково завершується видачею 
загальновизнаного документа про освіту; 

неформальне професійне навчання 
працівників – набуття працівниками 
професійних знань, умінь і навичок, не 
регламентоване місцем набуття, строком та 
формою навчання; 

інформальна освіта, за своєю сутністю, близька до 
самоосвіти і здійснюється у процесі повсякденного 
життя з використанням сучасних інформаційних 
технологій, шляхом ефективної організації дозвілля і 
активного використання освітнього середовища 
(театри, телебачення, бібліотеки, клуби, ЗМІ тощо). 

інформальне професійне навчання – 
неорганізоване, тобто неофіційне, набуття 
інформації, яке не має цілеспрямованого 
характеру, через самоосвіту, відвідування 
бібліотек, театрів, музеїв, навіть спілкування в 
соціумі. 

У зв’язку з тим, що згадані працівники підприємств і безробітні є представниками категорій 
громадян, які характеризуються як дорослі люди, їх професійне навчання потребує системного підходу і 
вимагає відповідної організації навчального процесу, особливих форм і методів навчання та особливих 
викладачів, викладачів, які мають андрагогічні знання. 

З усіх професійно-технічних навчальних закладів, що займаються підготовкою та перепідготовкою 
безробітних, найповніше визначеним вимогам відповідають центри професійно-технічної освіти 
державної служби зайнятості (далі – ЦПТО ДСЗ). Це спеціалізовані освітні установи для професійної 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення, головним завданням яких 
є забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів, 
здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на 
ринку праці робітниках. 

Система організації професійного навчання безробітних, створена в Україні, – це впорядкована 
сукупність взаємопов'язаних між собою навчальних закладів та органів управління, головним завданням 
яких є забезпечення підвищення професійної компетентності безробітних на ринку праці. Основні 
функції цієї системи ми бачимо у вдосконаленні науково-методичної підготовки, професійної 
майстерності, підвищення загальнокультурного розвитку особистості дорослої людини, використанні 
досягнень педагогічної науки і прогресивного андрагогічного досвіду [3]. 

ЦПТО ДСЗ були створені відповідно до програм державної служби зайнятості на 2009–2012 роки 
щодо розвитку мережі власних навчальних закладів, організаційно підпорядкованих регіональним 
центрам зайнятості. 

З метою забезпечення управлінських функцій, взаємодії підрозділів Державного, регіональних і 
базових центрів зайнятості щодо ефективного професійного навчання безробітних у ЦПТО ДСЗ, 
готовності навчальних закладів оперативно реагувати на потреби галузей економіки, зміну кон'юнктури 
ринку праці розроблена технологія [4], що являє собою систему управлінських процедур і операцій, 
оперативність якої забезпечується електронними засобами ЄIAC (NET). 

У даній Технології Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері 
зайнятості населення та трудової міграції, здійснює: нормативно-правове забезпечення (розробка 
проектів нормативно-правових актів з питань організації професійного навчання безробітних); 
планування розвитку мережі ЦПТО ДСЗ (прогнозування потреб ринку праці, визначення пріоритетних 
напрямків розвитку мережі); планування фінансово-господарської діяльності ЦПТО ДСЗ; організацію 
професійного навчання безробітних та його контроль; методичне забезпечення навчально-виробничого 
процесу; контроль за організацією інформаційно-просвітницької роботи. 

Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері 
зайнятості населення та трудової міграції (обласний центр зайнятості), забезпечує: координацію організації 
та забезпечення професійного навчання безробітних та його контроль; координацію і планування 
фінансово-господарської діяльності ЦПТО ДСЗ; організацію інформаційно-просвітницької роботи. 
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На базовому рівні здійснюється: організація та забезпечення професійного навчання безробітних, і 
його контроль; організація планування та фінансово-господарської діяльності ЦПТО ДСЗ; інформування 
громадськості про діяльність ЦПТО ДСЗ, передусім, через засоби масової інформації. 

Центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості здійснює: організацію та здійснення 
професійного навчання безробітних, і контроль за його проведенням; планування фінансово-
господарської діяльності; організацію інформаційно-просвітницької роботи. 

На основі системного підходу до процесу професійної освіти безробітних нами виділяються такі 
основні компоненти: 

– мета функціонування, детермінуюча соціальне замовлення та вимоги ринку праці; 
– стандарти професійно-технічної освіти; 
– організаційні форми, методи і технології навчання; 
– суб'єкти і об'єкти навчального процесу; 
– умови, які забезпечують нормальне функціонування системи (нормативне та науково-методичне 

забезпечення, навчально-матеріальна база та ін.). 
Андрагогіка керується двома основними положеннями: 
– згідно з першим, провідна роль у процесі навчання належить самій дорослій людині; 
– згідно з другим – навчання здійснюється у процесі спільної діяльності тих, хто навчається, і тих, хто 

навчає. 
Професійне навчання безробітних базується на таких андрагогічних принципах: 
– пріоритетність самостійного навчання; 
– спільність дій слухачів і викладачів у процесі навчання; 
– використання наявного позитивного життєвого досвіду (передусім, соціального і професійного), 

стартових знань, умінь, навичок слухачів як джерел формалізації нових знань; 
– коригування набутого досвіду при засвоєнні нових знань; 
– індивідуальний підхід до навчання відповідно до власних потреб, з урахуванням соціально-

психологічних характеристик особистості, обмежень щодо професійної діяльності, наявності вільного 
часу, фінансових ресурсів тощо; 

– елективність навчання; 
– рефлективність; 
– використання слухачами результатів навчання у практичній діяльності; 
– системність навчання; 
– актуалізація результатів навчання; 
– професійний розвиток особистості. 
Оскільки доросла людина стає реальним суб'єктом процесу навчання, завдання викладача-андрагога, 

який займається питаннями освіти дорослих, полягає в тому, щоб створити комфортні умови для 
професійного навчання безробітних. Основою організації процесу навчання соціально незахищених 
категорій дорослих стає індивідуалізація (у тому числі на основі індивідуальних програм навчання, які 
переслідують індивідуальні, конкретні цілі навчання кожної людини, зокрема людини, яка втратила 
роботу) – тому, звичайно, вона потребує створення відповідних умов, потрібних для оволодіння 
способами пошуку необхідних знань, розроблення програм самоосвіти, професійного розвитку, 
соціальної адаптації тощо. З огляду на це, викладач-андрагог має бути не стільки посередником між 
дорослими учнями й знаннями, скільки консультантом. 

Основною постаттю процесу професійного навчання безробітних можна вважати андрагога. Тому, з 
метою термінологічного упорядкування, передусім, на наш погляд, необхідно розробити кваліфікаційну 
характеристику професії "андрагог" і, зацікавленим міністерствам і відомствам, запропонувати 
відповідні зміни до "Державного класифікатора професій". 

З метою забезпечення професійно-технічних навчальних закладів викладачами та майстрами 
виробничого навчання, здатними здійснювати навчання дорослого населення, зокрема безробітних, у 
вітчизняних вищих навчальних закладах (академіях, університетах, інститутах, коледжах) необхідно 
розпочати підготовку фахівців-андрагогів. 

Крім того, доцільно, не рідше одного разу на три роки проводити підвищення кваліфікації вже 
працюючих педагогічних працівників, які займаються професійним навчанням безробітних, і один раз на 
п'ять років – керівників і спеціалістів центрів зайнятості різних рівнів, які безпосередньо спілкуються з 
безробітними. Для цього, на нашу думку, варто розробити навчальні програми, які б забезпечували у 
слухачів набуття андрагогічних компетенцій. 

Доцільно передбачити також внесення до посадових інструкції спеціалістів Державної служби 
зайнятості України таких компетенцій: оволодіння основами теорії і технології навчання, професійними, 
психофізіологічними особливостями дорослого населення; вміння мотивувати дорослу людину до 
навчальної і трудової діяльності; наявність організаторських та комунікативних здібностей; вміння 
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взаємодіяти з дорослими на рівні партнерства, враховуючи індивідуальні особливості претендента 
послуги в процесі її надання. 

Висновки. Професійне навчання – це соціальна послуга, що виступає як інструмент реагування на 
поточні і перспективні потреби ринку праці та працевлаштування особливої соціальної групи дорослого 
населення – безробітних. Застосування андрагогічних принципів до організації професійного навчання 
має активізувати пізнавальну та освітню діяльність останніх, забезпечити ефективність самого процесу 
навчання. Це, в свою чергу, приведе до підвищення конкурентоспроможності, соціальної та професійної 
мобільності безробітних на ринку праці. 
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Титченко Н. В. Андрагогический подход к организации профессионального обучения безработных. 

В статье рассмотрено профессиональное обучение безработных как составной компонент 
непрерывного профессионального образования взрослых и инструмент реагирования на текущие и 
перспективные потребности рынка труда. Сделан анализ особенностей организации обучения 
безработных как одной из социально незащищенных групп взрослого населения. На основе 

теоретического анализа определены особенности и преимущества андрагогического подхода к 
организации профессионального обучения безработных. 

Titchenko N. V. The Andragogical Approach to the Unemployed Professional Training Organization. 

The article considers the unemployed professional training as an integral component of the continuous 
professional adult education and the tool to respond to current and future needs of the labour market. The 

analysis of features of the unemployed training organization as one of the disadvantaged groups of adults is 
done. Based on the theoretical analysis, the features and benefits of the andragogical approach to the 

unemployed vocational training organization are determined. 
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МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

У статті обґрунтовано специфіку методики використання засобів інформаційно-комунікаційних 
технологій. Запропоновано інноваційну методику проведення занять на прикладі комп’ютерного 

підручника з дисципліни "Емпіричні методи програмної інженерії". Приведено алгоритм використання в 
навчальному процесі сучасних засобів на базі студентів інженерів-програмістів третього курсу. Мова 
йде про ефективність формування професійних знань за допомогою сучасних технологій. Також 

висвітлено позитивні та негативні аспекти їх впливу. 

Постановка проблеми. Нині, в ті часи, коли в навчальному процесі вищих шкіл проходять великі 
зміни в нормуванні часу, стають актуальнішими та набувають значення нові засоби навчання, форми 
навчання, методика навчання. Нині такі зміни є продуктами інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ): електронні підручники, електронні тести, тренажери симулятори, віртуальні лабораторії та ін. 
Тяжко уявити повсякденне життя викладача без використання комп’ютера, принтера, Інтернету та ін. 
пристроїв, які оточують нас та допомагають на високому рівні реалізовувати професійні завдання. Тому 
хочеться зауважити, що саме прискорення використання сучасних ІКТ та впровадження електронних 
освітніх технологій дозволить підвищити конкурентоспроможності випускників та підвищить рейтинг 
ВУЗу [1: 5]. Загалом підготовка студентів до активної, продуктивної діяльності в сучасному 
інформатизованому суспільстві виступає одним із головних завдань нинішнього етапу модернізації 
системи освіти, а розробка нових засобів навчання дозволить змінити процес навчання [2]. Модернізація 
змісту, методів, засобів навчання зумовлює максимально використовувати засоби ІКТ для підвищення 
якості формування знань студентів. Тому головним питанням, на разі, є розробка ефективної методики 
використання сучасних розроблених засобів для отримання якісного показника – знань. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці фахівців не обмежувалося 
профілем, а було об'єктом розвідки багатьох науковців різних напрямків та різних аспектів 
інформатизації освіти, серед них: В. Биков, Р. Гуревич, М. Жалдак, Ю. Жук, Н. Завізна, М. Кадемія, 
Н. Морзе, М. Плескач, Т. Хачумян, О. Шестопалюк та ін.; підготовку викладачів інформатики вивчав 
Н. Морзе, математики – В. Клочко, О. Співаковський, підготовку тьюторів – Т. Койчева, формування 
інформаційної культури різних рівнів навчаючих – А. Коломієць, Е. Семенюк, І. Смирнова та ін. 

Метою роботи є опис ефективності, методики використання засобів ІКТ на прикладі комп’ютерного 
підручника при викладанні дисципліни "Емпіричні методи програмної інженерії" для студентів 
інженерів-програмістів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Використання нових засобів представлення інформації 
сьогодні не є новиною, багато викладачів нині не можуть обійтися без персонального комп’ютера та 
глобальної мережі Інтернет, готуючись до занять чи нарад, тощо. Застосування на заняттях розроблених 
власноруч засобів додають новизну проведенню занять, які набагато якісніші для засвоєння нової 
інформації, тому що надають можливість побачити предмети, явища, події, зануритись в процес, який 
тяжко відтворити у традиційній формі викладу (усне пояснення). Напевно, всі неодноразово чули 
статистику досліджень, наскільки дієвим є поєднання слухової та екранної інформації, адже недаремно 
говорить народна мудрість: "краще один раз побачити, ніж сто разів почути". Крім цього, вже не один рік 
приймаються Закони про освіту, які стосуються вдосконалення технічної бази навчальних закладів та 
розробки, наповнення новими сучасними засобами ІКТ [3]. Зараз багато говорять про засоби ІКТ, але є 
чимало проблемних питань, які ще не в повному обсязі досліджені та роз’яснені, наприклад, немає чіткої 
методики використання розроблених програмних продуктів у навчальному процесі вищих шкіл [4]. А це 
вагома прірва. Існуюча ситуація вимагає відійти від традиційної форми проведення занять та перейти до 
використання інтерактивних технологій, використовувати комбіновану методику технологій навчання, 
які не тільки формують знання, вміння, але й допомагають студентам набути практичні навички роботи з 
сучасними програмними продуктами, дозволяють долучити студентів до досліджень в предметній 
області, що формує в них креативне мислення та є вагомим чинником у формуванні професійних якостей 
майбутніх фахівців. 

Інтерактивне навчання – вид навчальної діяльності з можливістю коригування змісту навчання на 
будь-якому етапі, здійснюється у формі діалогу та аналізу діяльності студента в процесі навчання [5]. 

Важливо також наголосити на позитивних та негативних аспектах використання засобів ІКТ. 
Позитивні аспекти використання засобів ІКТ в навчальному середовищі можна виділити: 

вдосконалення методів і технологій підбору та формування змісту освіти; введення, вдосконалення 
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нових спеціалізованих навчальних дисциплін і напрямів навчання, пов'язаних з інформатикою та 
інформаційними технологіями; вдосконалення системи управління навчальними процесом; зміна змісту і 
характеру діяльності студентів; компактність великої кількості інформації; підвищення засвоєння 
інформації; поглиблення знань; стимуляція бажання до вивчення дисципліни; дозволяє унаочнити 
процеси; доступний інформаційний ресурс. 

До негативних аспектів відносяться: зниження живого спілкування; важка пристосованість 
комп’ютерного представлення інформації на сторінках підручника або екрані дисплея до системи 
практичних дій, що мають логіку, відмінну від логіки організації комп’ютерної системи; швидка втома 
роботи за персональним комп’ютером чи іншими екранними пристроями. Поштовхом до розробки нових 
засобів навчання є той факт, який відомий усім учасникам навчального процесу – нестача технічної 
(спеціалізованої) навчальної літератури. Та й в часи швидкого розвитку комунікаційних технологій 
стають все більш актуальними електронні версії навчальної літератури, які представляються у вигляді 
оцифрованих варіантів друкованих книг, навчальних веб-сайтів, аудіо-, відео-книг та ін. Проблему 
роботи з друкованими книгами можна ще пояснювати тим, що студенти лінуються йти до бібліотек та 
працювати з друкованими версіями, які змушують їх до розумової діяльності та пошуку потрібних 
джерел, фільтрації знайденої інформації, ручного занотовування з подальшою обробкою (підготовкою) 
до представлення інформації викладачу у вказаній формі.  

Методика застосування розробленого засобу інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному 
процесі під час вивчення дисципліни "Емпіричні методи програмної інженерії" є актуальним продуктом, 
який відповідає віковій категорії студентів, робочій програмі, змісту матеріалу та проводиться в три 
етапи (аспекти): 

– подання нового теоретичного матеріалу студентам; 
– проведення лабораторних занять в інтерактивному режимі; 
– проведення контролю знань. 
На першому етапі використання розробленого засобу варто відмітити таку специфіку: даний засіб 

використовується для проведення лекцій у вигляді презентації нового теоретичного матеріалу 
(пояснення) студентам інженерам-програмістам у аудиторіях, де є мультимедійна апаратура для 
організації сучасного процесу навчання: персональний комп’ютер викладача та студента, 
мультимедійний проектор, екран (підготовлена площина на стіні).  

Мультимедійна презентація поєднує в собі текстову, графічну, відео, звукову інформацію, надаючи їй 
зовнішнього забарвлення "пожвавлення", за допомогою анімації та виступає допоміжним засобом у 
процесі навчання, так як вимагає від викладача коментування кожного слайду. Передусім, на заняттях 
презентація служить для пояснення нового матеріалу. Також з її допомогою можна здійснювати 
повторення попереднього матеріалу, розробивши завчасно питання за допомогою зображення, відео, 
тексту (формул), які добре впливають на закріплення вивченого матеріалу. Також її можна 
використовувати й при підведенні контролю знань у формі усного опитування. Застосування такої 
методики з посиленим використанням персонального комп’ютера спрямовує до більшого унаочнення 
дисципліни. У результаті навчальної діяльності вивчення дисципліни стає набагато цікавішим, якісним 
та ефективним. Використання "інноваційної" методики дозволить розвинути нові здібності студентів, 
просторової уяви, креативного мислення, практичних дій. 

Всі наочні навчальні засоби ми можемо поділити на дві групи: 
1. зображення об'єктів, подій (за допомогою плакатів, технічних пристроїв); 
2. оригінальні інструменти, предмети, макети, системи та ін. 
Такі засоби суттєво допомагають в навчальному процесі і є невід’ємними інструментами для 

засвоєння навчального матеріалу, так як візуалізація відіграє важливе значення у запам’ятовуванні,  
відкладенні довготривалої пам’яті студента (людини). Візуалізація – уявлення в наочній формі за 
допомогою малюнків, графіків і анімації. Фактом є дослідження фізіологів, які дійшли висновку, що 
більшість людей краще запам’ятовує інформацію саме зоровим рецептором [6]. 

Викладач презентує матеріал студентам, використовуючи при цьому комбіновану методику, а саме: 
дає нові знання по темі, при цьому керується мультимедійною презентацією для представлення цікавих 
фактів, подій для унаочнення інформації, що розширює кругозір студента, надає можливість студентам 
включатися в бесіду, акцентує увагу на поняттях та визначеннях, які студент почув перший раз і які 
необхідно йому законспектувати в свій конспект для подальшого вивчення. Розроблений сучасний засіб 
дозволяє також самостійно бути використаним студентами під час їхньої відсутності з певних причин на 
окремих заняттях чи під час навчання по індивідуальному плану. Студент може працювати із 
комп’ютерним підручником вдома чи на роботі, так як засіб ІКТ дозволяє без спеціального програмного 
забезпечення з легкістю почати свою роботу з будь-якого робочого місця. Для цього необхідно просто 
вставити диск в персональний комп’ютер чи інший пристрій, який зчитує диски – ноутбук, нетбук, DVD-
програвач та ін.  
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Потім з’являється меню запуску (рис. 1), де студент сам вирішує подальший напрямок своєї роботи із 
засобом, так як алгоритм розробленого засобу є відкритої структури. Це створено для того, щоб студент 
мав змогу сам обирати те, що йому необхідно у даний момент: теми з конспекту лекцій чи інший вид 
навчальних робіт, які були пропущені під час процесу аудиторного навчання, або ж самостійно здобути 
знання і вже в аудиторному занятті продемонструвати вміння та отримати оцінку набутих знань.  

 
Рис. 1. Зовнішній вигляд меню запуску електронного засобу навчання. 

 
Студент використовує даний програмний продукт для отримання знань за допомогою "підпрограми" 

(моделі), а саме: конспект лекцій, розроблений відповідно робочої програми дисципліни, який є 
затверджений адміністрацією ВУЗу. 

Другий етап ґрунтується на проведенні лабораторних занять в інтерактивному режимі. На практичних 
заняттях викладач використовує наступну підпрограму (модель) – практика, яка складається з 
електронних практичних робіт – тренажерів та лабораторних робіт. Тренажер це – програма-симулятор 
дій, яка допомагає студентам набути навички в окремій області знань. На кожну з тем лекційного 
матеріалу є представлений, розроблений засіб, який викладач запускає на студентських персональних 
комп’ютерах. Перед початком роботи дає коротку інструкцію щодо користування даною програмою та 
ставить завдання, які студент повинен зробити та представити в кінці заняття. Потім студенти 
приступають до виконання лабораторних робіт, де вже використовують набуті навички, які студенти 
отримали за допомогою тренажера, далі вони виконують самостійно завдання за допомогою 
інстальованої (встановленої) програми. Результати показують викладачу та отримують за виконану 
роботу відповідну оцінку.  

Використовуючи засоби ІКТ, викладачеві необхідно враховувати напрямки впровадження. Перший – 
у якості "підтримуючого", у рамках традиційних методів історично сформованої системи вищої освіти. У 
цьому випадку засоби ІКТ виступають як засіб інтенсифікації, індивідуалізації навчання і часткової 
автоматизації рутинної роботи вчителів, пов'язаної з обліком, поясненням, постановкою завдань, 
перевіркою та оцінкою знань студентів. Другий – в якості "рушійного", головного засобу самостійної 
підготовки та вивчення матеріалу дисципліни.  

На третьому етапі відбувається комплекс процесів проведення контролю знань. Контроль знань 
проводиться за рахунок написання модульних контрольних робіт у формі педагогічного тестування.  

Педагогічне тестування – це метод оцінювання знань, умінь, навчальних досягнень, компетентності 
студентів за допомогою тестів [7: 234]. 

Викладач запускає підпрограму (модель) на студентських комп’ютерах, де містяться два варіанти 
робіт по дві роботи з теорії та практики. Студентам попередньо оголошуються варіанти тестів та 
встановлюється час для проходження роботи. Це необхідно для раціонального, адекватного оцінювання 
знань студентів. Даний засіб ІКТ побудований на базі розгалуженого алгоритму роботи, (рис. 2), де перед 
студентом стоїть питання, на яке він в обов’язковому порядку повинен дати відповідь (чи то правильну, 
чи не правильну – все залежить від знань). Такий алгоритм засобу говорить про те, що програма не 
дозволить рухатись до наступного запитання поки студент (користувач) не дасть відповідь на попереднє. 
Перевага такого алгоритму в тому, що студент так чи інакше забезпечує себе у роботі з усіма 
представленими питаннями, які підготував викладач.  

Формулювання такого висновку (використання електронного контролю знань) є неодноразове 
спостереження автора, під час проведення паперових модульних контрольних робіт студентами, які 
пропускали питання чи то із неуважності, чи із незнання відповіді на запитання. Відповідну систему 
контролю знань можна також використовувати окремо в дистанційній формі навчання, розміщення на 
власному веб-сайті. Програма дозволяє забезпечити недоторканість продукту, втручання і зміни з боку 
студентів в отриманий результат пройденого тесту, яким би він не був – чи то позитивним, чи негативним... 

Крім описаних вище трьох аспектів, комп’ютерний підручник містить іще декілька додаткових 
блоків, які є невід’ємними елементами роботи студентів, а саме: самостійна робота, розрахунково-
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графічна робота, а також додатки. Цими блоками студент користується самостійно, опрацьовуючи 
матеріали вдома, попередньо отримавши у викладача відповідний компакт-диск та роз’яснення, що саме 
студенти повинні представити в кінці навчального процесу. 

 
Рис. 2. Вікно з розгалуженим алгоритмом роботи програми. 

 
Перший блок, самостійна робота, дає можливість підготувати вказані теми, які відведені на 

самостійне опрацювання курсу, та вибіркові питання, які можуть бути включені в перелік 
екзаменаційних питань. Другий блок – виконання розрахунково-графічної роботи, яка є обов’язковим 
видом роботи з даної дисципліни. Цей блок містить вимоги щодо оформлення, порядку виконання, теми 
та приклади задач за допомогою яких можна легко виконати роботу по виконанню завдання. Також 
вибрані питання, які можуть бути задані викладачем для захисту розрахунково-графічної роботи. Третій 
блок, це – додатки, які включають необхідні значення, що знадобляться при здійсненні розв’язку задач.  

Майбутні інженери-програмісти повинні володіти методами аналізу, обробки даних та планування 
експерименту (тестування програмного продукту), що практично неможливо без використання 
комп’ютерних систем. У наш час основним обчислювальним інструментом інженера-програміста є 
персональний комп’ютер та програмне забезпечення, які дозволяють вирішувати проблему підготовки 
фахівців, здатних працювати на автоматизованому робочому місці, стають все більш актуальними. А 
використання сучасних засобів ІКТ допомагає модифікувати робочі місця, надавши їм нового вигляду та 
більше можливостей у роботі. Тому широкомасштабне та повсякчасне використання таких засобів дають 
нові можливості та виводять освіту на якісно новий рівень, набагато продуктивніший та затребуваніший 
у подальшому. А використання великої кількості засобів ІКТ при формуванні професійних знань 
інженерів-програмістів спричинить більш ефективніший стимул до навчання.  

Висновки. Отже, розроблений засіб ІКТ з дисципліни "Емпіричні методи програмної інженерії" 
дозволить студентам краще засвоювати навчальну інформацію, пояснювати нечітко сформовані 
уявлення, якісніше закріплювати вміння та на якісно новому рівні проявляти свої навички, виконуючи 
поставлені завдання за допомогою автоматизованих систем, які сьогодні є показником успішності 
спеціаліста на ринку праці. Для навчального закладу це теж неабияке надбання – примноження і 
збагачення освітнього потенціалу які, в свою чергу, формують високий рівень освіти в країні. 
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Матвийчук Л. А. Методика использования средств информационно-коммуникационных технологий 
в учебном процессе. 

В статье обоснована специфика методики использования средств информационно-коммуникационных 
технологий. Предложена инновационная методика проведения занятий на примере компьютерного 
учебника по дисциплине "Эмпирические методы программной инженерии". Приведен алгоритм 

использования в учебном процессе современных средств на базе студентов инженеров-программистов 
третьего курса. Речь идет об эффективности формирования профессиональных знаний с помощью 
современных технологий. Также освещаются положительные и отрицательные аспекты их влияния. 

Matviychuk L. A. The Methodology of Using the Means of Informational and Communicational 
Technologies in the Educational Process. 

The article justifies the specific methods of using the informational and communicational technologies. The 
innovative method of training for example, a computer textbook on the subject "Empirical Methods of Software 
Engineering" is proposed. The algorithm of using in the educational process the modern means on the basis of 
the engineering students-programmers of the third year of studies is given. It is about the effectiveness of the  
professional knowledge formation with the help of modern technologies. The positive and negative aspects of 

their influence are highlighted also. 
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНА КОМПОНЕНТА У ТВОРАХ СУЧАСНИХ ПИСЬМЕННИКІВ  
ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ І США В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У 

ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ 

У статті розглянуто актуальність та необхідність формування особистості студента технічного 
ВНЗ засобами мистецтва. Подано результати аналізу науково-педагогічних джерел та перспективного 
досвіду проектування навчально-виховного процесу. Визначено, що сучасна література Англії та США 

має культурологічний вплив на особистість студента. Вона виконує когнітивну, світоглядну, 
естетичну, духовно-моральну, гедоністичну, комунікативну і творчу функції.  

Постановка проблеми. Вихід на нові стандарти культурологічної підготовки полягає у вихованні в 
студентів творчого підходу до навчально-виховного процесу. Велике значення має виховання потреби та 
сприйняття навчальної діяльності як найвищої насолоди та необхідності, яку відчуває особистість у 
процесі формування культурологічної компетентності. Розвиток суспільства та громадських відносин 
свідчить, що вища освіта повинна готувати майбутнього інженера до виконання як професійних, так і 
культурних функцій. Саме структура й функції майбутньої інженерно-технічної діяльності визначають 
основні напрями культурологічної підготовки майбутніх інженерів-енергетиків у процесі викладання 
гуманітарних дисциплін. 

У сучасній концепції вищої освіти містяться два положення, що мають відношення до формування 
культурологічної компетентності особистості: гуманізація та гуманітаризація освіти. Відповідно до 
першого положення припускається збільшення навчальних годин на дисципліни, пов'язані з 
підвищенням загальної культури особистості: підключення необхідних для цього компонентів в усі 
цикли предметів та їх перегляд в одному напрямі, створення неформальної сфери освіти з 
гуманітаризованим змістом. 

Згідно з другим положенням, гуманізація освіти (за Є. Ляховичем) означає глобалізацію в трансляції 
культур. При цьому способи і зміст трансляції повинні бути зорієнтовані на сучасне досягнення 
загальнолюдської духовності, інтелекту й моральності. У свою чергу, соціалізація людини в межах 
загальноосвітнього процесу повинна бути спрямована на пошук і реалізацію нових способів розкриття і 
формування його індивідуальних можливостей [1]. 

Ця проблема почала обговорюватися в кінці ХІХ на початку ХХ ст. у зв'язку з появою нових вищих 
технічних шкіл (політехнічні, технологічні та гірські інститути). Культурологічні ідеї були тісно пов’язані з 
розв’язанням проблем формування професійних якостей майбутнього інженера. Вихованців 
дореволюційних вищих технічних закладів освіти вирізняли досконале ознайомлення зі своєю майбутньою 
професійною діяльністю, можливість приймати самостійні інженерні рішення. Проблемою культурно-
інженерної підготовки майбутніх спеціалістів займалися такі вітчизняні діячі інженерної школи, як 
В. Вернадський, С. Войслав, В. Гринивицький, М. Жуковський, Д. Зернов, П. Капіца, В. Кірпічов, 
А. Коновалов, Д. Менделєєв, В. Олександров, Н. Петров, Д. Рябушинський та ін. Відомі діячі 
підкреслювали, що у майбутнього спеціаліста повинна бути розвинена здібність "переходити" від одного 
виду техніки й технології до іншого, схильність до технічної творчості, образотворчої та наукової фантазії.  

Невирішені питання. Оскільки вищий заклад освіти є лише ланкою у ланцюжку соціальних 
інститутів, які формують культуру майбутнього спеціаліста, реформування вищої технічної освіти 
розглядається як багатоаспектна проблема, що має важливе соціальне й наукове значення і потребує 
нового педагогічного осмислення, використання сучасних педагогічних підходів та забезпечення 
гуманітарного впливу на індивідуальний розвиток кожного студента. 

Усе це дозволило виокремити суперечності, характерні для процесу формування культурологічної 
компоненти у програму навчання гуманітарним дисциплінам майбутнього спеціаліста в сучасній вищій 
технічній школі, а саме неузгодженість між: 

• професійною і загальнокультурною підготовкою майбутніх спеціалістів; 
• емоційним й інтелектуальним розвитком студентів; 
• споживацькими принципами і творчими установками відносно життя і культури; 
• можливостями вищих навчальних закладів залучати молодь до високих зразків культури. 
Як стверджує провідний фахівець Д. Чернілевський, у наш вік тотальної матеріалізації життя такі 

людські категорії, як чесність, правдивість, відкритість, принциповість та чуйність (співчуття) для 
багатьох перестали бути чеснотами. Тому на виховання чесноти (моралі) й принциповості нашої молоді, 
що є найбільшою надією України, треба звернути особливу увагу [2]. 
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Мета даної статті полягає у дослідженні створення тих умов, тих чинників, які є необхідними для 
забезпечення культурологічної компоненти у творах сучасних письменників Великої Британії і США в 
процесі вивчення гуманітарних дисциплін. 

Виклад основного матеріалу. Вивчення досвіду формування загальної культури студентів у вищих 
технічних навчальних закладах свідчить, що кожна дисципліна, яка викладається, у тому числі й 
негуманітарна, спеціальна, має власний підхід до виховання ставлення студентів до культури, передбачає 
розробку змісту й використання форм, засобів і методів, які сприяють розвитку особистісної культури 
майбутнього фахівця, на аксіологічних основах визначає її якість і культуроємність, що веде до 
подолання формальності в навчально-виховному процесі.  

У сучасних умовах розвитку вищої технічної школи виховати інженера-інтелігента можна тільки за 
умови створення особливого культурного середовища навчання й виховання, що пов'язано з духовно-
моральним, культурно-естетичним насиченням змісту всього педагогічного процесу.  

Сучасний соціокультурний простір чітко вирізняє необхідність осмислення процесів взаємозв’язку 
освіти та культури, посилення культуроємкості навчання та виховання. Е. Фром у своїх працях зазначав, 
що потреба в трансценденції, тобто у виході за межі заданого буття може задовольнятися здоровим 
шляхом – за допомогою творчості, і нездоровим – за допомогою агресії, руйнівних дій, вандалізму, 
насилля. Сучасні загальнолюдські культурні надбання та глобальні світові кризи наочно підтверджують 
дану думку [3]. 

У майбутньому трансцендентні потреби людини повинні задовольнятися лише за допомогою 
творчості, а не агресії. Освіта як основний чинник становлення особистості спроможна вказати шляхи 
творчого саморозвитку особистості та найбільш сприятливі способи трансляції соціокультурного досвіду 
людства. Процеси самотворчості, саморозвитку неможливі поза межами культурного поля. Провідним 
методологічним орієнтиром вивчення і забезпечення зв’язку освіти і культури є культурологічний підхід. 
Основу цього підходу, з нашої точки зору, складають принцип культуропровідності А. Дістервега, 
провідна концепція В. Вернадського, ідеї М. Бердяєва про культуру як діалог, про цілісне сприйняття 
людини в бутті, культурі тощо.  

Джерелом загальної культури особистості є освіта. Світовий досвід свідчить, що розвиток культури, 
динамізм економіки, науково-технічні досягнення й особистісна самореалізація з великим успіхом 
здійснюються в тих соціальних інститутах, що витрачають більше коштів на освіту й у яких престиж 
відповідних професій досить високий і стабільний. Як стверджує В. Леонтьєва, криза освіти "у нас 
пов'язана з тим, що ми або відходимо в доіндустріальну епоху, або залишаємося в слаборозвиненому, 
сировиннодобуваючому індустріальному суспільстві". На жаль, треба констатувати негативні прояви 
кризи освіти: зростає тенденція цинічно-відвертої девальвації знання і вузівського диплома; 
інтелектуальна праця і його результати продовжують залишатися соціально незахищеними. "Безглузде 
отримання освіти" стало стійким оцінним стереотипом: людина в кращому випадку зацікавлена в 
отриманні диплома, але не знань, тому що ні суспільство, ні виробництво, ні міжособистісне спілкування 
сьогодні не потребують знань загалом. Парадоксальним є і те, що дійсно серйозна, якісна освіта, 
отримана ціною напружених особистісних зусиль, теж "випадає" із стилю пострадянського життя, 
провокуючи тканину культури "розповзатися" і "старіти", що яскраво виявляється в національній 
катастрофі, "відтоку інтелекту і талантів" [4].  

Як стверджує вітчизняний дослідник Т. В. Іванова, сама освіта і є частиною культури, яка, з одного 
боку, живиться нею, а з іншого – впливає на її збереження й розвиток через людину. Культурні ж функції 
освіти сприяють зростанню людини до загальнолюдських цінностей та до ідеалів культури. Надзвичайно 
важлива ж функція освіти – гуманітарна, суть якої полягає в збереженні й відтворенні культури людини, 
її тілесного і душевного здоров’я, смислу життя, особистої свободи, духовності. 

З цією метою освіта повинна закласти в особистість механізми розуміння, взаєморозуміння, 
спілкування, співробітництва, діалогу. Гуманітарна функція освіти передбачає захист та педагогічну 
підтримку кожної особистості [5]. 

Не менш важливою є й культуротворча функція освіти, яка забезпечує збереження, передачу, 
відтворення й розвиток культури освітніми засобами. 

Здійснення культуротворчої функції передбачає відбір культурологічного змісту й відтворення в 
освітніх структурах культурних зразків та норм, що проектують наглядні елементи культурного 
середовища, культуротворчих елементів суспільного життя людей. Необхідною умовою цього є 
інтеграція освіти в культуру і, навпаки, культуру – в освіту. Культуру неможливо зберегти іншим чином, 
як через людину. Для цього освіта повинна заложити в нього механізм культурної ідентифікації. 

Іноземна мова у вітчизняній освіті є важливою умовою інтеграції молодого покоління в сучасне 
суспільство. Вона відіграє велику роль у наданні переваг певним життєво важливим цінностям, стилю 
життя, у збереженні чи зміні звичок і переконань, сприяє самоствердженню. 
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Вивчення іноземної мови дозволяє не лише глибше усвідомити свої національні особливості, а й 
ознайомитися з культурою іншого народу, а при достатньо високій мовній компетентності надає 
можливість приймати участь у діалозі культур.  

На думку сучасної вітчизняної дослідниці Г. П. Шевченко, всі види мистецтва, цілісність 
пізнавальних і виховних завдань значно підвищують творчі можливості молоді, сприяють формуванню 
естетичного її сприйняття художніх творів, у результаті чого формується культурологічна 
компетентність особистості.  

Різнобічність і комплексність впливу мистецтва на особистість забезпечується завдяки різноманіттю його 
функцій: пізнавальної, соціальної, виховної, комунікативної, естетичної. У своєму багатстві видів і жанрів, 
стилів і напрямів мистецтво виступає каталізатором усіх творчих потенціалів особистості, мистецтво здатне 
пробудити суто особистісні, специфічні якості людини, сприяє творчому розвитку особистості, вимагає від неї 
співтворчості, активного естетичного реагування, розуміння її цінності [6]. Але, оскільки в навчальну 
програму технічного ВНЗ не внесено жодних годин літератури, інновацію варто проявити викладачам 
іноземних мов. В програму вивчення англійської мови варто включити окрім фахових текстів та розмовних 
також і години, що включають культурологічну компоненту, а саме – літературні твори письменників і поетів 
Великої Британії, США. Так ми іх знаходимо у хрестоматіях, антологіях, довідникових виданнях із зарубіжної 
літератури. Наприклад, "Contemporary Literature: 1945 to the present" [7]. 

О. Щолокова зазначає, що мистецтво – це специфічна інформація про художні цінності, норми, традиції та 
узагальнення художньої свідомості, що інтенсивно впливають на визначення сутності людини, яка живе у 
створеному ним суспільстві, формують її естетичні смаки, характер художньої діяльності. 

При цьому варто пам’ятати, що твори сучасної літератури, Англії і США далеко не завжди містять 
потрібний нам потенціал для формування духовності, високої культури, методичні підходи до їх вивчення 
ще рідко відрізняються новими технологіями і творчими знахідками. Тому варто включити до програми 
курсу такі твори, які мають потенціальні можливості для формування культурологічної компетентності.  

До вивчення англійської мови варто внести програму "Культурологічна компонента у творах 
сучасних письменників Великої Британії і США", яка має увійти у програму з англійської мови, яка 
дасть змогу викладачеві ефективніше формувати у студентів культурологічну компетентність. У змістову 
основу вищеназваної програми мусять бути покладені принципи, розроблені О. Щолоковою [8]. Крім 
того, література сприяє включенню майбутніх інженерів у процес співтворчості з митцем (сприйняття 
твору, його естетична оцінка, естетичне судження).  

Висновки. Сучасна література Англії і США матиме, поза сумнівами, культурологічний вплив на 
особистість студента. Вона буде виконувати когнітивну, світоглядну, естетичну, духовно-моральну, 
гедоністичну, комунікативну і творчу функції. Означена мета зумовлює певні завдання, що мусять бути 
поставлені перед студентами технічного ВНЗ в процесі вивчення іноземної мови:  

– набуття системи знань про сучасну літературу Англії і США, розширення уявлень з 
культурологічної компоненти у літературі цих країн; 

– розширення світогляду щодо стилю життя англійців, їхніх звичаїв, традицій, культури 
спілкування, святкування свят тощо; 

– розширення знань щодо історії англомовних країн, країнознавча компонента; 
– формування вмінь аналізувати та інтерпретувати літературні твори різних жанрів, стилів, 

висловлювати власні судження англійською мовою. 
При вивченні сучасної літератури Англії і США варто використовувати прийоми порівняння, 

зіставлення, ретроспективи, котрі становлять методологічний інструментарій, що допомагає усвідомити 
зв’язки подій і часу, розкрити швидкоплинність та вічність у художніх образах. 

Пам’ятаючи, що формування культурологічних знань залежить від ставлення до мистецтва, не варто 
нехтувати аксіологічних функцій літератури. Вивчаючи твори світової класики, у студента будуть 
виховуватись мотиваційні потреби. Ми погоджуємось з О. Щолоковою, що принцип єдності 
особистісного, діяльнісного і діалогічного підходів у розкритті культурологічної компоненти в режимі 
викладач-студент спрямований на відвертості до інших людей [8]. 
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Федорцова Е. Г. Формирование личности студента технического ВУЗа посредствам искусства в 
процессе обучения и воспитания. 

В статье рассматриваются актуальность и необходимость формирования личности студента 
технического ВУЗа посредствам искусства. Приведены результаты анализа научно-педагогических 
источников, а также перспективного опыта проектирования учебно-воспитательного процесса. 
Определено, что современная литература Англии и США имеет культурологическое влияние на 
личность студента. Она исполняет когнитивную, мировоззренческую, эстетическую, духовно-

моральную, гедонистическую, коммуникативную и творческую функции. 

Fedortsova O. G. The Culturological Component in the Works of the Modern Writers 
 of Great Britain and the USA in the Process of the Humane Disciplines Learning in the Technical Higher 

Educational Establishments. 

The article considers the actuality and necessity of the student's personality formation in the technical higher 
educational establishment by means of art. The analysis results of the scientific-pedagogical sources and the 

perspective experience of the educational and teaching process design are performed. It is determined that the 
modern literature of England and the USA has the cultural influence upon the student's personality. It has 
cognitive, world view, aesthetic, spiritual and moral, hedonistic, communicative and creative functions. 
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ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ЕСТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТУДЕНТІВ ВНЗ ЯК ЧИННИК 
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЇХ ВИХОВАНОСТІ 

У статті розглянуто засоби формування вмінь естетичної діяльності у студентів ВНЗ, які сприяють 
підвищенню рівня їх вихованості. Виявлено, що на початковому етапі формування вмінь естетичної 
діяльності студентів ВНЗ рівень їх вихованості значно зростає. Зроблено висновок, що позааудиторні 
заходи, які проходять у ВНЗ, повинні мати морально-естетичне спрямування, базуватись на принципах 

загальнолюдської і національно-патріотичної культури. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства провідне місце у навчально-
розвиваючо-виховному процесі ВНЗ належить, безумовно, майбутньому педагогу, його безперервному 
розвитку, духовному становленню. 

Орієнтуючись на досягнення ідеального рівня вихованості особистості вища школа повинна не лише 
продовжити процес виховання, розпочатий в родині, дитсадку, школі, а й включити майбутнього 
педагога в систему виховного впливу на відповідному логічно-органічному рівні. 

Ми вважаємо, що питання це можна вирішити шляхом виховання у студентів – майбутніх педагогів – 
естетичних смаків засобами позааудиторної роботи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема виховання естетичних смаків, почуттів, переживань 
та естетичного виховання загалом розкривається в працях І. Беха, О. Бурова, Л. Виготського, О. Дивненко, 
І. Донецької, М. Кагана, Н. Калашник, М. Киященко, О. Кривцуна, О. Ларміна, Н. Лейзерова, Б. Ліхачова, 
А. Молчанова, В. Разумного, С. Рубінштейна, В. Скатерщикова, В. Шестакова та ін. 

Сучасні вітчизняні науковці у дисертаційних дослідженнях досить ґрунтовно описують процес 
формування естетичних смаків. Питання формування та розвиток естетичних смаків майбутніх учителів 
досліджували Л. Гончаренко, О. Коробко, Г. Падалка, В. Радкіна та ін; смаки старшокласників – С. Барило, 
Н. Зацепіна, В. Стрілько та ін.; смаки молодших школярів – Б. Івасів, Л. Калініна, І. Пацалюк та ін. 

На думку А. Бурова як педагогічний процес естетичне виховання можна розглядати як "системну 
цілісність в тому разі, коли всі його елементи, включаючи виховання мистецтвом, пов’язані між собою 
єдиною естетичною основою. Суть системи полягає у взаємодії основоположних елементів предмета 
дослідження" [1: 7]. 

Проблему використання мистецтва в загальній системі виховання особистості ВНЗ досліджували 
чимало науковців у сфері педагогіки (І. Бех І. Зязюн, А. Кузьмінський, З. Курлянд, В. Ортинський, 
Т. Туркот та ін.), психології (Б. Ананьєв, Л. Виготський О. Кривцун, Е. Нойман, З. Фрейд, К. Юнг та ін.), 
філософії (В. Андрущенко, Л. Губерський, М. Каган, М. Киященко, І. Надольний, А. Федь та ін.), 
культурології (В. Багацький, М. Закович, Л. Кормич, М. Кравець, О. Семашко, О. Шевнюк, С. Шип, 
О. Щолокова та ін.). Узагальнюючи кращий науковий досвід, вони схарактеризували форми й методи 
естетичного впливу мистецтва на людину, описали його значення у естетичному, гармонійному та 
всебічному розвитку особистості. 

Мета статті – показати рівень вихованості студентів ВНЗ на основі формування у них вмінь 
естетичної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Кожна людина в процесі виховання, розвитку прагне наблизитися до 
ідеалу. Тому, насамперед, обґрунтуємо поняття "ідеал виховання", ним є "гармонійно розвинена, 
високоосвічена, соціально активна й національно свідома людина, наділена глибокою громадянською 
відповідальністю, здоровими інтелектуально-творчими, фізичними і духовними якостями, родинними й 
патріотичними почуттями, працьовитістю, господарською кмітливістю, підприємливістю й ініціативою" [2]. 

Значна роль у вирішенні такого завдання належить позааудиторній роботі. Кожен студент, залежно 
від його індивідуальних потреб, може знайти для себе відповідні форми і види позанавчальної 
діяльності. Варто зазначити, що вся позааудиторна виховна робота здійснюється майбутніми педагогами 
з принципом добровільності. Адже кожен ВНЗ зацікавлений у створенні таких умов позанавчальної 
діяльності, які б задовільнили найрізноманітніші суспільно-позитивні, корисні потреби молоді. З огляду 
на це, ми погоджуємося із висновком дослідника А. Кузьмінського в тому, якщо вища школа не вирішить 
цього завдання, то студент буде задовольняти власні потреби "за межами прийнятної культури, вдаючись 
до сурогатів, аморальних засобів" [3: 458]. 

Ми переконані в тому, що якщо в навчальному закладі сформувати таку систему виховних заходів, 
яка б сприяла гармонійному розвитку особистості, її духовному збагаченню, зростанню її сутнісних сил і 
здібностей, розкриттю її творчого потенціалу, цього можна було б уникнути. 
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З-поміж різних видів виховної роботи у вищій школі важливе місце посідає естетичне виховання. 
Його розуміють як "цілеспрямоване формування естетичних смаків та ідеалів особистості, розвиток її 
здібностей естетичного сприймання явищ дійсності і предметів мистецтва, а також самостійної творчості 
в галузі мистецтва" [4: 231], "…формування естетичного досвіду особи, необхідного для її 
самоствердження як у царині сприймання, так і в царині творчої діяльності" [5: 175]. 

Л. Ортинський виділяє такі основні завдання естетичного виховання: 
– формування системи знань про світову культуру й мистецтво; 
– розвиток естетичних потреб і почуттів; 
– оволодіння основами народного мистецтва, усної народної творчості, музики, побуту тощо; 
– готовність будувати власне життя за законами краси [4: 256]. 
Вибір ефективних і систематичних засобів впливу має в естетичному вихованні надзвичайно важливе 

значення. 
У контексті нашого дослідження вважаємо за доцільне схарактеризувати окремі найбільш дієві з них.  
Ми вже наголошували на важливості ролі мистецтва у формуванні естетичних смаків, поглядів 

переконань особистості, її естетичного ставлення до дійсності. Саме мистецтво як специфічна форма 
відображення дійсності здатне розкрити перед майбутнім педагогом бачення навколишнього світу, 
проникати у його внутрішній світ, відображати у ньому різноманітні прояви життя, навчити розуміти 
гармонію почуттів. 

Досить вдалим, на наш погляд, є структуроване визначення мистецтва дослідником М. С. Кравцем 
(рис. 1) [6: 189]: 

 
 
І, дійсно, впливаючи на смаки, погляди, переживання людини, мистецтво виховує її всебічно, 

спонукаючи її до творчого мислення та творчої діяльності, поглиблює її естетичний і соціальний досвід. 
Завдяки сучасним інноваційним технологіям мистецтво здатне проникати у всі сфери життя людини, стає 
всенародним надбанням. 

"Свій вплив на розвиток суспільних відносин, на людей мистецтво може успішно здійснювати лише 
за умов, коли воно може бути сприйняте, відчуте ними. Особливості такого сприйняття та відчуття 
завжди обумовлені здатністю суб’єкта сприймати та відчувати твори мистецтва, художньої творчості, 
рівнем духовності, культуротворчого потенціалу особистості. У свою чергу, суспільний зміст творів 
мистецтва залежить від характеру, форми, духовно-моральної спрямованості, змісту тих ідей, які 
поставлені в тому чи іншому творі мистецтва" [7: 377]. 

Ми переконані, що найкращі бесіди про мистецтво, найякісніші технічні цифрові записи і репродукції 
не здатні замінити спілкування з ''живим'' мистецтвом. З цього приводу Д. Б. Кабалевський справедливо 
вважав, що коли перед особистістю не буде розкритий світ живого мистецтва, то замінити його 
неможливо ніякими теоретичними побудовами та естетичними системами. 

Самою природою закладена потреба особистості в естетичній діяльності. Залучення студентів до 
творчої діяльності відповідає їхнім потребам і можливостям. 

"Особистість може найбільш повно самоствердитися, реалізувати свої позитивні потенції не у всякій, 
а саме у творчій праці. Творчість – це така форма людської діяльності, яка ставить за мету пошук і 
практичне створення нового, оригінального, унікального, кращого, прогресивнішого, соціально 
значущого" [7: 318]. 

Сьогодні в педагогічній літературі досить широко висвітлені види умінь та навичок, необхідних для 
розвитку естетично-творчої діяльності. Адже отримання естетичних знань та набуття умінь естетичної 
діяльності та відповідних навичок є однорідним та взаємозалежним компонентом процесу виховання 
загалом, який і визначає рівень естетичної вихованості. У контексті нашого дослідження вважаємо за 
доцільне взяти за основу критерії вихованої особи, запропоновані Н. Кавалєровою [8: 61]: 

 
Мистецтво 

Специфічний засіб 
духовного 

відображення 
дійсності 

Складова 
культури, де 
акумулюються 
художньо-

естетичні цінності 

Форми чуттєвого 
пізнання світу 

Соціополе, в якому 
проявляються 
творчі здібності 
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1. Достатня, відповідно віковим особливостям, широчінь естетичних потреб. 
2. Якість естетичних потреб, що відповідає рівню естетичного смаку та ідеалу, включаючи уміння 

сприймати, освоювати та аналізувати естетичний об’єкт. 
3. Рівень естетичної діяльності – виконавської і самодіяльно-творчої. 
Одним із вищезазначених видів є художня самодіяльність, яка здатна розвивати у майбутніх педагогів 

не лише уміння і навички творчої діяльності, а й формувати естетичні смаки, почуття, ідеали тощо. 
В естетичному розвитку особистості прийнято виділяти три основні функції художньої 

самодіяльності: 
1. Художня самодіяльність є одним із головних засобів самовираження та самоутвердження особистості, 

одним із найдієвіших засобів збагачення її внутрішнього світу, життєвого та естетичного досвіду. 
2. Будучи учасниками художньої самодіяльності молоде покоління наближається до глибинного 

пізнання мистецтва, до професійної мистецької творчості. 
3. Художня самодіяльність знайомить майбутніх педагогів із процесом художньої творчості, розвитку 

здібностей, підсилює відчуття задоволення в ході творчої праці. 
"Художня творчість – це створення естетичних цінностей, вміння доторкнутися до таких струн 

дійсності, звуки яких здатні примусити битись у прискореному ритмі навіть серце невігласа" [7: 431]. 
У системі позааудиторної роботи із майбутніми педагогами особливе місце повинні займати такі 

засоби художньо-естетичного виховання, як свята, конкурси, вечори відпочинку та ін., за умови їх 
педагогічної спрямованості та доцільності. Важливим для виховання та становлення професіоналізму 
майбутніх вчителів є залучення їх до процесу підготовки та проведення таких заходів. 

Висновки. В ході проведених досліджень, результати яких подамо у наступних статтях, ми побачили, 
що на початковому етапі формування вмінь естетичної діяльності студентів ВНЗ рівень їх вихованості 
значно зростає.  

З огляду на вищевикладене робимо висновок, що в епоху зростання антиморальної поведінки 
надзвичайно важливим є те, щоб позааудиторні заходи, які проходять у ВНЗ, повинні мати морально-
естетичне спрямування, базуватись на принципах загальнолюдської і національно-патріотичної культури.  
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Хомяк О. А. Формирование умений эстетической деятельности у студентов ВУЗ как критерий 
повышения уровня их воспитанности. 

В статье рассмотрены средства формирования умений эстетической деятельности у студентов 
ВУЗА, которые способствуют повышению уровня их воспитанности. Выяснено, что на начальном 
этапе формирования умений эстетической деятельности студентов ВУЗ уровень их воспитанности 
значительно возрастает. Сделан вывод, что внеклассные мероприятия, которые проходят в ВУЗе, 
должны иметь морально-эстетическую ориентацию и строится на принципах общечеловеческой и 

национально-патриотической культуры. 

Khomyak O. A. Forming the Abilities of the Students' Aesthetic Activity in the Higher Educational Institution 
as a Factor of Increasing their Educational Level. 

The article considers the means of forming the abilities of the students' aesthetic activity in the higher 
educational institutions which assist to increase their educational level. It is clarified that on the initial stage of 

forming the abilities of the students' aesthetic activity in the higher educational institution their educational level 
is considerably growing. It is concluded that the extracurricular activities, existing in the higher educational 

institution, should have moral and aesthetical orientation and should be based on the principles of the general 
human and national-patriotic culture. 
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НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ОСВІТИ КОРІННОГО НАСЕЛЕННЯ АВСТРАЛІЇ 

Статтю присвячено питанням освіти і культури корінних жителів Австралії від періоду перших 
поселенців на континенті до нашого часу. Розглянуто основні стратегії та ініціативи Мельбурнської 
декларації 2008 року та Освітнього плану-дій 2010-2014, затверджених федеральним урядом спільно із 
урядом штатів та материкових територій щодо покращення рівня освіти учнів – представників 
корінного населення. Охарактеризовано дії уряду, спрямовані на досягнення забезпечення рівного 

доступу до освітніх послуг аборигенів та жителів островів протоки Торрес. 

Постановка проблеми. Важливим кроком у майбутнє Австралії стало проведення урядом низки 
освітніх реформ в галузі шкільної освіти за останні десятиліття. Усвідомлюючи той факт, що освіта для 
молоді Австралії є підґрунтям, на якому будується майбутнє нації, міністри освіти штатів та материкових 
територій узгодили питання щодо співпраці в освітньому секторі на найближче десятиліття. Сьогодні 
спостерігаються вже істотні зрушення: триває робота над розробленням та впровадженням 
Національного курикулуму F-12 (від груп дошкільної підготовки до 12 класу) для загальноосвітніх шкіл, 
запроваджено Національну атестаційну програму, розроблено веб-сайт ''Моя школа''. Проте, у прагненні 
як до справедливості, так і до досконалості в освітній галузі, шкільна освіта розцінюється не тільки з 
позицій досягнень, а й недоліків. Так, в Австралії визнають, що не вдалося покращити освіту для 
багатьох корінних жителів, і тому це залишається завданням наступного десятиліття. 

Аналіз останніх досліджень. Вивчаючи питання освіти корінного населення, ми зверталися до 
наукових праць таких австралійських учених, як Д. Гендерсон, А. Екерман, Р. Рейнолдс, 
К. Бересфорд, Я. Грей. Українськими науковцями, зокрема, Л. Голуб освітні проблеми аборигенів та 
жителів островів протоки Торрес розглядались частково. 

Мета статті – проаналізувати освітню політику федерального уряду стосовно учнів – представників 
корінного населення Австралії.  

Виклад основного матеріалу. Особливістю австралійської освіти є присутність таких груп населення, 
як емігранти, що прибули до Австралії із різних куточків світу та корінні жителі цього континенту.  

Корінне населення Австралії складається із аборигенів та жителів островів протоки Торрес, які є 
представниками зовсім різних культур. Перші із них мешкають в великих та маленьких містах, в 
сільській та віддаленій місцевості; другі – проживають на прибережних островах північно-східного 
узбережжя та прилеглих материкових територіях Австралії. 

Корінні жителі Австралії мають найтривалішу культурну історію в світі, яка бере свій початок від 
льодовикового періоду. Хоча учені й досі не дійшли щодо цього спільної думки, проте, вважається, що 
перші люди прибули до Австралії з Індонезії приблизно 70000 років тому. Перші переселенці, яких 
археологи пізніше назвали "робустами", через їх крупнокісткову статуру, були предками австралійських 
аборигенів. Аборигени Австралії належать до австралоїдної гілки негроїдної раси. Корінні австралійці – 
це численні племена, що розмовляють більш як 200 різними мовами [1: 136]. За даними Бюро статистики 
2006 року в Австралії налічується біля 2,2 % представників корінного населення, що становить 470 тисяч 
із 22 мільйонів жителів країни [2].  

Культура корінних жителів істотно відрізняється від східних культур. Аборигени та жителі островів 
протоки Торрес зберегли до нашого часу в своїй культурі первісну єдність і через покоління передають 
тисячолітні культурні традиції. Сучасні аборигени, як і їхні предки мають своє власне бачення створення 
світу, яке тісно пов’язане із природою. Вони вірять, що живуть на Землі із часів ''Ери сновидінь'', 
заселеною духами предків.  

Расизм перших місіонерів із Великобританії ігнорував традиційну багатовікову культуру і освіту 
аборигенів. Однією із головних причин невизнання традицій освіти аборигенів першими поселенцями 
полягає в тому, що на відміну від практики ''білих'', освіта аборигенів була живою культурою і 
функціонувала без таких артефактів, як шкільні заклади і підручники [3: 100].  

Протиріччя в культурі і освіті між аборигенами та європейцями стали однією із причин дискримінації 
в освіті до середини 60-х років. Діти аборигенів мали можливість навчатися в місіонерських церковних 
та державних школах, де вони були відрізані від спілкування зі своїми родинами. Навчання проводили 
лише англійською мовою, а культурні традиції їх зовсім замовчувались. Після всенародного 
референдуму в 1967 році аборигени стали рівноправними громадянами Австралії: був проведений 
перепис населення і їм надано право голосувати [4: 18].  

Із прийняттям законів в 1989 та 1990 роках надання рівного доступу до освіти аборигенам та жителям 
островів протоки Торрес стало частиною освітньої політики Австралії. Найбільш важливим в організації 
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освіти корінних жителів було прагнення поєднати традиційну європейську систему із відродженням 
культури корінних народів Австралії, вивченням мови аборигенів, введенням методів навчання, 
характерних для цих народів.  

Кількість учнів, вихідців із корінного населення з кожним роком зростала. Особливо цей процес був 
помітним з 1998 по 2008 рік, коли з 102166 учнів школу почали відвідувати 151669 учнів. В 2010 році 
число учнів – вихідців із корінного населення в закладах шкільної освіти вже становило 162831. У 
наведеній нижче таблиці показана кількість учнів – представників корінного населення за різними 
регіонами та типами шкіл у країні [1].  

Таблиця 1. 
Учні – представники корінного населення Австралії за регіонами 

 
 

Таблиця 2. 
Учні – представники корінного населення за типами шкіл 

 

 
Отже, можна сказати, що більшість учнів – представників корінного населення є учнями державних 

шкіл, причому їх кількість з кожним роком все зростає. Починаючи з 70-х років федеральний уряд, уряд 
штатів та материкових територій приділяють велику увагу наданню рівного доступу до шкільної освіти 
учням – представникам корінного населення, як фінансово, так і організаційно-методично. Вже до 
середини 80-х років спостерігалось збільшення учнів – представників корінного населення в старших 
класах загальноосвітніх шкіл, коледжів та в університетах. 

У 2008 році австралійський федеральний уряд, уряди штатів та материкових територій намітили 
перспективи розвитку освітнього сектора на найближче десятиліття, які закріпили в Національній 
Освітній Угоді (National Education Agreement, NEA). Угода стала підставою для затвердження 
Мельбурнської декларації (Melbourne Declaration, 2008), в якій зазначено основні стратегії, ініціативи, 
шляхи реформування шкільної освіти в Австралії. Основні положення цієї декларації стосуються: 
розвитку міцних партнерських зв’язків; підвищення професійного рівня вчителів та керівників шкіл; 
посилення позиції дошкільної освіти; розвитку середньої школи; підтримки старшої школи; розроблення 
та впровадження високоякісного куррикулуму та системи оцінювання; покращення рівня освіти дітей 
корінних жителів Австралії та учнів із малозабезпечених родин; збільшення підзвітності та прозорості 
шкільної освіти Австралії. 

Відповідно до положень Мельбурнської декларації 2008 року, уряд та шкільний сектор Австралії 
зобов’язались працювати разом задля підвищення освітніх досягнень дітей – представників корінного 
населення і вихідців із малозабезпечених родин. Робота триває в трьох напрямках:  

1) ''скорочення прогалин'' в успішності дітей корінного населення;  
2) надання цільової допомоги учням із малозабезпечених родин; 
3) зосередження уваги на покращенні шкільних умов в районах із низьким соціально економічним 
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статусом [5: 10]. 
На думку прем’єр міністра Австралії Джулії Гіллард, країні потрібні справжні зміни в освітній галузі, 

а особливої уваги заслуговують проблеми, що постали сьогодні перед австралійською школою. 
Проведені вдало освітні реформи сприятимуть збільшенню продуктивності праці всіх австралійців і 
розв’язанню проблем, пов’язаних із соціалізацією представників корінного населення, а також 
національних меншин [6: 14]. 

Рада міністрів з питань освіти, раннього розвитку дітей та у справах молоді (MCEECDYA) в квітні 
2010 року ухвалила Освітній план-дій 2010-2014, в якому окреслено дії уряду щодо досягнення 
загальнонаціональної мети про рівний доступ до освітніх послуг аборигенів та жителів островів протоки 
Торрес. Освітній план-дій 2010-2014 спрямований на підтримку освітньої політики, яку проводить уряд 
Австралії по відношенню до цих категорій населення. В структурі плану відображені головні положення 
Мельбурнської декларації 2008 року. Керівники приватних освітніх закладів освіти усіх штатів і 
територій Австралії погодилися сприяти виконанню усіх пунктів, зазначених в Освітньому плані-дій 
2010-2014. Освітній план-дій 2010-2014 спрямований на здійснення суттєвих структурних та 
інноваційних реформ у дошкільній освіті, середній школі для того, щоб поліпшити результати навчання 
учнів – дітей аборигенів та жителів островів протоки Торрес.  

Головні пункти Освітнього плану-дій 2010-2014 щодо надання рівного доступу до освітніх послуг 
аборигенам та жителям островів протоки Торрес передбачають контроль за: 

1) готовністю дітей до школи; 
2) видами занять з дітьми; 
3) відвідуванням учнями школи; 
4) мовною та математичною грамотністю; 
5) якісним навчанням, кадровою політикою; 
6) вибором професії після закінчення школи. 
Уряд Австралії звітує про виконання Освітнього плану-дій 2010-2014 у щорічному звіті перед 

громадськістю [7: 3]. 
Історична подія відбулась в Австралії 13 лютого 2008 року. В цей день прем’єр-міністр Австралії 

Кевін Радд проголосив промову ''Вибачення за втрачені покоління''. Від імені всіх австралійців 
Кевін Радд вибачився перед жителями – представниками корінного населення Австралії за політику, що 
проводив уряд Австралії усіх часів по відношенню до аборигенів та жителів островів протоки Торрес, які 
завдали глибоких страждань, скорботи і привели до втрати багатьох їхніх співвітчизників. Він зазначив, 
що австралійці розпочали нову сторінку в історії своєї країни, із надією на те, що така несправедливість 
ніколи більше не повториться в цивілізованому світі. Кевін Радд висловив сподівання, що в майбутньому 
всі австралійці незалежно від їх походження, будуть рівноправними партнерами, із рівними 
можливостями і рівним доступом до формування наступної глави в історії Австралії [8: 7].  

Уряд Австралії поставив завдання перед Управлінням освіти, праці і трудових відносин (DEEWR – 
Department of Education, Employment and Workplace Relations) розробити план заходів щодо скорочення 
прогалини в освітніх досягненнях між представниками корінного та некорінного населення Австралії. 
Невдовзі фахівці цього відомства запропонували низку шкільних програм та ініціатив, наведених нижче. 

1. Програма ''Посол освіти корінного населення''. Посланець освіти мотивує учнів – представників 
корінного населення до навчання, підкреслює важливість відвідування школи, а також необхідність 
володіння навичками мовної та математичної грамотності; пропагує освіту як важливий інструмент для 
розвитку лідерства; допомагає погодженню різнопланових питань в школах; розповідає про переваги 
отримання повної середньої, а в подальшому й вищої освіти як єдиного шляху до здобуття професійної 
кваліфікації та відкриття власного бізнесу.  

2. За підтримки федерального уряду неприбуткова організація ''Освітня стипендіальна фундація'' 
пропонує учням – представникам корінного населення стипендії для навчання в школах-пансіонатах. 
Такий крок допоможе молоді корінного населення будувати майбутнє завдяки доступу до якісної 
шкільної освіти. Можливим є також стипендії на отримання вищої освіти.  

3. Програма ''Підвищення мовної та математичної грамотності'' передбачає набуття учнями мовних та 
математичних навичок, що значно підвищить їхні навчальні результати в цих галузях.  

4. Створено першу народну консультативну групу, яка надає поради австралійському уряду щодо 
підвищення рівня шкільної освіти корінного населення. До групи входять представники корінного 
населення із наукових кіл, шкільної освіти, дошкільної освіти та громадських організацій.  

5. Австралійський уряд зобов’язався виділити 30 мільйонів австралійських доларів приблизно ста 
школам, де переважно навчаються учні – представники корінного населення. Ці інвестиції є додатковою 
допомогою, спрямованою на підвищення освітніх досягнень учнів, мотивації до відвідування школи, 
активної їх участі у шкільних заходах. 

6. Стипендії уряду для учнів – представників корінного населення, що бажають здобути професію 
вчителя в університетах Австралії.  
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7. Програма для молоді корінного населення ''Лідерство'' передбачає стипендії для учнів – 
представників корінного населення на отримання повної середньої освіти та вищої освіти. 

8. Молодіжна програма сприяння мобільності, що спонукає молодих людей – представників 
корінного населення із віддалених районів переїжджати на нові місця для оволодіння навичками, 
необхідними для отримання роботи у своїй громаді чи в іншому місці.  

9. Запровадження індивідуальних планів навчання школярів є одним із найкращих способів 
підвищення участі батьків та опікунів у навчальному процесі школи.  

10. Програма ''Участь батьків та громади'' також спрямована на залучення батьків та опікунів до 
активної участі в шкільному процесі, що має привести до покращення результатів успішності учнів. 

11. Програма ''Шкільне харчування'' – це безкоштовні сніданки і обіди для школярів, що проживають 
у віддалених районах Північної території Австралії.  

12. Запровадження програми ''Спортивний шанс'' заохочує до участі школярів у спортивних заходах 
та активному відпочинку.  

13. Програма ''Що працює'' започаткована з метою надання допомоги шкільному персоналу при 
плануванні навчального процесу для покращення освітніх результатів учнів – представників корінного 
населення.  

Управління освіти, праці і трудових відносин (DEEWR) у співпраці із іншими державними освітніми 
структурами зобов’язалось сприяти виконанню зазначених вище ініціатив, щоб невдовзі зменшити 
недоліки в доступі до освітніх послуг для аборигенів та жителів островів протоки Торрес.  

Висновки. Отже, надання рівного доступу до освітніх послуг аборигенів та жителів островів протоки 
Торрес є частиною освітньої політики, яку проводить австралійський уряд в ХХІ столітті, керуючись 
основними положеннями Мельбурнської декларації 2008 року та Освітнього плану-дій 2010-2014. Участь 
корінного населення у запропонованих Управлінням освіти, праці і трудових відносин (DEEWR) 
шкільних програмах сприяє підвищенню освітніх досягнень дітей аборигенів та жителів із віддалених 
районів Австралійського континенту.  
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Бондарчук Е. А. Национальная политика развития образования коренных жителей Австралии. 

Статья посвящена вопросам образования и культуры коренных жителей Австралии с периода первых 
поселенцев на континенте до нашего времени. Рассмотрены основные стратегии и инициативы 
Мельбурнской декларации 2008 и Образовательного плана-действий 2010-2014, утверждённых 
федеральным правительством совместно с руководством штатов и материковых территорий 
касательно улучшения уровня образования учеников – представителей коренного населения. 

Охарактеризованы действия правительства по достижению общенациональной цели о равном доступе 
к образовательным услугам аборигенов и жителей островов пролива Торрес. 

Bondarchuk O. A. The National Policy in Education of the Indigenous People in Australia. 

The paper deals with the educational and cultural issues of Indigenous people in Australia from the period of the 
first settlements till the present time. The key strategies and initiatives of Melbourne Declaration 2008 and 

Aboriginal and Torres Strait Islander Education Action Plan 2010-2014 approved by the Federal government 
and the government of state and territories are considered concerning the improvement of the educational level 
of the indigenous students. Government actions in achieving the national goal of equal access to the educational 
services for Indigenous People are characterized. The Aboriginal and Torres Strait Islander Schooling agenda 
through a number of programs and initiatives aims to improve reading, writing and numeracy achievements of 

Aboriginal and Torres Strait Islander students, as well as Year 12 attainment rates by 2020. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА ЗАСОБАМИ НАРОДОЗНАВСТВА 

У статті розглянуто педагогічні умови формування естетичної компетентності майбутнього 
вчителя-філолога засобами народознавства. Акцентовано увагу на ефективності навчання та 

виховання молоді на ґрунтовних знаннях з етнопедагогіки. Подано класифікацію засобів 
народознавства в навчально-виховному процесі за різними ознаками, визначено орієнтовні напрямки 

народознавчої роботи зі студентами.  

Постановка проблеми. У вищих навчальних педагогічних закладах України освітній процес 
спрямовано на інтелектуальний розвиток молоді, розширення її світогляду, проте не меншої уваги 
потребує естетична та духовна сфери майбутнього вчителя-філолога. Збагачення уявлень про народні 
традиції, звичаї, історію рідного краю, побут, український фольклор, що є першоосновою 
інтелігентності, загального рівня ерудованості, здатності відповідати на виклики сучасної дійсності, 
формує естетичну компетентність майбутніх учителів. Проблема формування естетичної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога засобами народознавства набуває особливої актуальності в умовах 
розвитку української державності. Сьогодення потребує підготовки творчо активного вчителя-філолога, 
естетично компетентного, який здатний орієнтуватись на майбутнє, і водночас шанувати, збагачувати 
історико-культурну спадщину народу. Адже тільки те покоління спроможне відтворювати культурно-
історичні традиції та звичаї, творити нові культурні цінності, утверджувати нові естетичні ідеали, 
світогляд якого формується на підґрунті народної культури та знань про неї. 

Формувальний характер навчально-виховного процесу досягається шляхом створення певних умов. 
Виявлення та забезпечення цих умов необхідне для успішного вирішення завдань щодо формування 
естетичної компетентності майбутнього вчителя-філолога. Тільки з урахуванням педагогічних умов 
загальна структура процесу набуває конкретного характеру. 

Мета статті – виділити та обґрунтувати педагогічні умови формування естетичної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога засобами народознавства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розглянемо тлумачення терміну ''педагогічні умови''. У 
педагогічній літературі існує декілька визначень цього поняття. Нас будуть цікавити саме ті педагогічні 
умови, що лежать в основі навчально-виховного процесу філологічних факультетів вищих навчальних 
закладів, які мають на меті готувати вчителів з високою естетичною культурою, умінням орієнтуватись в 
умовах переоцінки естетичних цінностей та ідеалів. 

У великому тлумачному словнику сучасної української мови (за ред. В. Т. Бусела, 2004 р.) термін 
умова визначається як: 1) необхідна обставина, від якої залежить здійснення чого-небудь; 2) особливості 
реальної діяльності, за яких відбувається чи здійснюється що-небудь [1: 1295]. 

На думку учених (Н. В. Безлюдна, С. А. Буляєва, З. А. Решетова), розроблення та впровадження в 
практику педагогічних умов та засобів дозволяє здобути максимальний педагогічний ефект разом з 
найменшими витратами матеріальних засобів та зусиль [2]. 

Дослідник В. Ф. Орлов розуміє під педагогічними умовами обставини процесу навчання, які є 
результатом відбору, застосування змісту, форм, методів і засобів навчання, що сприяють ефективному 
вирішенню поставлених завдань [3]. 

М. М. Ростовцев визначає педагогічні умови як сукупність різнопланових компонентів, необхідних і 
достатніх для виникнення, функціонування та зміни певної педагогічної системи [4: 81].  

Н. В. Безлюдна, Л. А. Сподін, І. Ф. Харламов під педагогічними умовами розуміють обставини, що 
забезпечують успішне виконання завдань навчання й виховання. У вищих навчальних закладах умови лише 
створюють сприятливі можливості для студентів у здобутті знань, формуванні вмінь і розвитку навичок [5; 6].  

Зокрема, С. Г. Мельничук визначає педагогічні умови як чинники управління процесом навчання, що 
забезпечують активність студентів і стимулюють свідоме засвоєння навчального матеріалу. Педагогічні 
умови є сукупністю дій та взаємодій, що забезпечують досягнення максимально можливого корисного 
результату діяльності [7].  

Отже, педагогічні умови – це сукупність різних факторів, які нерозривно пов’язані однин з одним, у 
процесі їх використання можливе досягнення поставленої мети.  
Педагогічні умови формування будь-якої компетентності – це сукупність певних складових, за 

допомогою яких, особистість буде набувати компетентності в певній галузі. 
Під педагогічними умовами формування естетичної компетентності ми розуміємо сукупність 

взаємопов’язаних обставин, які створюють сприятливу ситуацію для формування естетичної 
компетентності особистості. 
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Формувальний характер навчального процесу досягається шляхом створення певних умов. Виявлення 
та забезпечення цих умов необхідне для успішного вирішення завдань щодо формування естетичної 
компетентності майбутнього вчителя-філолога засобами народознавства. Тільки з урахуванням 
педагогічних умов загальна структура процесу навчання набуває конкретного характеру. На нашу думку, 
процес формування естетичної компетентності майбутнього вчителя-філолога буде відбуватись 
ефективно за наступних педагогічних умов: зорієнтованість навчально-виховного процесу вищих 
навчальних закладів на формування естетичної компетентності майбутнього вчителя; цілеспрямоване 
формування позитивної мотивації до використання засобів народознавства як ілюстративного, 
інформативного й практичного матеріалу; включення майбутнього вчителя-філолога в систему 
формування естетичної культури, естетичної поведінки, розвитку естетичних здібностей до творчої 
діяльності; інтегрований підхід до вибору та застосування методично доцільних організацій, форм і 
методів формування естетичної компетентності студентів, які ґрунтуються на народознавчій основі та 
забезпечують адекватність навчальної та позанавчальної діяльності студентів-філологів. 

Розглянемо детальніше кожну із зазначених педагогічних умов. 
Зорієнтованість навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів на формування 

естетичної компетентності майбутнього вчителя. Аналіз навчальних планів, програм, підручників, 
науково-методичної літератури довів, що у вищих навчальних закладах навчально-виховний процес має 
бути зорієнтований на формування естетичної компетентності майбутнього вчителя-філолога, що 
передбачає розширення тематики предметів психолого-педагогічного циклу (психологія, педагогіка, 
етнопедагогіка, основи педагогічної майстерності тощо) за рахунок внесення тем, що передбачають 
формування естетичної компетентності (наприклад: Психологічні особливості сприйняття народних 
творів мистецтва; Психологічний підтекст української народної символіки (державні символи, символіка 
рушників, писанок, народних іграшок тощо); Роль родинної педагогіки у процесі формування естетичних 
смаків, нахилів дитини; Значення традицій народного календаря у процесі формування естетичної 
компетентності особистості), підбір індивідуальних завдань з дослідження та вивчення засобів 
народознавства, введення у навчально-виховний процес факультативних курсів, на яких студенти 
засвоювали б знання, вміння навички щодо формування естетичної культури особистості, естетичних 
цінностей та ідеалів, досліджували педагогічний досвід щодо здійснення зазначеного процесу та вчилися 
б самостійно добирати доцільні та ефективні засоби естетичного впливу на учнів.  

Аби вчитель-філолог міг під час викладання дисциплін та в позаурочній роботі здійснювати процес 
формування естетичної компетентності, культури учнів він сам має бути естетично компетентним. Саме 
від рівня естетичної компетентності вчителя залежить рівень естетичної компетентності його учнів. Тому 
необхідно аби після закінчення вищого навчального закладу дипломований вчитель-філолог мав високий 
рівень естетичної культури, був всебічно розвиненою особистістю, яка б володіла естетичними 
цінностями, вміло та ефективно використовувала засоби та методи формування естетичної 
компетентності. Мета викладачів вищих навчальних закладів – озброїти студентів-філологів 
необхідними знаннями, спонукати їх до саморозвитку та власної творчості, формувати та 
вдосконалювати естетичну культуру, естетичний світогляд майбутніх учителів-філологів, виробляти 
естетичну поведінку, розкривати суть та прищеплювати естетичні цінності, естетичний смак. 

У Державній національній програмі ''Освіта'' (Україна XXI століття) зазначається, що педагогічні 
працівники мають стати основною рушійною силою відродження та створення якісно нової національної 
системи вищої освіти. У зв'язку з цим головна увага викладачів має бути зосереджена на підготовці 
нового покоління педагогічних фахівців, які сприймають рівень підвищення загальної культури, фахової 
підготовки в процесі здобуття професії як громадянсько-життєву необхідність та власну зацікавленість у 
професійному зростанні. 

Цілеспрямоване формування позитивної мотивації до використання засобів народознавства як 
ілюстративного, інформативного й практичного матеріалу. Одним із ефективних засобів формування 
естетичної компетентності майбутнього вчителя-філолога є народознавство. З метою створення 
позитивної мотивації до використання майбутніми вчителями-філологами засобів народознавства у 
навчально-виховному процесі викладачам вищих навчальних закладах при викладанні психолого-
педагогічних дисциплін необхідно зацікавити студентів, розкрити зміст та ефективність зазначених 
засобів. Кожен народ має специфічні, тільки йому притаманні, риси, менталітет. А, отже, для виховання 
таких рис у студентів необхідні особливі засоби національної, народознавчої спрямованості. 
Використання засобів народознавства є пріоритетним, оскільки в основу Державної національної 
програми ''Освіта'' (Україна XXI століття) покладено принцип національної спрямованості освіти, що 
полягає у невіддільності фахової підготовки вчителя-філолога від національного ґрунту, її органічному 
поєднанні з національною історією і народними традиціями, збереженні та збагаченні культури 
українського народу, визначенні освіти важливим інструментом національного розвитку і гармонізації 
національних відносин, а також врахуванні ролі принципів демократизації та гуманізації навчально-
виховного процесу у вузі [8]. 
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При здійсненні аналізу психолого-педагогічних праць у галузі мотивації нами виділено дві групи 
мотивів, які впливають на ефективність формування естетичної компетентності студентів. До зовнішніх 
мотивів ми відносимо: організацію навчального процесу; взаємовідносини між викладачем та студентом; 
удосконалення змісту психолого-педагогічних та фахових дисциплін; використання завдань, 
орієнтованих на підвищення рівня естетичної компетентності студентів-філологів; якісне проведення 
занять із врахуванням потреб професійної підготовки; використання нетрадиційних форм та методів 
навчання; належне керівництво навчальним процесом; взаємовідносини у студентському колективі. До 
внутрішніх мотивів належать: професійно значущий мотив (мотив професійного становлення, бажання 
отримати якісні професійні знання); пізнавальні інтереси; потреби у набутті нових знань; необхідність 
самовдосконалення, підвищення рівня естетичної компетентності; прагнення до особистого успіху; 
нахили, вподобання, здібності. Формування внутрішніх мотивів є одним із головних педагогічних 
завдань у процесі формування естетичної компетентності студентів-філологів. Розвиток внутрішніх 
мотивів відбувається шляхом переходу зовнішніх мотивів у внутрішні через формування пізнавальних 
інтересів та професійної спрямованості навчання. 

Враховуючи те, що змістовою базою навчально-виховного процесу виступають дисципліни 
психолого-педагогічного та гуманітарного циклів, розглянемо вплив змісту навчання на мотивацію, 
самоствердження й самовираження студентів, адже формування естетичної компетентності майбутніх 
вчителів-філологів засобами народознавства неможливе без впливу цих факторів.  

Важливим завданням сучасної освіти є мотивація майбутніх учителів-філологів на необхідність 
оволодіння естетичною компетентністю, тобто включення у складний інтегрований процес, спрямований 
на усвідомлення мотивів, потреб професійної діяльності, естетичного сприйняття та розуміння 
прекрасного, що передбачає володіння естетичними знаннями, вміннями, навичками, сформованістю 
естетичних суджень, почуттів, цінностей, ідеалів, поведінки, певного творчого досвіду, що дозволяє 
успішно формувати естетичну компетентність їх майбутніх учнів у навчальній та позашкільній 
діяльності.  

Аналіз численних педагогічних досліджень доводить, що різноманітні засоби народознавства (усна 
народна творчість, музика, традиції, звичаї, ігри, народна педагогіка, педагогіка народного календаря 
тощо) сприяють пробудженню в молоді почуття національної гідності й національної гордості, 
формують естетичні цінності, підвищують загальнокультурний рівень особистості. Саме тому необхідно 
здійснювати цілеспрямоване формування позитивної мотивації до використання засобів народознавства 
майбутніми вчителями-філологами у їх подальшій педагогічній діяльності. 

Включення майбутнього вчителя-філолога в систему формування естетичної культури, 
естетичної поведінки, розвитку естетичних здібностей до творчої діяльності. Викладачі психолого-
педагогічних дисциплін мають не тільки подавати теоретичний матеріал про естетичну культуру, 
естетичну поведінку, цінності, але й залучати майбутніх учителів-філологів до процесу формування та 
підвищення рівня естетичної компетентності засобами народознавства. 

При роботі зі студентами варто використовувати такі форми роботи, як мікровикладання, розв’язання 
педагогічних ситуацій, моделювання виховних заходів естетичного спрямування, організація 
конференцій, семінарів, клубів, відвідання виставок, проведення майстер-класів народних майстрів, 
проведення педагогічної практики, під час якої студенти мають застосувати весь арсенал своїх знань, 
вмінь та навичок. До того ж варто пропонувати багаторівневі завдання (з різним рівнем складності: легкі, 
середні, творчі), де студенти могли б проявити себе.  

Засоби народознавства можна умовно поділити на суспільно-корисні (охорона пам’яток історії та культури, 
народознавчі експедиції, патріотичні акції юнацьких та молодіжних організацій, козацькі республіки тощо); 
трудові (свята першої борозни, обжинок, прильоту птахів, толоки, освоєння традиційних ремесел та народних 
промислів); пізнавально-розвивальні (вікторини, диспути, літературні студії, клуби народної творчості, 
народні університети мистецтв, Мала академія мистецтв, народний театр (Вертеп), музейно-краєзнавча 
діяльність, екскурсії, виставки тощо); військово-спортивні (спартакіади з народних видів спорту, змагання з 
козацьких єдиноборств, козацькі забави, національні ігри і т. д.). 

З метою формування естетичної компетентності студентів-філологів засобами народознавства 
протягом усього періоду навчання необхідно враховувати індивідуальні особливості кожного студента, 
навички, здобуті в процесі суспільного розвитку, прагнення до вивчення та використання засобів 
народознавства у своїй професійній підготовці та майбутній діяльності. 

Формування естетичної компетентності відбувається під час навчальної та позанавчальної діяльності 
студентів-філологів, тому важливим є вибір методично доцільних організацій, форм і методів 
професійної підготовки, які ґрунтуються на народознавчій основі, зокрема, проведення вечорів, свят, 
концертів, де б студенти виступали не тільки у ролі учасників, але й організаторів (самостійно готували б 
сценарії, розподіляли ролі, дбали про костюми та декорації, які мають відповідати українському 
колориту). Також можна запропонувати студентам-філологам втілити свої творчі ідеї та наробки під час 
педагогічної практики, обрати методи та засоби роботи з дітьми. 
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Інтегрований підхід до вибору та застосування методично доцільних організацій, форм і методів 
формування естетичної компетентності студентів, які ґрунтуються на народознавчій основі та 
забезпечують адекватність навчальної та позанавчальної діяльності студентів-філологів. 
Оптимізація навчального процесу неможлива без інтеграції та систематизації знань у всіх освітніх 
галузях. Кожна освітня галузь передбачає інтегроване засвоєння її загальних законів, інтеграцію її змісту 
і на цій основі – оптимізацію навчально-виховного процесу. 

Термін інтеграція (від лат. integer – повний, цільний) тлумачиться як створення нового цілого на 
основі виявлення однотипних елементів і частин із кількох раніше розрізнених одиниць (навчальних 
предметів, видів доцільності та ін.) [9]. 

У сучасній освіті інтеграція реалізується у таких напрямках: інтегровані уроки, інтегровані дні, курси, 
навчальні дисципліни тощо. У нашому дослідженні інтеграція стосується навчання психолого-
педагогічних, гуманітарних та фахових дисциплін. До них ми віднесли такі дисципліни, як ''Психологія'', 
''Педагогіка'', ''Основи педагогічної майстерності'', ''Етнопедагогіка'', ''Українська мова та література'', 
''Фольклор'', ''Українознавство'', ''Методика викладання української мови та літератури'', ''Культурологія'', 
''Етика та естетика'' та ін. 

Реалізація ідей інтеграції і гуманітаризації передбачає докорінну перебудову не лише педагогічного 
мислення, а й усієї системи освіти – вихід викладача за межі власного предмета, здійснення 
міжпредметних зв'язків, усвідомлення місця кожної дисципліни в загальній системі культури. 

При вивченні предметів психолого-педагогічного та гуманітарного циклів формування естетичної 
компетентності відбувається опосередковано, засоби народознавства не використовуються належним 
чином, хоча мають велике значення та потенціал в процесі формування естетичної свідомості, цінностей, 
поведінки, почуттів, смаку, компетентності майбутніх учителів-філологів. Процес формування 
естетичної компетентності майбутнього вчителя не може відбуватись у межах вивчення одного 
предмету, тому має носити інтегрований характер.  

Процес формування естетичної компетентності майбутнього вчителя-філолога має носити системний 
характер, народознавчим змістом має бути пронизана навчальна і виховна робота. 

Використання засобів народознавства у навчальній та позанавчальній діяльності студентів-філологів 
можна класифікувати за такими параметрами та ознаками: за метою – поглибити знання майбутніх 
учителів-філологів з історії української державності й культури народу, його традицій; розвинути творчі 
здібності та таланти студентів-філологів, підвищити рівень їх естетичної компетентності, сприяти 
загальнокультурному розвитку; виробити вміння і навички збирати та записувати зразки народної 
творчості; навчити доцільному відбору ефективних засобів народознавства та їх використання у 
навчально-виховному процесі у їх майбутній професійній діяльності; за методом – навчальні, ігрові, 
художні, клубні, гурткові, індивідуальні; за місцем проведення – університет, школа, громадські місця, на 
природі, на виставках чи у майстернях народних майстрів, у клубах, гуртках тощо. 

Процес формування естетичної компетентності майбутнього вчителя-філолога у позанавчальний час 
можна здійснювати за такими напрямками, як світоглядно-філософський (створення умов для формування 
ієрархії естетичних та духовних цінностей, ідеалів, естетичної культури, смаку, переконань для того, аби 
студенти відчули себе частиною нації, долучилися до національної культури та творили її самі); суспільно-
гуманістичний (пробудження інтересу до суспільного життя, розвиток ініціативи, самостійності, творчості, 
уміння організувати роботу інших, участь у колективних творчих справах, формування потреби бути 
активним учасником громадського життя); культурологічний (проведення культурно-освітньої роботи, 
пропаганда кращих зразків національної культури, забезпечення умов для розвитку творчих здібностей 
студентів-філологів); етнографічно-краєзнавчий (формування інтересу до рідного краю, традицій, обрядів, 
звичаїв, виховання свідомих патріотів, які шанобливо ставитимуться до духовних та матеріальних 
цінностей свого народу; проведення екскурсій до краєзнавчих музеїв; обладнання краєзнавчих куточків, 
кімнат народного побуту в навчальних закладах; створення творчих майстерень з метою відродження 
традиційних для регіону художніх промислів та ремесел; організація молодіжних об’єднань клубного типу; 
підготовка тематичних днів, театралізованих свят, обрядів, ритуалів, конкурсів, ігор-змагань; відзначення 
народних свят, практикуми вивчення народних легенд, пісень, танців тощо. 

У процесі формування естетичної компетентності майбутнього вчителя-філолога засобами народознавства 
необхідно обирати ті методи та форми роботи, які є адекватними та відповідають умовам певного регіону 
України (матеріальній базі, психологічним та релігійним особливостям, рівню знань молоді та ін.). 

Для цього можна виділити наступні шляхи: вдосконалення навчального плану і навчальних програм; 
розгляд процесу навчання з позиції інтеграції; впровадження на лекційних, практичних заняттях 
використання засобів навчання; впровадження факультативів з питань формування естетичної 
компетентності студентів; проведення конференцій. 

Ми вважаємо, що зазначені вище педагогічні умови сприятимуть формуванню усіх компонентів 
сформованості естетичної компетентності студентів-філологів засобами народознавства. Визначені 
умови можуть забезпечити комплексний підхід до використання засобів народознавства у процесі 
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формування естетичної компетентності особистості за умов інтеграції філософських, психологічних, 
педагогічних, культурологічних, народознавчих та етнопедагогічних наук. 
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Глазунова Л. А. Педагогические условия формирования эстетической компетентности будущего 
учителя-филолога средствами народоведения. 

В статье рассмотрены педагогические условия формирования эстетической компетентности 
будущего учителя-филолога средствами народоведения. Акцентировано внимание на эффективности 
обучения и воспитания молодёжи на знаниях по этнопедагогике. Представлена классификация средств 
народоведения в учебно-воспитательном процессе по разным признакам, определены ориентировочные 

направления народоведческой работы со студентами. 

Glazunova L. O. Pedagogical Conditions of the Forming the Future Philology Teacher's Aesthetiс 
Competence by Means of Ethnologic. 

The article considers pedagogical conditions of the farming the future philology teacher's aesthetic competence 
by means of ethnologic. The effectiveness of teaching and education of the young generation based on the 

fundamental ethnopedagogic knowledge are especially accentuated. The classification of means of ethnologic in 
the educational process according to the different characteristics is given, the reference directions of the 

ethnological educational work with students are determined. 
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ЗМІСТ ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНСТАТУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З 
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В 

КЛАСІ ОРКЕСТРОВОГО ДИРИГУВАННЯ 

У статті досліджено актуальну педагогічну проблему формування комунікативної компетенції 
майбутніх учителів музики в класі оркестрового диригування, визначено концептуальні підходи її 
вирішення, обґрунтовано критерії та показники оцінювання рівня сформованості комунікативної 

компетенції майбутніх учителів музики в класі оркестрового диригування. Визначено, що результати 
вихідного рівня професійної підготовки музикантів-інструменталістів продемонстрували достатній 

рівень сформованості комунікативної компетенції. 

Актуальність проблеми дослідження. Історія людства свідчить про те, що музика та музичне 
виховання завжди посідали одне з провідних місць у процесі формування ідеологічної та духовної 
культури суспільства. Ще давньогрецькі мислителі відзначали особливість музики очищати та 
збагачувати душу людини, виховувати любов до батьківщини. Водночас у контексті масштабних 
соціально-економічних і духовно-культурних перетворень, що відбулися за період становлення 
незалежності України, спостерігається зниження ролі музики у вихованні суспільної культури. За таких 
умов український соціум висуває нові вимоги до професійної підготовки вчителя музики, здатного 
задовольняти інформаційні потреби підростаючих поколінь, формувати їхні світоглядні й духовно-
ціннісні орієнтири, що відповідають духу часу. Реалізації завдань, поставлених перед вищими 
навчальними закладами, буде сприяти чітко окреслена законодавча база: Закон України "Про освіту", 
Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, а також пошук нових методик і програм 
підготовки вчителя музики, спрямованих на поглиблення й розширення музично-художньої ерудиції. 

У зв’язку з цим, головним пріоритетом у підготовці музиканта-педагога має стати розвиток його 
комунікативної компетенції, яка буде визначатися вмінням декодувати нотний текст музичного твору і, 
на особистісно орієнтованому та особистісно-груповому рівні інтерпретувати одержану інформацію у 
вигляді вербального й невербального кодів. Подібний процес комунікації має місце як у роботі вчителя 
музики з учнями, так і в роботі диригента з оркестром. Тому актуальним і перспективним, на наш погляд, 
є розвиток комунікативної компетенції майбутнього вчителя музики в тісній взаємодії з мистецтвом 
диригента через упровадження нових підходів до занять у класі оркестрового диригування. Питання 
музично-педагогічної освіти і становлення майбутнього вчителя музики розглядаються в роботах 
Л. Арчажникової, Л. Дмитрієвої, Є. Ільїної, Е. Карпової, Л. Мещанової, Т. Палагіної, О. Радинової, 
Г. Сергеєвої, Н. Терентьєвої, Н. Черноіваненко, Г. Яковлевої. Проте становлення професійної 
компетентності вчителя музики як інтегрованого показника результативності його підготовки в цих 
роботах не досліджувалось. 

Метою нашої дослідно-експериментальної роботи є підвищення рівня професійної підготовки 
майбутніх учителів музики. 

Виклад основного матеріалу. В процесі дослідження ми використовували наступні методи: аналіз 
форм і методів спеціалізованого навчання студентів в оркестровому класі; аналіз науково-методичної 
документації (навчальні програми в оркестровому класі); педагогічні спостереження за діяльністю 
студентів в оркестровому класі; педагогічне моделювання в процесі вирішення студентами творчих 
завдань; метод оцінювання; метод рейтингу; педагогічний експеримент. 

Експериментальна робота проводилась на базі Інституту історії, філології та мистецтв 
Республіканського вищого навчального закладу "Кримський гуманітарний університет" (м. Ялта), 
Республіканського вищого навчального закладу "Кримський інженерно-педагогічний університет", 
музичного відділення факультету мистецтв Кіровоградського державного педагогічного університету 
імені В. Винниченка і кафедри теорії, історії музики та гри на музичних інструментах. В експерименті 
брали участь учасники студентських оркестрів. 

Мета експерименту: визначити рівень сформованості комунікативної компетенції майбутніх 
учителів музики в класі оркестрового диригування. 

На етапі констатації були поставлені наступні завдання: розробити критерії, виявити показники і 
рівень сформованості комунікативної компетенції майбутніх учителів музики в класі оркестрового 
диригування; розробити методику експерименту; проаналізувати стан сформованості комунікативної 
компетенції майбутніх учителів музики в класі оркестрового диригування. 

Перш ніж провести діагностику сформованості комунікативної компетенції майбутніх учителів 
музики в класі оркестрового диригування, необхідно виділити критерії і показники оцінювання. 
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Нами виділені критерії і показники оцінювання рівня сформованості комунікативної компетенції 
майбутніх учителів музики в класі оркестрового диригування: 

– загальнокультурологічний критерій із показниками: знання музичних жанрів і напрямків; розвиток 
музичного кругозору; наявність музично-естетичного досвіду; 

– методичний критерій із показниками: знання етапів роботи над музичним твором; знання специфіки 
роботи з різними групами інструментів; знання прийомів роботи над технічно складними фрагментами 
музичних творів; вміння вибирати твір та компанувати концертну програму; 

– творчий критерій із показниками: аранжування; імпровізація; осмислення творів; інтерпретація; 
– організаційно-виконавський критерій із показниками: диригентські вміння та навички; 

сформованість комунікативних умінь і навичок (вміння спілкуватися, взаємодопомога в класі 
оркестрового диригування); сформованість організаційної культури. 

На основі виділених нами критеріїв були визначені три рівня сформованості комунікативної 
компетенції майбутніх учителів музики в класі оркестрового диригування: достатній, середній, низький.  

З метою визначення рівня сформованості комунікативної компетенції та обсягу теоретичних знань, а 
також особистого ставлення до музики і творчого процесу загалом у студентів-інструменталістів на 
констатуючому етапі дослідження використовувалися наступні методи: педагогічного спостереження; 
анкетування студентів-інструменталістів; бесіди зі студентами-інструменталістами. 

Методика експерименту мала три етапи: анкетування респондентів, з метою визначення 
загальнокультурологічного критерію, проведена звукова анкета, з метою виявлення творчого критерію, 
проведено практичне завдання, внаслідок якого визначався рівень професійної підготовки в рамках 
комунікативного критерію. 

Спостереження здійснювалося в умовах навчальної діяльності при моделюванні музично-
педагогічних ситуацій. Всі ознаки реєструвалися нами за 4-бальною шкалою (від 0 до 3), при цьому 
нульове значення ознаки було лише в 1, 2 і 6 критеріях. 

Одиницями спостереження (фіксованими ознаками) було виділено: 
1) адекватна емоційна включеність в педагогічний процес: явна неадекватність у вигляді 

беземоційності або, навпаки, що заважає екзальтації – 0 балів, легкі емоційні перешкоди – 1 бал, 
''середня'' рівна емоційність – 2 бали, емоційні прийоми педагогічного впливу і передачі музичного 
образу – 3 бали; 

2) інтелектуальна пластичність (залучення різноманітної інформації): інтелектуальна убогість – 0 
балів, інтелектуальна стереотипність і бідність зв'язків з різноманітними відомостями, знаннями і 
досвідом – 1 бал, інтелектуальна "достатність" залучення інформації – 2 бали, інтелектуальна 
креативність і пластичність – 3 бали; 

3) здатність до передачі музичної навчальної інформації вербальними засобами: недоречність – 1 бал, 
середня вербальна адекватність задуманого образу або навчального матеріалу – 2 бали, вербальна 
точність, метафоричність, індивідуальна виразність – 3 бали; 

4) здатність до передачі музично-навчальної інформації невербальними засобами (залучення 
адекватної пластики, засобів інтонаційного виразності): пластична невпевненість, лицьова нерухомість і 
інтонаційна монотонність – 1 бал, відкритість і середня виразність лицьової і тілесної пластики, 
інтонаційності мови – 2 бали, точна невербальна експресія музичного сенсу – 3 бали; 

5) ступінь полімодальності передачі музичного образу: мономодальність – 1 бал, бімодальність – 2 
бали, полімодальність – 3 бали; 

6) ступінь гнучкості поведінки в умовах невизначеності, парадоксальних питань та інших природних і 
модельованих обставин: явно виражена ригідність і стереотипність поведінки в музично-педагогічному 
контексті – 0 балів, обмежена можливість до зміни поведінки – 1 бал, нестійка спонтанність поведінки – 
2 бали, стійка спонтанність, гнучкість і щирість у поведінкових проявах – 3 бали. Відсутність ознаки 
розцінювалася як нульовий рівень, низький рівень ознаки – 1 бал, середній – 2 бали, високий – 3 бали. 

Далі ми здійснювали обрахування даних за кожною з ознак і виявляли загальний бал кожного 
студента, середній по групі. 

Виходячи з отриманих даних були визначені кількісні критерії для виявлення рівня: низький рівень 
визначався в межах від 5 до 8 балів (сумарно за 6-ти ознаками), середній бал – від 9 до 13 балів і високий 
– від 14 до 18 балів. Наведено деталізовані дані по частині вибірки (N = 69 осіб) з метою презентації та 
розподілу одиниць спостереження. В ході дослідно-експериментальної роботи ці критерії розглядалися 
для кожного студента в комплексі, тобто одразу сумарно, по ходу відпрацьовувалися ознаки проявів для 
кожного рівня. Оскільки вибірка репрезентативна за статтю та віком, а також за вихідними музичними і 
психічними даними, ми з великим ступенем вірогідності можемо вважати, що та ж картина загальної 
динаміки поширюється на всю вибірку. 

Якісний аналіз дозволяє зробити висновок, що окремі показники (невербальна оснащеність і ступінь 
полімодальності музично-образних представлень) можуть бути високими, що говорить про 
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індивідуально-психологічні особливості, багатство чуттєвої тканини музичного досвіду, здібності до 
невербальної комунікації. 

Для учасників експерименту в рамках загальнокультурологічного критерію нами було запропоновано 
два завдання: "Письмове інтерв'ю" і "Звукова анкета". Студентам було запропоновано в письмовій формі 
відповісти на 6 питань, для визначення загальних музично-теоретичних знань. Правильна відповідь на 
одне питання оцінювалась у 2 бали. Максимально у цьому завданні можна було отримати 12 балів. 
Студенти, які набрали 10-12 балів продемонстрували достатній рівень сформованості комунікативної 
компетенції, від 5-9 балів набрали студенти з середнім рівнем сформованості комунікативної 
компетенції, 0-4 бали – з низьким рівнем сформованості комунікативної компетенції в межах 
пізнавального критерію. 

В ході виконання завдання "Звукова анкета", ми визначали рівень сформованості комунікативної 
компетенції в межах загальнокультурологічного критерію (2 бали за правильну відповідь). 

Аналіз анкетування студентів-інструменталістів показав, що більшість респондентів вибрали музичні 
фрагменти, пояснивши свій вибір знанням назви твору і композитора, що написав його, але лише 2 
студенти правильно визначили епоху і жанр. На жаль, у них виявився обмежений словниковий запас для 
вираження своїх емоцій, почуттів і переживань. 

Для визначення рівня сформованості комунікативної компетенції майбутніх учителів музики в рамках 
методичного критерію пропонувалося завдання "Професіонал у своїй справі". В результаті аналізу ми 
відзначили, що студенти не підготовлені до методичної роботи, більшість з них виконали першу частину 
завдання, склали орієнтовний план роботи над твором, другий етап цього завдання виконала невелика 
кількість студентів, тільки двоє осіб змогли скласти повноцінну концертну програму. 

У межах творчого критерію студентам були запропоновані завдання "Приклад-загадка", "Я відчуваю і 
виконую". Аналізуючи результати виконаної роботи, відзначимо, що більшість студентів 
продемонструвала недостатнє володіння навичками читання з листа, слабо орієнтувалася в особливостях 
стилю та епохи даного твору, поверхнево оцінювала художній образ, погано формулювала відповіді. 
Частина респондентів, правильно зігравши ноти, не звернула уваги на нюансування, не точно 
прорахувала ритмічний малюнок, проявила недостатньо глибоке розуміння художнього образу, не 
орієнтувалася у визначенні стилю та епохи музичного прикладу. Деякі майбутні викладачі точно 
прочитали нотний текст, приділяючи увагу динаміці, агогіці, нюансіровці, досить ясно конкретизували 
художні образи у запропонованому музичному прикладі, чітко визначили стиль і епоху твору. 

Друге завдання в межах цього критерію "Я відчуваю і виконую". Результати виконання завдань 
оцінювалися за 9-бальною шкалою. Низькому рівню (0-3 бали) відповідали неточні характеристики 
художніх образів, наявність лише опису елементів художнього задуму, абсолютне невміння пояснити 
використання музичних засобів виразності. Середньому рівню (4-6 балів) були характерні неточні 
конкретизації художніх образів, недостатньо глибоке розуміння використання музичних засобів виразності. 
Високий рівень (7-9 балів) характеризувався конкретизацією художніх образів, глибинним проникненням у 
них, оригінальністю інтерпретації, здатністю побачити нове, що не суперечить задуму твору. 

Організаційно-виконавський критерій. В межах цього критерію було запропоновано "Практичне 
завдання". Під час заняття в оркестровому класі, визначаючи рівень сформованості комунікативної 
компетенції майбутніх учителів музики в класі оркестрового диригування, ми прийшли до висновку, що 
оркестрантам важко вдається одночасно виконати всі поставлені завдання. Було відзначено недостатнє 
володіння всіма видами ансамблів: як динамічного і ритмічного, так і штрихового. Не всі студенти 
вміють реагувати на агогічні відхилення, необхідні диригенту. 

Таблиця 1. 
Результати вихідного рівня сформованості комунікативної компетенції майбутніх учителів музики 

в класі оркестрового диригування 
Критерії 

Загальноку-
льтуроло-
гічний 

Методичний Творчий 
Загальний 
результат 

% 

Рівні 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 
Достатній 25 20 30 25 35 30 30 25 
Середній 30 30 35 30 40 40 35 33,4 
Низький 45 50 35 45 25 30 35 41,6 

Аналізуючи таблицю 1, відзначимо такі результати: в межах загальнокультурологічного критерію на 
високому рівні було 25 % студентів експериментальної групи, 20 % респондентів контрольної групи; 
середній рівень продемонстрували 30 % студентів і контрольної, і експериментальних груп; 45 % (ЕП), 
50 % (КГ) – низький рівень сформованості комунікативної компетенції. 
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В межах ціннісно-орієнтаційного критерію 30 % студентів (ЕГ) і 25 % (КГ) продемонстрували 
високий рівень сформованості комунікативної компетенції, на середньому рівні виявилися 35 % 
респондентів експериментальної групи, 30 % студентів контрольної групи; 35 % (ЕГ) і 45 % (КГ) 
музикантів-інструменталістів опинилися на низькому рівні. 

Результати рівня сформованості комунікативної компетенції в межах комунікативного критерію були 
такими: високий рівень – 35 % (ЕГ), 30 % (КГ) студентів; середній рівень – 40 % респондентів (ЕГ, КГ); 
низький рівень – 25 % (ЕГ), 30 % (КГ). 

Висновок. Таким чином, результати вихідного рівня професійної підготовки музикантів-
інструменталістів були такими: 30 % ЕГ і 25 % КГ продемонстрували достатній рівень сформованості 
комунікативної компетенції, середній результат відзначений у 35 % ЕГ і 33,4 % КГ, з низьким 
результатом проявили себе 35% респондентів ЕГ і 41,6 % КГ. 
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Комурджи Р. З. Содержание и анализ результатов констатирующего эксперимента по 
формированию коммуникативной компетенции будущих учителей музыки  

в классе оркестрового дирижирования. 

В статье исследуется актуальная педагогическая проблема формирования коммуникативной 
компетенции будущих учителей музыки в классе оркестрового дирижирования, определяются 
концептуальные подходы ее решения, обосновываются критерии и показатели оценки уровня 

сформированности коммуникативной компетенции будущих учителей музыки в классе оркестрового 
дирижирования. Выявлено, что результаты исходного уровня профессиональной подготовки 

музыкантов-инструменталистов продемонстрировали достаточный уровень сформированности 
коммуникативной компетенции. 

Komurdzhi R. Z. The Content and Analysis of the Results of the Constituent Experiment on the Formation of 
the Communicative Competence of Future Musical Teachers in the Class of the Orchestral Conducting. 

The article examines the current pedagogical problem of the future musical teachers' communicative 
competence formation in the class of the orchestral conducting, determines the conceptual approaches to its 

solution, justifies the criteria and indicators for the evaluating the level of the future musical teachers' 
communicative competence formation in the class of the orchestral conducting. It is clarified that the results of 

the initial level of the musicians' professional training have demonstrated the sufficient level of the 
communicative competence formation. 
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ВПЛИВ ІДЕЙ В. ГУМБОЛЬДТА НА МОВНУ ОСВІТУ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ 
У XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ. 

У статті досліджено зміст філософії освіти та реформаторської діяльності засновника порівняльного 
мовознавства Вільгельма фон Гумбольдта, вплив ідей німецького мислителя на європейську культуру 
ХІХ і ХХ ст. У світлі протистояння гумбольдтіанського гуманізму ніцшеанським дегуманістичним 

інтенціям розглянуто розвиток філософської антропології Гумбольдта у сфері середньої мовної освіти, 
а також у контексті університетської науки про мову. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та 
практичними завданнями. Ідеї Вільгельма фон Гумбольдта, одного з найвидатніших представників 
європейської культури ХІХ ст. у сфері державотворення, освіти, педагогіки й лінгвістики, становлять 
цілісну філософську систему поглядів, яка ґрунтується на антропоцентричній концепції мови, в основі 
якої лежить думка про єдність ''духу народу'', його мови і культури. Філософська антропологія 
Гумбольдта мала великий вплив на розвиток освіти в країнах Європи. Гуманістичні ідеї німецьких 
мислителів Гердера, Гете й Гумбольдта ще на початку ХХ ст. утримували свої позиції у сфері філософії 
освіти, філософії мови, філософії мистецтва, філософії історії, філософії культури і протистояли їх 
тотальній дегуманізації під впливом концепцій інших німецьких мислителів Ніцше і Маркса. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на 
які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. До історії питання внеску Гумбольдта (як філософського, так і практичного) у 
розвиток європейської освіти певною мірою та в певному ракурсі звертаються українські дослідники 
В. Бугров [1], В. Бульба [2], О. Варениця [3], А. Євграфова [4]. Питання про складну долю лінгвістичних 
ідей Гумбольдта в науці про мову найбільш глибоко й систематизовано висвітлено латиським 
професором Я. Лоя в монографії ''Історія лінгвістичних вчень'' і російським професором О. Радченко в 
монографії ''Мова як світотворення: лінгвофілософська концепція неогумбольдтіанства''. 

Формування цілей статті (постановка завдання). У світлі протистояння гумбольдтіанського гуманізму, 
його філософської антропології дегуманістичним ніцшеанським інтенціям, що ознаменувалося наприкінці 
ХХ ст. публікацією документа під назвою ''Європейський простір вищої освіти, спільної заяви європейських 
міністрів освіти, підписаної в Болоньї 19 червня 1999 року'', ми розглянемо питання філософії освіти 
В. Гумбольдта, у контексті якої ним була проведена реформа освіти і реалізована модель ''класичного 
університету'' як осередку науки, культури і моралі, а також питання впливу ідей німецького мислителя на 
мовну освіту в країнах Європи в ХІХ – поч. ХХ ст., яка поставала в лоні університетів. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Вихід ''Болонської декларації'' наприкінці ХХ ст. знаменував остаточну зміну концепції 
європейської освіти, перемогу в цій сфері дегуманістичних інтенцій, появу докорінно іншої по 
відношенню до ідей гуманізму філософії освіти, відтак зникнення такого явища європейської культури, 
як класичний університет. За словами В. Бугрова, Болонський процес базується на принципово новій 
філософії освіти: ''Його реалізація спрямована на досягнення конкурентоздатності системи освіти (та її 
продукту – випускника), яка допоможе йому – випускнику – працевлаштуватися без зайвих проблем. 
Іншими словами, освіта тепер розглядається (нехай це прямо й не заявляється, але...) як товар чи послуга, 
поряд з іншими товарами і послугами. Ключову роль у цьому повинні зіграти університети, що (знову ж, 
це прямо не висловлюється, але...) перетворюються в організації з надання освітніх послуг, і тоді одне з 
їхніх ключових завдань – залучити якнайбільше тих, хто такі послуги буде споживати, тобто студентів, 
які після отримання освітньої послуги зможуть її реалізувати, якнайкраще та якнайшвидше 
працевлаштувавшись…'' [1: 35]. 

Ідея класичного університету була теоретично обґрунтована і реалізована в житті, передусім, 
зусиллями двох громадських діячів і вчених ХІХ ст.: засновника Берлінського університету – 
Вільгельма фон Гумбольдта, який впровадив концепцію дослідницького університету, й англійця 
кардинала Джона Генрі Ньюмена, який очолював Католицький університет у Дубліні й впровадив 
концепцію інтелектуального університету. Мета дослідницького університету полягає в науково-
дослідницькій діяльності, скерованій на накопичення цілком нових фундаментальних знань незалежно 
від вузькоутилітарних запитів соціальних і державних інституцій, в автономії університетів, їх активній 
громадській позиції, академічній свободі викладання, навчання і дослідження, спадкоємності наукової 
традиції учитель-учень, єдності навчання й дослідження, формування творчо мислячої особистості, яка 
не лише накопичує знання, а й осмислює їх у цілісному контексті культури, – відтак у створенні 
академічного ''етосу'' як сукупності ідеалів університетської освіти й норм поведінки викладачів і 
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студентів. Мета інтелектуального університету зосереджена на вихованні та формуванні культурно й 
інтелектуально розвиненої свобідної особистості. У своєму органічному поєднанні обидві концепції 
складають ідею класичного університету. Як бачимо, нова філософія освіти (і це зафіксовано у 
Болонській декларації) втрачає свою антропологічну спрямованість, замінивши культурну особистість як 
ціль педагогіки й освіти на конкурентоздатного суб’єкта. 

Ідеї Гумбольдта в галузі освіти й педагогіки постають на поч. ХІХ ст. як опозиція концепції освіти 
педагогів-просвітителів ХVІІІ ст., які вбачали цілі освіти у трансформації станового суспільства в 
суспільство професійне. Німецькі філософи Й. Гербарт, В. Гумбольдт, Ф. Шлейєрмахер обґрунтували 
пріоритет загальної освіти над професійною. Завдяки їхнім зусиллям і впливу в першій третині ХІХ ст. у 
Пруссії, а в середині століття в європейських країнах складається нова інституція – обов’язкова 
загальноосвітня школа. Позастанові й позапрофесійні завдання, проголошені цими філософами, 
спричинили в педагогіці появу нового розділу досліджень – теорії освіти, на що вказують автори 
монографії ''Образи освіти. Західна філософія освіти. ХХ століття'' [5: 472]. Гуманістичні концепції 
німецьких філософів, засновані на відродженому інтересі до античної культури та її ідеї всебічного 
розвитку особистості, надали теорії освіти настільки потужний потенціал, що поняття ''освіта'' стало 
одним із найважливіших понять в історії німецької культури. 

Найбільший внесок у теорію освіти робить Гумбольдт, ідеї та реформи якого обумовили радикальні 
зміни у формі організації освіти. Передусім, йдеться про його концептуальний погляд на освітній процес 
як вільну взаємодію індивідуальностей одне з одним і зі світом. Освіту Гумбольдт розуміє не як окрему 
сферу соціального буття людини, а з позицій філософської антропології як процес творення особистості 
– її всебічного розвитку, в якому аксіальним виступає поняття свободи. У роботі ''Ідеї щодо досвіду, який 
визначає межі діяльності держави'' (1792) він пише: ''Але вже сама природа обмежень свободи в наших 
державах – той факт, що вони значно більшою мірою спрямовані на те, що людина має, ніж на те, що 
вона є, і при цьому навіть не сприяють, як це було в давніх державах, хоча б однобічному розвитку 
фізичної, інтелектуальної та моральної сили, а нав’язують їй, визначаючі ідеї в якості законів, – 
пригнічує енергію, яка є неначе джерелом кожної діяльної доброчесності й необхідною умовою високого 
та всебічного розвитку'' [6: 29]. Очевидно, що Гумбольдт не бачить освіти як розвитку особистості поза 
свободою і доброчесністю. Думка, висловлена у статті ''Про внутрішню та зовнішню організацію вищих 
наукових закладів у Берліні'', про те, що розуміння вищих наукових закладів як вершини, місця 
скупчення усього, що безпосередньо стосується моральної культури нації, обумовлено їх призначенням, 
є основоположною у гумбольдтівській концепції університету. Мислитель зазначає: ''Завдання цих 
закладів – опрацювати науку у найглибшому, найширшому сенсі слова та передати духовному 
вихованню вже опрацьований матеріал'' [7: 28]. Отже, розвиток університетської науки Гумбольдт 
розглядає як шлях до ''моральної культури нації''. 

Думка про розвиток індивідуальності, який має стати найвищою ціллю діяльності держави, є 
основоположною для педагогічної концепції Гумбольдта і впроваджених ним реформ у галузі освіти. 
Початок проведення цих реформ випадає на складний історичний відрізок – поразки Пруссії у 
Наполеонівських війнах 1806-1807 рр. Їх розвиток відбувається протягом усього ХІХ ст. і набуває 
розквіту за часів кайзерівської Німеччини і Веймарської республіки. У 1920-ті рр. Берлін перетворюється 
на культурну столицю світового масштабу, а к 1930 р. німецькі фізики й хіміки отримують 21 з 67 
Нобелівських премій. Реформи Гумбольдта і створена ним модель університету виявляються однією із 
головних причин процвітання німецької науки, культури і державності в останню третину ХІХ – першу 
третину ХХ ст., що триває аж до приходу до влади нацистів, для яких національним орієнтиром стає 
дегуманізована ніцшеанська ідея особистості – авторитарного індивіда, який не визнає жодної свободи і 
жодних інтересів, окрім своїх власних. За часів панування фашистів університети втрачають свою 
автономію, а наукова діяльність учених скеровується партією націонал-соціалістів у надмір жахливе за 
своїм цинізмом антигуманістичне річище. Цілі освіти в цей період задекларовано в ''Майн Камфі'': 
''Народна держава має виходити з передумови, що хоча науково і малоосвічена, але тілесно здорова з 
хорошим міцним характером людина сповнена рішучістю та силою волі, більш цінна для народної 
спільноти, ніж духовний слабак'' [8: ЕР]. Завдяки девальвації цілей освіти й пропаганді трудового 
виховання гітлерівська Німеччина швидко стає конкурентоздатною в економічно-промисловій галузі, але 
таких масштабів остракізму щодо видатних діячів культури в усіх її сферах не зазнала жодна держава за 
всю історію людства, хіба що радянська Росія, коли до влади прийшли марксисти зі своїм розумінням 
трудового виховання. Країну покинули Томас Манн, Бертольд Брехт, Курт Вайль, Мартін Бубер, 
Вальтер Гропіус, Макс Беркман, Еріх Фромм, Зігмунд Фройд, Ріхард Курант, Фріц Габер, Йоганн фон 
Нейман, Макс Борн, Альберт Ейнштейн і багато інших представників німецької науки, мистецтва та 
літератури світового масштабу. Протягом 1933-1939 рр. Німеччину й Австрію залишило майже 3 тисячі 
вчених, серед них 29 лауреатів Нобелівської премії, число студентів вищих учбових закладів зменшилося 
більш ніж у половину, в університетах було звільнено близько 20 % викладачів, Берлінський і 
Франкфуртський університети втратили третину свого професорського складу. Найбільшого ж удару 
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було завдано гуманітарним сферам – історії, філології та філософії. Одного з найвидатніших філософів 
ХХ ст. Карла Ясперса було позбавлено професорського звання, натомість у пошані ''філософія життя'' і, 
передусім, її родоначальник – Фрідріх Ніцше. Варто зазначити, що після поразки нацистської Німеччини, 
коли перед німецьким народом постало питання про реорганізацію системи освіти, точніше сказати, 
відбудову руїни, що від неї лишилася, то підґрунтям для відродження стали реформи Гумбольдта. 

У період політичних реформ у Пруссії, будучи міністром освіти, Гумбольдт 1809 року впроваджує 
модель горизонтальної побудови школи як структури ''загальної освіти''. Він виступає за ''елементарну'', 
''шкільну'' й ''університетську освіту'', рішуче відкидаючи будь-яку диференціацію, насамперед, ранню 
професіоналізацію, яка суперечила концепції освітнього процесу як свобідної взаємодії 
індивідуальностей одне з одним і зі світом. 

Велике значення надавалося гімназіям, які виступали підготовчим етапом до університету, тому в 
системі середньої освіти відбулися радикальні зміни. Освіта в гімназіях у дореформений період носила 
''класичний'' характер, успадкований від середньовічної латинської школи, – домінуюча роль належала 
латинській мові, у вивченні якої акцент ставився на граматику й риторику на підставі читання релігійних 
текстів і творів римських авторів як взірців красномовства і моралі. У навчальну програму гімназій було 
внесено суттєві зміни за рахунок включення предметів реального циклу: математики, фізики, географії, 
історії та нових мов. Під впливом ідей Гумбольдта відбулася переоцінка ''античності в історії думки 
Нового часу: на перше місце висувалися давньогрецька мова, давньогрецька література і філософія…'' [9: 
96]. Суттєво змінився погляд на вивчення мов і культур античного світу, у ракурсі якого у гімназистів 
мало розвиватися не формальне мислення, а продуктивна, творча думка на підставі діалектичних 
розмислів, самостійних узагальнень і висновків. 

У вивченні грецької античності Гумбольдт ставив два завдання: ознайомлення з афінською 
демократією шляхом засвоєння творів давньогрецьких мислителів, по-перше, мало стати засобом 
поширення ідеї громадянської рівності, по-друге, мало сприяти формуванню гармонійно розвиненої у 
фізичному, розумовому та моральному плані особистості. Таким чином, виходячи з гумбольдтівського 
постулату про те, що мови є органами оригінального мислення націй, за допомогою яких творяться 
національні картини світу й культурні кола, за межі яких можна вийти тільки вступивши в інше коло, у 
молодого покоління на підставі вивчення давньогрецької і рідної мов мав формуватися новий етично-
естетичний ідеал доброчесності. Про це йдеться у роботі ''Ідеї щодо досвіду, який визначає межі 
діяльності держави'', де на підставі моральних взірців, задекларованих у давньогрецьких літературних і 
філософських текстах Гумбольдт виводить ''істинну цінність'' особистості, що постає як ''розквіт фантазії, 
глибина духу, сила волі та цілісність усієї істоти людини'' і складає ''велич індивіда, яка зникає разом iз 
його життям''; для такої особистості, яку культивує німецький мислитель, найвищим благом є 
доброчесність, здобута власними зусиллями, а не щастя ''як нагорода ззовні'' [6: 29]. Підтвердження своїм 
думкам Гумбольдт шукає, передусім, у ''Етиці'' Арістотеля, моральний каркас якої наприкінці ХІХ ст. 
намагається зруйнувати Ніцше, про що йдеться у книзі ''Після чесноти: Дослідження з теорії моралі'' 
шотландського філософа Е. Макінтайра [10: 150-355]. 

Уже на рівні гімназії впроваджується багатомовна освіта – вивчення кількох мов стає необхідною 
умовою для тих, хто має намір продовжувати навчання в університеті. Такий підхід до мовної освіти 
формується під впливом ідеї Гумбольдта про те, що пізнання мов є шляхом пізнання світу: ''через 
розмаїття мов для нас відкривається багатство світу й різноманіття того, що ми пізнаємо у ньому'' [6: 
349]. У середині ХХ ст. цей підхід було задекларовано на загальноєвропейському рівні у Статті 2 
''Європейської культурної конвенції'' (Париж, 1954) Ради Європи: ''Кожна Сторона, що домовляється, 
наскільки це можливо: а) підтримує вивчення своїми громадянами мов, історії та культури інших Сторін, 
що домовляються, і надає цим Сторонам відповідні можливості для того, щоб сприяти такому вивченню 
на її території, а також прагнути до заохочування вивчення своєї мови чи мов, історії та культури на 
території інших Сторін, що домовляються, щоб проводити таке вивчення на її території'' [11: ЕР]. 

Увага до мовної освіти обумовлена функціями мови та її призначенням, яке Гумбольдт бачить у тому, 
щоб: 1) здійснювати перетворення світу в думку; 2) виступати посередником у взаєморозумінні людей і 
висловлювати їхні думки і почуття; 3) служити засобом для розвитку внутрішніх сил людини, впливаючи 
на силу мислення, почуттів, світогляду мовців. Він був першим, хто у своїх роботах описав усі три 
функції мови: прагматичну, комунікативну та пізнавальну. При цьому в контексті філософії Гумбольдта 
простежується діалектичний зв’язок між антропологічним спрямуванням його думки й визнанням 
пізнавальної функції мови як головної. Пріоритет пізнавальної функції обумовив ідею дослідницького 
університету. Ця домінуюча функція мови пов’язана у філософії Гумбольдта з поняттям істини. 
Мислитель стверджує: ''Із взаємообумовленої залежності думки і слова випливає, що мови виявляються 
не лише засобом висловлювання вже пізнаної істини, але і, більше того, засобом відкриття раніше 
невідомої'' [12: 319]. На підставі такої концепції мови будується університетська освіта. Виступаючи 
супроти схоластичного підходу до викладання, де істина вже є наперед відомою і завдання викладача 
полягає в тому, щоб передати її в готовому вигляді своїм учням, Гумбольдт стверджує, що істину можна 
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і необхідно шукати, відтак головне завдання університетських викладачів спонукати до її пошуків 
студентів, зробивши їх рівноправними партнерами в процесі пізнання. На цьому ґрунті постає і 
доконечна ціль мовознавства – ''ретельне дослідження різних шляхів, якими незліченні народи 
вирішують вселюдське завдання'' опанування об’єктивної істини посередництвом мови [12: 47]. 
Порівняльне мовознавство, на думку Гумбольдта, має живитися інтересом щодо проникнення в 
''осереддя, де мова пов’язана з формуванням духовної сили нації'', яке визначає ''національний характер'', 
що на ньому ''основане все творче в історії нації'' [12: 47]. 

Дві інтенції, закладені реформами й філософськими ідеями Гумбольдта в підґрунтя європейської 
освіти визначали науковий підхід і до мовних явищ, – спрямування дослідницької діяльності на 
об’єктивне пізнання законів природи та її орієнтація на філософсько-емпіричне знання. Обидві інтенції, 
по-перше, сприяли появі й становленню мовознавства як самостійної галузі науки, адже мова, згідно з 
концепцією Гумбольдта, є органічною частиною природи і як ''безпосередня еманація органічної 
сутності'' вона ''розділяє природу всього органічного'' [12: 308], відтак підкоряється об’єктивним законам 
природи і може досліджуватися за допомогою об’єктивних наукових методів. Використавши семантичні 
можливості слова ''природа'' за допомогою характерної для його мовлення стилістичної фігури, як 
дистинкція, Гумбольдт виявляє діалектичний зв’язок між природою, мовою і мисленням: ''Якраз саме з 
первісного природного стану може виникнути така мова, що сама є творенням природи – природи 
людського розуму'' [12: 314]. По-друге, з означених інтенцій та ідеї Гумбольдта про те, що в мові 
виявлено своєрідність культури того чи іншого народу, постає думка про те, що впровадження 
філософсько-емпіричних методів і підходів у вивченні різних національних мов спонукає до 
порівняльного дослідження емпіричного мовного матеріалу, на підставі якого можна робити глибокі й 
змістовні узагальнення філософського характеру. Таким чином, Гумбольдт виступає не тільки 
засновником теоретичного мовознавства як науки, а й засновником лінгвістичної компаративістики. 

Мовознавчі ідеї Гумбольдта розвивалися складними шляхами, тому питання їх впливу на розвиток 
лінгвістики як предмета викладання та предмета дослідження в університетах Європи є складним і 
неоднозначним. У найближчому поколінні філологів Гумбольдт не мав учнів, у кращому разі – послідовників 
та інтерпретаторів, радше епігонів. Можливо, причина у тому, що він був ''кабінетним ученим'' і доля не 
подарувала йому нагоди втілити в життя власну концепцію спадкоємності між учителем і учнем. 

Обставини ж склалися так, що написані 1801 року ''Дослідження історії ранніх жителів Іспанії за 
допомогою мови басків'', де закладалися основи порівняльного мовознавства, не увійшли своєчасно в 
науковий обіг, на той час, коли 1821 року були надруковані, у німецькій університетській науці 
сформувалася індогерманістика як історична дисципліна, яка ставила перед собою мету: встановлення 
генетичної спорідненості мов у межах певної сім’ ї. Це була одна з небагатьох практичних робіт 
філософа, яка по суті заклала основи історичної топоніміки, вона становила першу в науці спробу 
поєднання лінгвістики з історичною наукою. Філософське розуміння Гумбольдтом мови як вічного 
процесу завдає удар логічній ''Граматиці Пор-Руаяля'', яка ігнорувала самобутність окремих мов, й 
закладає в лінгвістиці основи історичної точки зору. У доповіді ''Про порівняльне дослідження мов'' 
(1820) вчений виступає за типологічну порівняльну граматику споріднених і неспоріднених мов, 
протиставляючи дедуктивній граматиці ''індуктивну, загальну, порівняльну, яка спираючись на конкретні 
факти й багатоманітні засоби висловлювання понять, поступово доходить до більш широких 
узагальнень'' [13: 56]. Ідею Гумбольдта про те, що треба вивчати живі мови та діалекти підхопили й 
розвинули вже младограматики у зв’язку з появою лінгвістичної географії, проте захопившись 
емпіричними дослідженнями, вони занедбали глибину його філософської думки. 

У 1850-1860-ті рр. під впливом ідей Гумбольдта розвивається порівняльно-історичний метод у 
роботах німецьких учених А. Шлейхера, А. Ф. Потта, Т. Бенфея, А. Куна, Г. Курціуса, М. Мюллера, 
Г. Штейнталя, датчанина Й. М. Мадвіга. Цей метод застосовують у дослідженні різних гілок 
індоєвропейських мов: індійської, іранської, слов’янської, балтійської, германської, кельтської, 
італійської, грецької. Це зробило порівняльні розвідки менш гіпотетичними і більш конкретними. У 
цьому контексті постає лінгвістична палеонтологія й психологічне мовознавство. 

У 1870-1900-ті рр. дехто з представників младограматиків розвивав порівняльне мовознавство. 
Італієць Г. І. Асколі в контексті індоєвропейської компаративістики займається індійськими та 
романськими мовами. Французький мовознавець М. Бреаль досліджує класичні мови. Німецький учений 
А. Лескін – слов’янські та балтійські. Датчанин К. Вернер – германські. Німецький лінгвіст К. Бругман 
порівнює індоєвропейські мови. Німецький учений Б. Дельбрюк закладає основи порівняльного 
синтаксису індоєвропейських мов. Датський науковець В. Томсен працює в галузі дослідження 
запозичених слів. Німецький професор А. Бецценберге працює з готською й балтійськими мовами. 
Німецький мовознавець Г. Гірт опрацьовує порівняльну граматику індоєвропейських мов. Голландський 
учений М. Ван-Вейк займається розвідкою слов’янських і балтійських мов. Балтійські мови вивчає і 
німець Е. Френкель. Німецький дослідник Г. Габеленц розглядає неіндоєвропейські мови. 
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Для перших гумбольдтіанців першорядною проблемою виявляється ідея номінації, пов’язана з 
визначною роллю мови в житті народу. Одним із них був Ф. Н. Фінк – перший послідовник Гумбольдта, 
який у 1890-ті рр. заклав основи психологічної інтерпретації його ідей, проте безпосередньо пов’язати 
психологію народу з його мовою змогли вже неогумбольдтіанці. У 1920-1930-ті рр. М. Дойчбайн, 
К. Вільтхаген, Ф. Аронштайн досліджують зв’язок між мовою й англійським етнічним характером, 
О. Лерх досліджує зв’язок іспанського й французького народних характерів з особливостями їх мов, а 
Х. Гюнтерт робить те саме відносно специфіки німецького характеру. Відтак з’являється методика 
розкриття національного характеру через мову. Проте, як зауважує О. Радченко, факт залучення ідей 
Гумбольдта гумбольдтіанцями, зокрема Х. Штайнталем, В. Вундтом, Ф. Маутнером у власні лінгвістичні 
концепції ''зовсім не означає автоматичного визнання ідіоетнічності мов'' [14: 68]. Тому названих учених 
дослідник вважає лише епігонами Гумбольдта, оскільки жодному з них не вдалося осягнути глибину ідей 
німецького мислителя і творчо розвинути його філософську-емпіричну антропологічну концепцію мови. 

Зауважимо, що вже в 1870-х рр. набуває розвитку гуманістична традиція, закладена антропологічною 
філософією Гумбольдта, адже теоретики гумбольдтіанської орієнтації Л. Вейсгербер, Е. Сепір, Б. Уорф 
свої міркування ''будують із повним урахуванням ''чинника людини'', а науку про мову розглядають як 
інтегральну складову загально філософської теорії про людину'' [4:108]. 

В Україні першими популяризаторами ідей Гумбольдта стали П. Житецький, який написав 
дослідження ''Гумбольдт в історії філософського мовознавства'' (1900), і засновник психологічної школи 
О. Потебня, який, засвоївши низку ключових концептів німецького мислителя, створив власну 
філософію мови. Ключовим у філософії Потебні є питання – мова і мислення, яке постає у роботі 
Гумбольдта ''Про розрізнення будови людських мов і його вплив на духовний розвиток людства'' (1907): 
''Мова є не продуктом діяльності (Ergon), а діяльністю (Energia). Її істинне визначення може бути тільки 
генетичним. Мова представляє собою роботу духу, що постійно відновлюється, спрямовану на те, щоб 
зробити звук, який артикулюється, придатним для висловлювання думки'' [12: 70]. 

У наведеній цитаті Гумбольдт ставить ще одну важливу проблему, яка виступає наріжним каменем 
сучасних теорій мовознавства. Він першим підходить до розмежування мови і мовлення. Ця ідея 
німецького мислителя пізніше оформлюється в цілісну концепцію Ф. де Сосюром. Однак, за словами 
Г. Рамішвілі: ''Незважаючи на можливу спадкоємність в утвердженні цього вихідного положення, варто 
розуміти, що Ф. де Сосюр, хоча й відрізняє мовну здатність від мовленнєвої здатності говоріння, проте 
не тлумачить її енергетично і тому на підставі цього не пред’являє науці про мову такі високі вимоги, як 
Гумбольдт'' [15: 432]. Це розходження між Гумбольдтом і Сосюром має свої наслідки, на які звертає 
увагу Я. Лоя, стверджуючи: ''Тонке розуміння діалектики піднімає Гумбольдта над багатьма новітніми 
мовознавцями, наприклад над Сосюром, який недіалектично розчленовував мову на частини'' [13: 54]. 

На нашу думку, конфлікт між Гумбольдтом і Сосюром є більш глибоким і перебуває у філософській 
площини. Адже для Гумбольдта мова є живим організмом, а не мертвою, неорганічною структурою. 
Мова – це матеріально-духовна енергетична система, органічне, природне ціле, яке не можна 
розчленовувати на механічно поєднані частини й знекровлювати: ''Як безпосередня еманація органічної 
сутності в її чуттєвій (sinnlich) і духовній значущості мова розділяє природу всього органічного, де одне 
проявляється через інше, загальне в частковому і де завдяки всепроникаючій силі утворюється ціле. 
Сутність мови безперервно повторюється і концентрично проявляється в ній самій; вже у простому 
реченні, оскільки воно засноване на граматичній формі, видно її завершену єдність, і оскільки поєднання 
найпростіших понять спонукає до дії всю тканину категорій мислення, – де позитивне тягне за собою 
негативне, частина – ціле, одиничне – множинне, наслідок – причину, випадкове – необхідне, відносне – 
абсолютне, де одна зміна простору і часу вимагає іншої, де одне відчуття знаходить відгук в іншому, 
близькому відчутті, – то, щойно досягається ясність і визначеність висловлення найпростішого 
поєднання думок, а також відповідне буяння слів, цілісність мови очевидна. Кожне висловлювання 
приймає участь у формуванні ще не висловленого чи його підготовлює'' [12: 308]. У розумінні 
Гумбольдта енергетичний потенціал мови, маючи природне походження, є сукупною енергією народу, 
його продуктивною силою, яка творить історію і культуру нації. Сосюр вириває мову з 
гумбольдтівського культурного, духовного, антропологічного контексту – дегуманізує. 

''Підхід де Сосюра мав на меті поставити мову поза часом і поза історією, досліджуючи її як сукупність 
слів-елементів'' [16: 238] – це цитата з ''Енциклопедії постмодернізму'', американських авторів, які у статті 
''Лінгвістика'', подаючи історичний огляд розвитку цієї науки від часів античності до кінця ХХ ст., роблять 
велику лакуну, переходячи від ''Граматики Пор-Руаяля'' (1662) відразу до структуралізму Сосюра, ніби 
Гумбольдта, його попередників і наступників не існувало взагалі, натомість наполягають на визначальному 
впливі Ніцше у становленні лінгвістики як науки. Дійсно, структуралізм, який заснував у мовознавстві 
Сосюр, постав з філософії Ніцше. Е. Бенвеніст, Ж. Дельоз, Ж. Дерріда, Ж-Ф. Ліотар, М. Фуко у своїх 
роботах підкреслюють генетичний зв’язок структуралізму, постсруктуралізму й деконструктивізму з 
філософією, етикою та естетикою Ніцше, утвердивши постулат про множинність і відносність істини, 
рішуче відкидають пізнавальну функцію мови – тепер головною є комунікативна. 
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Як бачимо, мовознавчі ідеї у ХІХ ст. розвивають здебільшого вихованці німецьких університетів під 
впливом гуманістичних ідей Гумбольдта, на початку ХХ ст., починаючи від Сосюра, це роблять 
переважно французи під впливом ніцшеанства. А. Варениця зауважує: ''…розвиток філософії в Європі в 
ХІХ – ХХ ст. великою мірою визначався двома традиціями філософування – німецькою та французькою, 
своєрідність яких, безперечно, формувалась під впливом особливостей національних систем освіти, а 
також відповідних інтелектуальних та культурних традицій. Якщо у XIX ст. домінувала переважно 
німецька філософія, безпосередньо пов’язана з моделлю ''дослідницького'' університету В. Гумбольдта, 
то в XX ст. орієнтири філософування задавала французька інтелектуальна традиція … При цьому у 
німецьких університетах зберігалась наступність ''учитель – учень'', тоді як у французьких утвердилось 
негативне ставлення до існування шкіл та спадкоємності у філософії'' [3: 39]. 

Вихованець Франкфуртського й Гейдельбергського університетів за часів їх найвищого розквіту 
філософ і психоаналітик Е. Фромм у книзі ''Мистецтво любові'' (1961) застерігає від ретрансляції знань 
позакультурною традицією: ''Ми навчаємо знань, але випускаємо найважливіший для людини різновид 
навчання – те навчання, що може здійснюватися тільки через присутність зрілої, люблячої особистості. У 
давніші епохи нашої культури, у культурах Китаю й Індії найвище цінувалася людина, наділена 
визначними душевними чеснотами. І вчитель був не лише, і навіть не, насамперед, джерелом інформації 
– його призначенням було передавати певні людські настанови … Якщо нам не вдасться зберегти 
уявлення про те, яким має бути зріле життя, то ми опинимося перед реальною загрозою цілковитого 
припинення нашої культурної традиції. Ця традиція ґрунтується, насамперед, на передаванні з покоління 
в покоління не тих чи тих знань, а певних людських якостей. Якщо наступні покоління більше не 
бачитимуть цих якостей, то п’ятитисячолітня культура загине, навіть якщо знання й далі 
передаватимуться й прибуватимуть'' [17:170]. 

Унікальність філософії освіти Гумбольдта полягає в її генетичному зв’язку з концепцією мови як 
антропологічного феномену, духовного дару народу. Ідеї у сфері освіти й педагогіки, які безпосередньо 
передували Гумбольдту, і ті, що прийшли на заміну, базуються на концепції навчання як передачі 
навичок, однак навчити можна і тварину, сьогодні ж – зробити багатофункціонального кіборга, заклавши 
в нього програму з певним пакетом знань і умінь. Гумбольдт же утверджує освіту як процес живого 
спілкування вчителя й учня, спрямований на передачу культурної традиції і пошук істини, в результаті 
якого має народитися самостійномисляча свобідна особистість, з вибореною системою цінностей, 
обумовлених повагою до культури рідного народу та чужої культури і моралі. Посередником у цьому 
процесі виступає мова з її енергетичним потенціалом, здатним пізнавати світ, творити культуру і 
духовно з’єднувати індивідів у народ, а народи в людство. 

Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 
Реформаторська діяльність В. Гумбольдта припадає на складні часи становлення національної 
самосвідомості європейських народів, культурно-політичного визначення націй на карті Європи. 
Характеризуючи націю як духовну форму людства, мислитель, бачить її специфіку в мові, відтак 
встановлює трикомпонентну органічну структуру людство-народ-мова, обумовлюючи нею нагальну 
потребу середньої й вищої освіти у вивченні рідної мови як культуротворчої сили, а також вивченні мов 
інших народів на підставі поваги до своєї і чужої системи моралі й культури. Розвиток університетської 
науки Гумбольдт розглядає як шлях до моральної культури нації. Усвідомлюючи мову як гносеологічний 
феномен у світотворенні кожного народу, він наголошує на її пізнавальній функції, і на цій підставі 
будує модель дослідницького університету. Створене Гумбольдтом мовознавство зростає в лоні 
університетської науки під впливом його антропологічної філософії. Історично-порівняльний метод 
відкрив науковий підхід до вивчення мови й дозволив виокремити лінгвістику в самостійну галузь 
досліджень, проте геніальні ідеї Гумбольдта у ХІХ – на початку ХХ ст. були реалізовані доволі 
обмежено, через епігонське, механічне відтворення вони так і не знайшли повноцінного втілення до того, 
як з’явився на арені структуралістський підхід до мови, задекларований Ф. де Сосюром на підставі 
дегуманістичних ідей Ніцше. Протистояння Гумбольдт / Сосюр віддзеркалює на філософському рівні 
опозицію різних систем освіти: німецької і французької. Попри все реформи Гумбольдта спричинили 
наприкінці у ХІХ ст. небачений розвиток німецької науки і культури, а на початку ХХ століття – появу в 
німецькій літературі нового для європейського мистецтва слова жанру – ''інтелектуального роману'', 
представленого творами Т. Манна, Г. Гессе, А. Дебліна з особливим типом філософствування й 
інтелектуалізму, що прагнув до цілісної картини світу та всеохоплюючої системності, у той час як 
французька література, зокрема у романах А. Жіда, М. Пруста, розриває людину на свідомість і 
підсвідомість і руйнує мовну тканину оповіді, знищуючи роман як жанр. Хоча Гумбольдт не мав учнів, 
проте його цілісна концепція світу й людини як органічної частини природи, яка завдяки унікальному 
дару мови створює неповторні національні світи, мала глибокий вплив на мистецтво слова, яке сьогодні 
в особі П. Зюскінда – вихованця Мюнхенського університету, який навчався в Екс-ан-Провансі для 
покращення свого знання французької – протистоїть деструктивним інтенціям літератури 
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постмодернізму. У мовознавстві означена концепція була закладена у підґрунтя наук лінгвокогнітивного 
циклу, які з’явилися наприкінці ХХ ст., насамперед, лінгвокультурології та етнолінгвістики. 
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Крышко А. Ю. Влияние идей В. Гумбольдта на языковое образование в странах Европы  
в ХІХ – начале ХХ ст. 

В статье исследуются содержание философии образования и реформаторской деятельности 
основателя сравнительного языкознания Вильгельма фон Гумбольдта, влияние идей немецкого 
мыслителя на европейскую культуру ХІХ и ХХ ст. В свете противостояния гумбольдтианского 
гуманизма ницшеанским дегуманистическим интенциям рассматривается развитие философской 

антропологии Гумбольдта в сфере среднего языкового образования, а также в контексте 
университетской науки о языке. 

Kryshko A. Yu. W. Humboldt's Ideas Influence on the Language Education in the European Countries in the 
XIX – the Beginning of the XX Centuries. 

The article researches the philosophical contents of education and the reformed activity of the comparative 
linguistics founder Wilhelm von Humboldt, the influence of the German thinker's ideas upon the European 

culture of the XIX and XX centuries. In the light of the opposition of the Humboldtian humanism to the 
Nietzschean dehumanistic intentions the development of the Humboldt's philosophical anthropology is 

considered in the sphere of the secondary language education, and also in the context of the university science 
on the language. 
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РОЗДІЛЬНЕ НАВЧАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ І ПРОФЕСІЙНІЙ ШКОЛАХ  
(НА МАТЕРІАЛАХ З’ЇЗДІВ РОСІЙСЬКИХ ДІЯЧІВ З ТЕХНІЧНОЇ  

І ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 1889 – 1904 РР.) 

Статтю присвячено аналізу проблеми роздільного навчання у загальноосвітній і професійній школах на 
матеріалах трьох з’ їздів російських діячів з технічної і професійної освіти, організованих Російським 
технічним товариством наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. На з’ їздах обговорювались різні проблеми 
професійної освіти та багато інших важливих проблем тогочасної освіти. Завдяки першоджерелам 

висвітлено питання, які порушувались на з’ їздах і торкалися проблеми роздільного навчання. 

Постановка проблеми. Реформування освіти в Україні актуалізує необхідність звернення до 
історичних традицій та практики розв’язання проблеми навчання чоловіків і жінок у минулому. 
Актуальним в цьому контексті стає осмислення витоків роздільного навчання у контексті 
модернізаційних процесів наприкінці ХІХ ст. в Російській імперії, до складу якої входили і дев’ять 
українських губерній. 

Варто наголосити, що ми у своєму дослідженні брали за основу аналіз першоджерел, а саме "Праць 
з’ їздів російських діячів з технічної та професійної освіти в Росії". Ці з’ їзди присвячувалися обговоренню 
різних питань професійної освіти. Як зазначається у Державній національній програмі "Освіта" ("Україна 
XXI століття") [1], професійна освіта спрямована на забезпечення професійної самореалізації 
особистості, формування її кваліфікаційного рівня, створення соціально активного, морально і фізично 
здорового національного виробничого потенціалу, який має посідати важливе місце у технологічному 
оновленні виробництва, впровадженні у практику досягнень науки і техніки. 

Аналіз сучасних дисертаційних досліджень, монографій, періодичних видань. Аналіз досліджень 
і публікацій щодо висвітлення питань, пов’язаних із проблемою роздільного навчання, показав, що її 
окремі аспекти висвітлено у публікаціях як сучасних науковців, так і в літературних джерелах кінця ХІХ 
ст. У них специфіка розвитку як чоловічої, так і жіночої освіти розглядається відокремлено, чоловіча 
освіта описується фрагментарно у контексті суспільно-політичних подій в Україні. 

Отже, аналіз наукової розробленості проблеми дає підстави стверджувати, що на сучасному етапі 
розвитку педагогічної науки відсутні цілісні дослідження, присвячені вивченню поставленої проблеми, 
зокрема й комплексному висвітленню того, як вирішувалася проблема роздільного навчання на з’ їздах 
російських діячів з технічної і професійної освіти. Вищевикладене обумовило актуальність нашого 
наукового пошуку. 

Для нашого дослідження, як зазначалося вище, значний інтерес, передусім, становлять 
першоджерела, а саме "Праці з'їзду російських діячів з технічної та професійної освіти в Росії". 

Мета дослідження. Ми поставили за мету проаналізувати першоджерела, а саме "Праці з’ їздів 
російських діячів з технічної і професійної освіти в Росії" і з’ясувати, як саме висвітлювалися питання 
роздільного навчання на цих з’ їздах. 

Основна частина. Як зазначається у "Педагогічній енциклопедії " під редакцією І. А. Каірова, 
Ф. Н. Петрова та ін. [2: 4: 185], з’ їзди педагогів і діячів народної освіти стали систематично проводитися 
в Росії в 60-х рр. ХІХ ст., відображаючи широкий суспільно-педагогічний рух. Спочатку вони 
організовувались земствами і носили локальний характер. У кінці ХІХ – на поч. ХХ ст. розгорнулась 
діяльність Російського технічного товариства, за ініціативи якого створювалися різні професійні 
навчальні заклади і курси для робітників. Товариство ініціювало проведення трьох Всеросійських з’ їздів 
з технічної і професійної освіти, на яких обговорювалися питання щодо упровадження загального 
початкового навчання, розширення об’єму знань в початкових школах як обов’язкового підґрунтя 
професійно-технічної освіти, розвитку якої потребували промисловість і сільське господарство країни. 
Особлива увага була приділена постановці ручної праці в загальноосвітній школі й у позашкільній роботі 
та багато інших важливих проблем тогочасної освіти. 

Як зазначалося вище, наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. відбулися три з’ їзди російських діячів з 
технічної і професійної освіти: в 1889 – 1890 рр. (м. Санкт-Петербург), в 1895 – 1896 рр. (м. Москва), та 
1903 – 1904 рр. (м. Санкт-Петербург), в яких брали участь науковці, представники навчальних закладів з 
різних міст тогочасної Російської імперії, земські діячі та ін. Фінансування з’ їздів відбувалося за сприяння 
приватних пожертвувань. Вважаємо за доцільне акцентувати увагу на тому, що метою з'їздів було 
обговорення організаційних питань, вироблення навчальних планів для різноманітних професійних 
навчальних закладів як чоловічих, так і жіночих (вони фігурували під різними назвами: нижчі, середні 
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технічні училища, ремісничі училища); обговорення основоположних принципів професійно-технічної 
освіти та ін.  

Зауважимо, що перший з'їзд російських діячів з професійної і технічної освіти мав ознайомлювальний 
характер, відбувся він у грудні 1889 – січні 1890 р. і зібрав 1076 учасників. На з'їзді працювало п'ять 
секцій, що об'єднали фахівців різних типів професійних навчальних закладів. Значення цього з'їзду 
надзвичайно велике. У доповідях і виступах були сформульовані найважливіші положення, що 
стосуються принципів професійно-технічної освіти, вони відзначалися широким підходом до вирішення 
питань професійної освіти, демократичністю організаційних і педагогічних вимог. 

Аналіз літературних джерел показав, що у кожному з відділень було проголошено багато цікавих 
змістовних доповідей, але ми зупинимось на найвагоміших з нашого погляду, в яких, хоча й частково, 
розкривалась поставлена нами проблема. Під час роботи ІV відділення з’ їзду під назвою "Жіноча 
професійна освіта" Н. А. Осокін у доповіді "Професійне спрямування жіночих гімназій" [3: 137] намагався 
довести присутнім, що потреба в професійному спрямуванні загальноосвітньої жіночої школи значно 
нагальніша, ніж у чоловічій школі. Аргументуючи свою думку тим, що для хлопців, крім класичних 
гімназій, в яких навчається близько 72 тисяч учнів і реальних училищ з 20 тисячами вихованців (за даними 
1885 р.), має бути створена ціла низка різних технічних, ремісничих нижчих і середніх промислових 
училищ. А по відношенню до жіночої школи нічого подібного не спостерігається. Отже, саме в жіночій 
гімназії мають реалізовуватись практичні і педагогічні наміри, покликані самим життям. Доповідач 
запропонував упровадження професійних предметів до жіночих гімназій і прогімназій, без шкоди 
викладанню загальноосвітніх обов’язкових предметів та ризику перевтоми учениць. Він погоджується з 
тим, що у жіночій, як і в чоловічій школі існувала "сухість" у викладанні, невідповідність постановлених 
вимог до фізичного розвитку учнів, але введення деяких професійних предметів освіжить атмосферу, а для 
дівчаток молодшого віку ця праця стане відпочинком та привчатиме до праці, научить поважати її. Після 
доповіді професора Н. А. Осокіна в дебатах були висловлені різні думки на поставлену проблему, більшість 
вважало недоцільним введення професійних предметів у жіночі школи, наприклад, Е. Ф. Рейнбот зазначив, 
що життя вимагає розвитку професійної освіти, а не реорганізації загальноосвітньої школи в професійну, 
збереження загальноосвітньої школи в цілісності [3: 143]. 

Вважаємо за доцільне більш детально зупинитися на доповіді І. Н. Михайлова [3: 13], яка теж була 
заслухана у зазначеному вище відділенні з’ їзду під назвою "Які загальноосвітні предмети повинні 
входити в курс професійних жіночих училищ і як вони в них мають бути постановлені?" Жіночі міські 
професійні школи науковець об’єднав у дві групи: ті, що мають за мету підготувати дівчат до розумових 
професій, а тому при вступі до них програма вимог орієнтується на загальноосвітні предмети, а 
спеціальні предмети викладаються в об’ємі, пристосованому до обраної професії, наприклад, школи чи 
курси комерційні, бухгалтерські, фельдшерські; і ті, що навчають різноманітним ремеслам не лише для 
дому і сім’ ї, а й для того, щоб забезпечити цією працею своє прожиття − ремісничо-професійні школи. 
І. Н. Михайлов наголошував на необхідності аналізу програм саме ремісничо-професійних шкіл, тому що 
програми в жіночих професійних школах, які забезпечують розумові професії, діють і в аналогічних 
чоловічих навчальних закладах. На його думку, жіночі комерційні школи, класи повинні користуватися 
програмами комерційних училищ. І для кожної із шкіл, яка навчає розумовій професії, має бути складена 
своя особлива програма. Ремісничо-професійні школи доповідач поділяє на 8 типів, пояснюючи 
багатотипність неустаткованістю структури жіночої професійної школи порівняно з аналогічною 
чоловічою. Майже ніхто не заперечував щодо думки про необхідність включення в курс професійної 
школи загальноосвітніх предметів. Розбіжності були лише щодо об’єму курсу предмета і часу його 
викладання, були думки щодо навчання дітей загальним предметам не водночас з ремеслами, а в 
підготовчому класі. 

За нашим переконанням, варто звернути увагу на ІІ відділення І з’ їзду під назвою "Середні і нижчі 
технічні й ремісничі навчальні заклади", а саме на доповідь І. А. Анопова "Про підготовку вчителів 
ремесел для ремісничих і технічних училищ" [4: 138]. Після її виголошення було прийнято резолюцію 
про те, що особи, які закінчили курс в технічних або ремісничих училищах, після отримання достатніх 
практичних навичок, або майстри-практики, які мали можливість застосовувати здобуті знання з 
ремісничої справи − їх варто вважати вчителями ремесел [4: 144]. Водночас директор Ризького 
ремісничого училища М. К. Шервинський підіймав проблему курсів і шкіл для загальноосвітньої і 
технічної освіти дорослих ремісників, Є. Т. Покровський − правильної постановки столярного ремесла в 
технічних і ремісничих школах та ін. Ці доповіді важливі для нас в контексті розгляду професійної 
освіти чоловіків. 

На І з’ їзді у ІІ відділі "Фабрично-реміснича освіта. Шкільна гігієна" виступив з двома доповідями 
П. Ф. Лесгафт – відомий лікар, педагог, громадський діяч ("Про відношення фізичної освіти до розумової 
в середній школі" і "Про фізичну освіту в початковій і середній школі"), в яких наголошує на важливості 
фізичної освіти, головним завданням якої є навчання молодої людини умінням володіти собою, свідомо 
ставитися до своїх дій, виконувати роботу з меншою затратою сил [5: 121]. 
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Варто наголосити, що під час роботи І секції були обговорені й інші цікаві доповіді, які стосувалися 
досліджуваної нами проблеми: І. Є. Андрієвського "Про забезпечення здоров’я малолітніх робітників і 
жінок на фабриках і заводах" (чоловіча і жіноча професійна освіта); записка А. Козакова "Малювання в 
Олександрівському реальному училищі в м. Миколаєві" (чоловіча освіта); К. К. Мазинга "Про 
викладання нових мов" (чоловіча і жіноча освіта); А. Г. Неболсіна "Шкільне навчання малолітніх 
робітників на фабриках і заводах" (чоловіча професійна освіта); Г. О. Ракеєва "Про покращення побуту 
учнів ремісників" (чоловіча професійна освіта); В. Ф. Фрідріхсберга "Про перехідні екзамени в середніх 
навчальних закладах" (чоловіча і жіноча освіта); В. Г. Яроцького "Про виродження учнів у майстрів" 
(чоловіча професійна освіта) та ін. 

Другий з'їзд російської інтелігенції з технічного та професійної освіти відбувся в грудні 1895 − січні 
1896 р. У його роботі взяло участь 1756 осіб. До цього часу число спеціальних навчальних закладів 
зросло, деякі з них вже мали змогу узагальнити досвід своєї роботи.  

На другому з'їзді з ще більшою силою прозвучала думка про те, що розвиток професійної освіти 
неможливий без загального підйому культури народу і широкого розповсюдження загальної освіти.  

Доповідачі наголошували, що загальна освіта є необхідним фундаментом для побудови професійної 
освіти (А. В. Горбунов, Ф. А. Данилов, П. М. Шестаков та ін.). Під час роботи ІХ секції А. О. Гартвіг у 
доповіді "Відгуки місцевих діячів щодо питання обов’язкової освіти" [6: 55] також підняв це важливе 
питання, яке викликало жваве обговорення, під час якого вчений коментував різні думки щодо 
нагальності й доцільності введення обов’язкової освіти. Ця проблема, на нашу думку, є важливою й 
актуальною для тогочасного суспільства. Доповідь показала, що різні перешкоди і проблеми 
зустрічаються на шляху запровадження цього процесу. А. О. Гартвіг ознайомив присутніх з даними, 
отриманими від опитування запитаннями з розробленої програми директорів та інспекторів народних 
училищ, місцевих і земських установ і ін. Вченим наголошувалося на необхідності встановлення 
обов’язковості навчання, яка має фіксуватись відповідним законом і не лише для хлопців, а й для осіб 
жіночої статі. Першим на часі має бути поставлене питання про загальне навчання, при якому число шкіл 
в даній місцевості має відповідати кількості дітей, які йдуть до школи [6: 69]. 

На ІІ з’ їзді в третій секції "Реальні училища" порушувались проблеми, які існували у цих закладах. 
Г. О. Марков [7: 2] виклав свої зауваження щодо комерційних відділень в реальних училищах, доводячи, 
що вони не виконують своє призначення – готувати учнів до практичної діяльності. В доповідях інших 
членів секції теж наголошувалось на цьому, тому зборами було прийняте рішення про недоцільність 
збереження комерційних відділень при училищах. На засіданні 29 грудня 1895 р. прозвучали реферати 
К. П. Яновського "Наскільки реальні училища задовольняють потребу загальної освіти?", Г. О. Маркова, 
в яких обговорювались також важливі проблеми, які існують у цих навчальних закладах [7: 6]. Після їх 
виступів та дебатів були прийняті резолюції щодо необхідності покращення в гігієнічному відношенні 
шкільної обстановки, про необхідність в реальних училищах звертати більшу увагу на індивідуальні 
особливості учня, щоб вчителі одержували особливу педагогічну підготовку і було покращено їх 
матеріальне положення, покарання учнів має бути справедливим. Члени секції обговорювали ще й 
питання викладання географії в реальних училищах і прийшли до висновку, що цей предмет не 
відповідає сучасним вимогам науки через непідготовленість вчителів-істориків та непристосованість 
підручників до віку учнів, тому її має викладати вчитель-природник, маючи відповідний кабінет-
географії та обладнання. Ми у своєму дослідженні звертались до цієї секції, тому що в реальних 
училищах навчалися особи чоловічої статі, які є одним з аспектів проблеми роздільного навчання. 

На ІІ з’ їзді обговорювалась низка питань, які стосувалися роботи окремої секції, проблеми 
позашкільної освіти дорослого населення. У доповідях Я. В. Абрамова, Х. Д. Алчевської, 
А. М. Калмикової, М. Н. Салтикової та ін. обговорювалися проблеми вечірніх і недільних шкіл. У 
контексті досліджуваної нами проблеми наукову і практичну цінність мають доповіді Е. О. Кислинської 
"Чоловічі недільні школи" та О. В. Кайданової "Жіночі недільні школи" [6: 95], які обговорювались теж 
на ІІ з’ їзді російських діячів з технічної і професійної освіти під час роботи ІХ секції загальних питань і 
демонструють нам роздільність навчання дорослого населення. Е. О. Кислинська  [6: 82], досліджуючи 
цю проблему констатувала, що чоловічих недільних шкіл для дорослого населення мало, а бажаючих в 
них навчатися значна кількість. З'ясувалося, що майже кожне приміщення шкіл переповнене бажаючими 
навчатися, число учнів зростає з роками, багато хто відвідує школу декілька років підряд, багатьом 
відмовляється за браком місць. Отже, кількісно прагнення дорослого населення здобувати освіту 
задовольнялося дуже слабо, не краще це відбувається і в якісному відношенні. На думку доповідача, 
потрібно порушити клопотання щодо розширення програми чоловічих недільних шкіл, але не можна 
виключати і жіночі недільні школи, для яких це також суттєво важливо. Доповідач переконливо доводив, 
що недільні школи мають відкриватися не тільки через єпархіальні ради училищ, а й за старим 
Положенням, щоб було зроблено загальне розпорядження про допущення до числа вчителів у недільні 
школи осіб, які працюють у середніх навчальних і нижчих закладах, просити про розширення каталогу 
шкільних бібліотек, просити про повторення циркуляра 27 жовтня 1885 р., за яким пропонувалося 
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сприяти недільним школам відведенню для них приміщень у гімназіях й інших навчальних закладах по 
неділях увечері. На її думку, доцільно розробити методи та програми викладання, які мають бути 
ретельно продуманими, не мати нічого зайвого, а також варто скласти особливі рекомендації, підручники 
та книги для класного читання. З доповіді О. В. Кайданової [6: 95] ми дізналися про те, що жіночі 
недільні школи також мають подібні проблеми, а жіноча частина населення надто потребує їх 
розповсюдження, сприяння і підтримки з боку уряду, земств, міст.  

Проблема створення курсів для підлітків і дорослих осіб обох статей знайшла висвітлення у доповіді 
С. С. Григор’єва − інспектора з навчальної частини при міністерстві фінансів [1: 434]. 

За нашим переконанням, особливе місце на з’ їзді відводиться доповіді М. Х. Весселя "Професійна 
освіта" [6: 82], в якій учений пояснює тлумачення терміна "професійна освіта" у Франції, Німеччині, США.  

У грудні 1903 − січні 1904 року відбувся третій з’ їзд російських діячів з технічної і професійної 
освіти. Перша секція була присвячена жіночій професійній освіті, яка мала за мету розробку таких 
питань як: сучасний стан професійної жіночої освіти, як в спеціальних, так і в загальноосвітніх жіночих 
навчальних закладах з професійними предметами, потреби цих закладів та кошти для задоволення цих 
потреб [8]. На секції було затверджено доповіді та затверджені нею теми, наприклад: постановка 
навчальної діяльності в жіночих професійних навчальних закладах, викладання рахівництва в 
професійних жіночих навчальних закладах, підготовка вчительського персоналу з професійних предметів 
на Заході, програма з рукоділля в жіночих навчальних майстернях, професійні жіночі курси та ін. Як 
бачимо подібні проблеми обговорювались і на І з’ їзді в ІV відділенні "Жіноча професійна освіта" і 
частково на ІІ з’ їзді, про що свідчить важливість розв’язання проблем жіночої професійної освіти. 

Висновки. Отже, з’ їзди російських діячів з технічної і професійної освіти суттєво впливали на 
розвиток теорії і практики професійної освіти, на вдосконалення роботи навчальних закладів як для 
чоловіків, так і для жінок. Вчителі, майстри нижчої і середньої професійних шкіл уважно стежили за 
роботою з’ їздів, використовуючи їх рекомендації, незважаючи на відсутність будь-яких офіційних 
розпоряджень з цього приводу. Маємо визнати, що існували і певні суперечки під час їх роботи, 
особливо на 1-му з’ їзді, що свідчить про те, що не було чіткого визначення кожного типу професійної 
школи, та через інші проблеми. 

Виконане дослідження не вичерпує всіх аспектів поставленої проблеми. Актуальними і 
перспективними вбачаємо дослідження інших важливих проблем, які обговорювалися на з’ їздах. Варто 
зазначити, що в кінці ХІХ − на початку ХХ ст. крім зазначених вище з’ їздів відбувалися й інші не менш 
важливіші: Перший Всеросійський з’ їзд з експериментальної педагогіки в Санкт-Петербурзі, І-й 
Всеросійський жіночий з’ їзд при Російському жіночому товаристві в Санкт-Петербурзі, Перший 
Міжнародний конгрес з питань технічної, промислової і комерційної освіти, який проходив у Франції, в 
Бордо, Всеросійські з’ їзди російських лікарів у Санкт-Петербурзі та ін., на яких також обговорювалося 
питання роздільного навчання, але вони послугують фактичним матеріалом для нашого подальшого 
наукового пошуку. 
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Мачача Ю. Н. Раздельное обучение в общеобразовательной и профессиональной школах 
 (на материалах съездов русских деятелей по техническому  

и профессиональному образованию 1889 – 1904 гг.). 

Статья посвящена анализу проблемы раздельного обучения в общеобразовательной и профессиональной 
школах на материалах трех съездов русских деятелей по техническому и профессиональному 

образованию, организованных Русским техническим обществом в конце XIX – в начале ХХ в. На съездах 
обсуждались различные проблемы профессионального образования и много других важных проблем 
тогдашнего образования. Благодаря первоисточникам освещены вопросы, которые поднимались на 

съездах и касались проблемы раздельного обучения. 

Machacha Yu. M. Separate Studies in the General and Vocational Schools  
(on the Materials of Three Congresses of Russian Outstanding Figures of the Technical  

and Vocational Education in the Period of 1889 – 1904). 

The article analyzes the problem of separate studies in the general and vocational schools on the materials of 
three Congresses of Russian outstanding figures of the technical and vocational education organized by the 

Russian Technical Society at the end of the XIX – early in the XX centuries. At Congresses various problems of 
the professional education and many other important problems of the contemporary education have been 

discussed. Thanks to the original sources the issues that have been raised at the Congresses and addressed to 
the problem of the separate training have been highlighted. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ГІРНИЧИХ ІНЖЕНЕРІВ  

У статті здійснено аналіз різних підходів до проблеми формування екологічної компетентності 
майбутніх гірничих інженерів, визначено сутність понять ''екологічна освіта'', ''екологічна освіта 

гірничого інженера'', ''компетентність та компетенції гірничого інженера'', ''екологічна 
компетентність'', ''екологічна компетентність гірничого інженера'', ''фахова підготовка''. Визначено 

структуру екологічної компетентності гірничого інженера. 

Постановка проблеми. Входження України у світовий освітній простір висуває підвищені вимоги як 
до екологічної освіти молоді загалом, так і до професійної підготовки спеціалістів зокрема. Досвід 
передових країн світу свідчить про нагальну необхідність у сучасних екологічних умовах розвитку як 
формальної, так і неформальної екологічної освіти, яка стає дієвою силою, що скеровує державну 
політику в галузі охорони навколишнього природного середовища на глобальному та національному 
рівнях і є необхідною передумовою для переходу суспільства на шлях сталого розвитку.  

Гірничопромисловий комплекс як один із видів економічної діяльності виступає серйозним 
забруднювачем довкілля. Відкритий спосіб розробки родовищ призводить до зміни структури і 
погіршення якості родючого шару, до зміни форм рельєфу, значних ландшафтних порушень, 
забруднення водного та повітряного басейнів. Саме тому при підготовці фахівців гірничих 
спеціальностей варто приділяти особливу увагу екологічній освіті. Однією із умов приєднання України до 
Болонського процесу є використання в національній освіті визнаних у світі передових навчальних 
технологій та підходів. Чільне місце серед них займають компетентнісний, особистісно орієнтований і 
діяльнісний підходи до навчання, одиницями навчального процесу визнано компетенції. 

Якщо раніше визначали рівень кваліфікації знання, вміння та навички, то на сьогоднішній день більш 
вживаним виступає поняття компетентності. Це є вимога часу. В доповіді ЮНЕСКО зазначається: ''Все 
частіше працедавцю потрібна не кваліфікація, яка, на їх погляд, асоціюється з вмінням здійснювати ті 
або інші операції матеріального характеру, а компетентність, яка розглядається як своєрідний коктейль 
навичок, властивих кожному індивіду, в яких сполучається кваліфікація, соціальна поведінка, здатність 
працювати в групі, ініціативність та любов до ризику'' [1]. Таким чином, становлення людини як 
успішної особистості складається з компетентності та продуктивності в будь-якому виді діяльності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як свідчить проведений нами теоретичний аналіз науково-
педагогічних джерел, проблемі формування компетентності та компетенцій у процесі підготовки 
майбутніх фахівців присвячені роботи українських та зарубіжних дослідників (Н. Бібік, С. Бондар, 
І. Глушевська, Л. Ващенко, А. Дахін, І. Зимня, І. Єрмаков, В. Краєвський, О. Овчарук, О. Пометун, 
І. Родигіна, Ю. Татур, С. Шишов, М. Холодна, А. Хуторський, R. Barnett (Р. Барнетт), M. Issitt (М. Іссітт), 
тощо). Екологічну компетентність та її значення для професійного розвитку особистості спеціаліста 
розкрито в працях Д. Єрмакова, В. Копетчук, Л. Моісеєвої, Л. Пуханової, Н. Падалко та ін. Проте 
недостатньо вивченою залишається проблема формування екологічної компетентності та її складових у 
процесі професійно-орієнтованої підготовки майбутніх гірничих інженерів. 

Метою цієї статті є аналіз базових понять та визначення основних підходів до розв’язання проблеми 
формування екологічної компетентності гірничих інженерів. 

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку нашого суспільства досі залишається 
актуальною проблема якісної підготовки фахівця, особливо інженерного профілю. Соціальне замовлення 
суспільства – професійно компетентний, конкурентоздатний та ініціативний спеціаліст, який володіє 
екологічною культурою, здатний до саморозвитку та самореалізації. 

Науковці стверджують, що вагомішими в оцінюванні якості освіти стають кінцеві результати 
навчання. Це потребує розроблення вимог до самих результатів, які раніше формулювались через такі 
поняття, як знання, уміння, навички. Нині цей перелік вважається недостатнім, обмеженим, його 
доповнюють набором компетентностей, які фактично характеризують різноманітну, значно ширшу 
реалізаційну здатність особистості. Для повноцінності результатів освіти важливо не тільки знати, що і 
як робити, але й хотіти робити (ставлення), знаходити нестандартні рішення (проектування), взаємодіяти 
і досягати консенсусу з іншими (діалогізування) тощо [2]. Для реалізації даного процесу підготовка 
фахівців у будь-якій сфері повинна здійснюватись на концептуально новій основі в межах 
компетентнісного підходу. 

Компетентнісний підхід – це не просто зрушення в проектуванні стандартів від знань до компетенцій, 
але й використання компетенцій як будівельного матеріалу сильних суб’єктивно-особистісних 
потенціалів особистості. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 3 (69). Педагогічні науки 

230 

Усвідомлення цього підходу певною мірою залежить від розуміння сутності та змісту понять 
''компетентність'' та ''компетенція''. Водночас немає загальноприйнятих визначень основних складових: 
компетенцій, ключових кваліфікацій, ключових навичок, компетентностей. Вони представляють різні 
погляди, мають різне тлумачення. Відсутня єдина теоретична концепція, що ускладнює педагогічну практику.  

Аналіз психолого-педагогічних та методологічних публікацій свідчить про зацікавленість зарубіжних 
та вітчизняних науковців у визначенні змісту понять ''компетенція'' та ''компетентність''. Для української 
педагогіки ці поняття є відносно новими, оскільки були запозичені із зарубіжної педагогічної літератури, 
тому зустрічаються різні їх тлумачення та розуміння. Найчастіше ''компетентність'' тлумачать як 
сукупність знань і умінь, необхідних для ефективної професійної діяльності: вміння аналізувати, 
передбачати наслідки професійної діяльності, використовувати інформацію. Під компетентністю часто 
розуміють інтегральну якість особистості, яка проявляється в загальній здатності до діяльності, яка 
базується на знаннях та досвіді, які набуті в процесі навчання і соціалізації та орієнтовані на самостійну 
й успішну участь у діяльності. І. Родигіна визначає компетентність як не специфічні предметні вміння та 
навички, навіть не абстрактні загально предметні розумові дії чи логічні операції, а конкретні життєві, 
необхідні людині будь-якої професії, віку, сімейного стану – взагалі будь-якій людині [3]. 

О. Пометун вважає, що компетентність – це складна інтегрована характеристика особистості, під 
якою розуміють набір знань, умінь, навичок, ставлень, що дають змогу ефективно діяти або виконувати 
певні функції, забезпечуючи розв’язання проблем і досягнення певних стандартів у галузі професії або 
виді діяльності [4]. 

Компетенція, на думку С. Вітвицької, це – певний рівень знань, умінь, навичок, які дають можливість 
виконувати певне коло повноважень. Тоді як компетентність – це знання, уміння та навички в конкретній 
предметній галузі, певний досвід їх використання у практичній діяльності, відповідальне ставлення до 
виконання професійних обов’язків. 

На думку відомих російських педагогів В. Раєвського, А. Хуторського, компетенції – це складні 
узагальнені способи діяльності, які опановують під час навчання, а компетентність є результатом набуття 
компетенцій. 

Компетентність, як вважає М. Холодна, властивість, яка виступає в якості критерію розвитку 
індивідуального інтелекту, особливий тип організації предметно специфічних знань, який дозволяє 
приймати ефективні рішення у відповідному виді діяльності; компетентність передбачає високий рівень 
розуміння проблеми в певній предметній області, досвід при виконанні складних дій, ефективність 
суджень та оцінок. 

Українські вчені узагальнили підходи до визначення цих понять: 
• обидва терміни вживаються як синоніми (Т. Гудкова, С. Дружилова, О. Зеєр, А. Миролюбов та ін.); 
• компетенції вважаються складовими компетентності (Н. Бібік, С. Вітвицька, К. Махмурян, 

І. Перестороніна, В. Софронова та ін.); 
• це різні терміни: компетентність – здатність до діяльності, а компетенція – коло повноважень 

певної особи (С. Шишов, В. Кальней). 
Згідно досліджень російських учених (В. Болотов, А. Хуторський, В. Сєріков, І. Зимня та ін.), 

змістовий аспект поняття компетентності включає компоненти: мотиваційний (готовність до прояву 
компетентності); когнітивний (володіння знаннями); діяльнісний (сформованість способів діяльності, 
технологічної писемності); аксіологічний (освоєння цінностей, ціннісне ставлення до професійної 
діяльності й особистого зростання).  

Так, І. Зимня та Ю. Татур у структурі компетентності виділяють п’ять аспектів: мотиваційний, 
когнітивний, поведінковий, ціннісно-смисловий, емоційно-вольову регуляцію процесу і результату 
прояву компетентності. Отже, вказані характеристики використовуються в якості загальних орієнтованих 
критеріїв оцінки змісту компетентності [5; 6]. 

Поняття компетенції та компетентності системні та багатокомпонентні. Вони характеризують певне 
коло знань, умінь, навичок з предметів та процесів, які реалізуються на різних рівнях, тобто включають 
різні розумові операції (аналітичні, критичні, комунікативні), а також практичні уміння, а отже мають 
свою класифікацію. Загальну компетентність людини можна представити, очевидно, як комплекс, що 
включає знаннєві (когнітивні), діяльнісні (поведінкові), відносинні (афективні) компоненти. 

Таким чином, інтерес до вивчення категорії компетентності обумовлений необхідністю застосувати до 
сучасної педагогічної діяльності нові базові одиниці професійної сфери, які в світовій освітній практиці 
розуміють як ключові компетенції – задані вимоги (норми), досвід відносно діяльності в заданій сфері.  

Характеризуючи компетентності фахівця з вищою технічною освітою, Ю. Татур зосереджує увагу на 
виявлені ним на практиці: здатності реалізувати свій потенціал (знання, уміння, досвід, особистісні 
якості тощо) для успішної творчої діяльності в професійній і соціальній сфері; прагнення до 
забезпечення наукового фундаменту своїх професійних дій; цілісного уявлення про процеси та явища в 
неживій та живій природі, взаємодії фізичних, хімічних та біологічних процесів, екологічних принципів 
охорони природи; знання можливостей сучасних методів пізнання природи; володіння математичними 
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методами аналізу й моделювання, здатності розкривати природно-наукову сутність проблем, які 
виникають в процесі професійної діяльності, проводити їх аналіз тощо [5].  

Серед професійної компетентності більшість дослідників виділяють: базові (прості) компетенції 
(формуються на основі знань, умінь, здібностей, які проявляються в певних видах діяльності та легко 
фіксуються); ключові компетенції – складні для вимірювання та обліку, які проявляються у всіх видах 
діяльності та у всіх взаємовідносинах особистості зі світом, відображають духовний світ особистості та 
сенс її діяльності. Існують також інші кваліфікації: 1) стандартні – ті, без яких неможливе нормальне 
функціонування особистості або організації; 2) ключові – забезпечують їх конкурентоздатність на 
соціально-економічному ринку, вигідно відрізняючи від аналогічних представників; 3) провідні – це 
створення майбутнього, яке проявляється в інноваційності, креативності, динамічності та діалогічності 
(кооперативності, децентрації, полікультурності) [6; 7]. 

Компетентнісний підхід об’єднує значення термінів ''компетентність'' та ''компетенція''. Аналізуючи 
різні визначення, ми прийшли до висновку, що: поняття компетенцій та компетентностей значно ширші 
від понять знання, уміння, навички, оскільки включають направленість особистості (мотивацію, ціннісні 
орієнтації тощо), її здатність долати стереотипи, відчувати проблеми, проявляти гнучкість мислення, 
характер – самостійність, цілеспрямованість, вольові якості. Під компетентністю також можна розуміти 
набуття, володіння людиною відповідних компетенцій, яка включає його особисте відношення до неї та 
до предмету діяльності. Зрозуміло, що компетентність включає в себе певний набір компетенцій. При 
цьому варто зазначити, що компетентнісний підхід до освіти не відкидає необхідності формування 
знаннєвої бази, йдеться про компетентності як інтегральний результат цього процесу. 

В сучасному суспільстві компетентність може слугувати критерієм, який дозволяє оцінити ресурсні 
складові людського потенціалу.  

Компетентність є важливою складовою екологічної культури, без розвитку якої людство не має 
майбутнього. Як зазначають науковці, громадяни всіх категорій, вікових груп і сфер діяльності мають 
бути охоплені глибоким оволодінням екологічними знаннями, формуванням екологічного мислення, 
свідомості і культури. Екологічна культура передбачає наявність глибоких знань про навколишнє 
середовище, екологічний стиль мислення, що зумовлює відповідальне ставлення до природи та свого 
здоров’я; уміння й досвід розв’язання екологічних проблем; безпосередню участь у природоохоронній 
роботі, а також здатність прогнозувати можливі негативні віддалені наслідки природоперетворювальної 
діяльності людини. Чільне місце у формуванні екологічної культури майбутнього фахівця займає 
екологічна освіта, що стосується всіх сфер матеріальної і духовної діяльності людини. 

Освіта в сучасному світі виступає як практика соціалізації людини і наступності поколінь, тобто вона 
виступає стабілізуючим фактором між новими уявленнями та ідеалами попередніх поколінь. Екологічна 
освіта визнана пріоритетним напрямком у гармонізації відносин суспільства і природи. 

Екологічна освіта у вузькому значенні – це набуття знань за допомогою тих спеціалізованих 
предметів і дисциплін, що містять у назвах термін ''екологія'' і скеровані на висвітлення зв’язку живих 
істот із середовищем (класична екологія природних систем) чи умов стану динамічної рівноваги всієї 
біосфери з урахуванням усіх форм діяльності людства (сучасна екологія, що має багато підрозділів і 
секторів). У широкому значенні термін ''екологічна освіта'' все частіше охоплює глибокі виховні аспекти, 
що стосуються абсолютної більшості навчального матеріалу середніх і вищих шкіл, оскільки йдеться про 
формування такого комплексу поглядів, переконань і знань у дітей і молоді, що гарантує їх моральну 
відповідальність за безпеку життя і постійне піклування про природне середовище як визначальні 
передумови сподівань на стійкий розвиток людства [8]. 

Протягом тривалого часу в освітніх тенденціях, як і оцінці буття загалом, панував антропоцентризм, 
що зумовило погіршення стану навколишнього природного середовища. Один із чинників, що впливає на 
поглиблення критичного стану довкілля, є недостатня екологічна спрямованість освітнього процесу. 
Включення екологічного компонента до змісту освіти пов’язане з бурхливим розвитком виробничих сил, 
які створили низку негативних факторів, що впливають на стан навколишнього природного середовища. 
На сучасному етапі екологічна освіта є спільним завданням гуманітарно-естетичних, суспільно-
історичних та природничо-наукових циклів навчальних дисциплін різних педагогічних систем. Зміст 
цього завдання розкриває єдність зв’язків природа – людина – суспільство. Екологічна освіта є системою 
наукових знань про взаємодію природи й суспільства, живих систем з факторами навколишнього 
середовища. На цій підставі необхідно формувати громадянську відповідальність за збереження 
природного середовища, розвивати культуру ставлення до світу природи. Екологічна освіта не повинна 
зупинятися на стадії простої поінформованості. Головною метою екологічної освіти є формування типу 
особистості, що має високий рівень екологічної культури, здатна діяти відповідно до інвайроментальних 
орієнтацій та установок, екологічних традицій [9]. 

Одним із головних завдань екологічної освіти сьогодні є формування образу майбутнього планети та 
зростання відповідальності людини за нього.  
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Сьогодні в світі екологічна освіта визнається одним з основних факторів екологізації усіх видів 
людської діяльності. Вона розглядається як самостійна й нагальна проблема, як важливий інструмент 
управління, головний важіль для вдосконалення моделі виробництва і споживання з урахуванням 
можливості біосфери. Збалансований, екологічно безпечний (гармонійний) розвиток повинен бути 
базисною, вихідною ідеєю, методологічною основою екологічної освіти згідно з міжнародними 
вимогами. Сьогодні активно розвиваються як формальна, так і неформальна екологічна освіта, які є 
головними складовими системи екологічної освіти й виховання. Форми і методи їх різні, проте мета 
одна: різнобічна підготовка громадян, здатних визначати, розуміти й оптимально вирішувати екологічні 
та соціально-економічні проблеми регіонів проживання на основі наукових знань процесів розвитку 
біосфери, здорового глузду, загальнолюдських досвіду та цінностей. 

Економічне зростання й соціальні перетворення, які не підтверджені екологічно, не мають 
перспективи, оскільки приведуть не до гармонічних взаємовідносин людини та природи, а до 
поглиблення екологічних проблем. 

Екологізація професійної освіти в галузі підготовки майбутніх фахівців має своїм завданням 
формування у студентів основ біосферного світогляду спеціаліста ХХІ ст., тобто розуміння необхідності 
збереження генетичного фонду планети й турботу про долю наступних поколінь, а також розуміння 
екологічних проблем як пріоритету в системі міжнародного співробітництва.  

Сучасні навчальні заклади докладають зусиль для забезпечення екологічної грамотності майбутнього 
фахівця. На жаль, виявляється, що молодь, унаслідок різних причин, не усвідомлює значення 
взаємовідносин із навколишнім середовищем. Серед головних причин такого становища можна виділити 
відокремленість навчального процесу від реального виробництва. На наш погляд, це пояснюється: по-
перше – відсутністю у студентів позитивних мотивацій щодо оволодіння знаннями з екологічних 
дисциплін, оскільки самі студенти не розуміють значення тих чи інших знань у подальшій професійній 
підготовці, зокрема під час вивчення загально-професійних дисциплін; по-друге – недостатнім рівнем 
професійної спрямованості при вивченні дисциплін екологічного спрямування; по-третє – відсутністю у 
змісті екологічних дисциплін завдань прикладного характеру, які були б пов’язані зі змістом майбутньої 
професійної діяльності; по-четверте – слабким методичним підґрунтям щодо викладання дисциплін 
екологічного напряму з професійною спрямованістю. Суто теоретичні знання, за допомогою яких 
намагаються сформувати екологічно грамотну особистість, на відміну від діяльнісного підходу, 
знижують зацікавленість проблемою.  

Сучасний фахівець повинен прагнути до самоосвіти, засвоювати нові технології, вміти самостійно 
приймати рішення, долати стреси та перевантаження, враховувати оточуючу, соціальну та 
професіональну сфери. Високий рівень екологічної культури допомагає майбутньому фахівцю 
усвідомити власний виховний потенціал як майбутнього спеціаліста, який має володіти методикою 
еколого-виховної роботи на виробництві. 

Таким чином, екологічна освіта та виховання – це комплексний психолого-педагогічний процес, мета 
якого полягає у формуванні у людини науково обґрунтованих принципів та переконань раціонального 
природокористування, закладання міцного світоглядного фундаменту для орієнтації у повсякденному 
житті, навичок, досвіду в галузі гармонійних відносин із природою.  

Екологічна освіта визнана пріоритетним напрямком у гармонізації відносин суспільства та природи. 
Складовими компонентами екологічної освіти, згідно з ''Концепцією екологічної освіти в Україні'', є 
екологічні знання, екологічне мислення, екологічний світогляд, екологічна етика. 

Розгляд компетентностей як основи професійної освіти спеціалістів розкриває цінність 
компетентнісного підходу у формуванні екологічної компетентності. Варто зауважити, що донедавна в 
інженерній освіті особлива увага приділялась формуванню професійної компетентності сучасного 
спеціаліста, а саме таким її складовим, як технологічна, управлінська та економічна компетентності. 
Вони виступають провідними мотиваційно-ціннісними компонентами спеціальної професійної, 
господарської та економічної діяльності, здатності та готовності виконувати свої професійні обов’язки.  

Теоретичними основами концепції формування екологічної компетентності є: провідні ідеї 
гуманістичного підходу в межах екологічної парадигми розвитку суспільства; джерела та фактори 
середовища існування людини, які визначають мету, зміст та структуру системи формування екологічної 
компетентності; технологічність формування екологічної компетентності. Формування екологічної 
компетентності – цілеспрямований процес засвоєння теоретичних знань, практичних умінь, екологічних 
цінностей, набуття екологічного змісту в ході особистісно та соціально значимої екологічної діяльності 
та набуття на цій основі досвіду розв’язання екологічних проблем. Формування екологічної 
компетентності успішно здійснюється в системному, багатоаспектному навчальному процесі, який 
динамічно розвивається при домінуванні особистісного аспекту. 

Проблема компетентнісного підходу в інженерній освіті розроблена недостатньо, а науково-
педагогічні проблеми пов’язані з формуванням екологічної компетентності майбутніх гірничих 
інженерів потребують свого розв’язання. 
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Становлення екологічної компетентності студентів неможливе без різностороннього синтезу, 
комплексного розглядання проблеми на основі інтеграції знань різних галузей науки. 

На нашу думку, екологічна компетентність – це здатність брати на себе відповідальність за 
професійну діяльність на основі знань загальних законів розвитку природи та суспільства. Таке 
розуміння екологічної компетентності включає в себе не лише володіння системою знань, умінь, та 
навичок, здатність до розв’язання професійних завдань, а також засвоєння культурних норм екологічно 
спрямованої поведінки. 

С. Алексеєв вважає, що екологічна компетентність – це системна інтегративна властивість 
особистості, яка характеризує здатність розв’язувати різного рівня проблеми та задачі, які виникають у 
життєвих ситуаціях та професійній діяльності на основі сформованих цінностей та мотивів, знань, 
навчального та життєвого досвіду, індивідуальних особливостей, схильностей, потреб [10]. 

На думку Д. Єрмакова, екологічна компетентність являє собою потенціал та досвід видів діяльності 
екологічної спрямованості. Вона завжди носить особистісно-орієнтований, діяльнісний характер [11]. 

В аспекті наших досліджень цінна думка О. Чеканушкіної, яка найбільш повно відображає сутність 
поняття ''екологічна компетентність'' для спеціалістів технічного спрямування. Екологічна 
компетентність – це здатність та готовність особистості, сприймаючи навколишню дійсність у єдності 
природних та соціокультурних зв’язків, на основі сформованих знань, умінь, навичок, досвіду та 
особистісних якостей, адекватно розв’язувати в процесі своєї професійної діяльності екологічні задачі та 
проблеми взаємодії суспільства й природи [12]. 

У структурі екологічної компетентності більшість учених виділяє такі компоненти: 
• когнітивний – володіння екологічними знаннями та екологічним мисленням; 
• операційний – вміння застосовувати екологічні знання на практиці; 
• аксіологічний – прагнення до гармонії та збереження природного середовища, екологічна 

спрямованість особистості; 
• діяльнісний (практичний) – формування пізнавальних практичних і творчих умінь екологічного 

характеру, потреби та уміння проявляти активність у розв’язанні екологічних проблем, розробка 
та реалізація екологічних проектів (планування, проектування, моделювання, прогнозування, 
застосування нових інформаційних технологій). 

Отже, поняття ''екологічна компетентність'' набуває універсального, міждисциплінарного, 
інтегрального та соціокультурного характеру. Конструкція екологічної компетентності – це інтегративне 
поєднання знань, умінь, навичок, установок та досвіду.  

Екологічна складова займає центральне місце в загальній структурі екологічної компетентності. Вона 
являє собою систему спеціальних екологічних знань, умінь, досвід раціонального природокористування 
та утворює базові екологічні компетенції: 

• вміння одержувати знання про взаємодію природи та суспільства з різних баз даних; 
• здатність виявляти, оновлювати, систематизувати свої екологічні знання; 
• уміння виявляти суть екологічної проблеми, причини і шляхи її розв’язання на глобальному, 

національному, регіональному та місцевому рівнях; 
• вміння організувати взаємозв’язок минулих і теперішніх екологічних подій, екстраполювати їх у 

довготривалому плані (прогностичний аспект); 
• вміння застосовувати екологічні знання на практиці тощо. 
Аналіз компетентнісної моделі гірничого інженера дозволяє стверджувати, що формування 

компетенцій, необхідних випускнику для ефективного здійснення професійної діяльності, відбувається 
при вивченні дисциплін гуманітарного, соціально-економічного, математичного, природничо-наукового 
та професійного циклів. Таким чином, професійна готовність до діяльності гірничого інженера на основі 
компетентнісного підходу являє собою сукупність універсальних та професійних компетентностей, 
необхідних для ефективного здійснення професійної діяльності. Майбутній гірничий інженер засвоює 
компетенції під час навчання у ВНЗ і проявляє їх у компетентності при рішенні професійних завдань. 
Зрозуміло, що для рішення професійних завдань необхідні знання зі спеціальності, проте для розв’язання 
більшості з них варто залучати знання, набуті у різних галузях науки.  

Розв’язання питання екологічної кризи потребує усвідомлення новітніх підходів до аналізу взаємодії 
природи й суспільства. Виникає необхідність виділення екологічної компетентності гірничого інженера 
як компонента професійної компетентності. Екологічна компетентність майбутнього гірничого інженера 
виступає як характеристика особистості гірничого інженера, що відображається в поєднанні його 
теоретичних знань, практичної підготовленості, здатності та готовності здійснювати всі види своєї 
професійної діяльності, які задовольняють вимоги виробництва, забезпечують належну екологічну 
безпеку середовища існування. Таке розуміння екологічної компетентності включає в себе не лише 
володіння системою знань, умінь і навичок із набутої спеціальності, але й навички, здатність 
розв’язувати професійні завдання з екологічної точки зору. Екологічна компетентність має широкі 
можливості формування екологічної свідомості особистості як наслідок гуманізації її направленості.  
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Навчальний процес при формуванні екологічної компетентності гірничого інженера має відбуватися 
послідовно від суто навчальної діяльності до навчально-професійної діяльності, в ході якої моделюються 
ситуації майбутньої професійної діяльності. При розв’язанні проблемної ситуації студент поступово стає 
самостійним, а отже рівноправним учасником навчального процесу.  

Досягнення бажаного результату при формуванні екологічної компетентності гірничого інженера 
відбувається в умовах професійно-особистісної технології навчання. Це дозволяє розкрити та розширити 
творчий потенціал і можливість як викладача, так і студента, що, в свою чергу, дає можливість значно 
підвищити якість і дієвість одержаних студентами знань і вмінь. При цьому, в комфортних для творчих 
проявів учасників процесу умовах відбувається перехід набутих знань, умінь та навичок у категорію 
''готовність''. 

Готовність майбутнього гірничого інженера включає професійну спрямованість, систему спеціальних 
та екологічних знань, умінь та навичок, здібності, розвинені морально-етичні якості та властивості, 
компетентності та компетенції. 

Підсумовуючи знання про екологічну компетентність, ми вважаємо, що поняття ''екологічна 
компетентність'' набуває універсального, міждисциплінарного, інтегрального та соціокультурного 
характеру. Екологічна компетентність гірничого інженера проявляється як сукупність інтелектуальних і 
наукових компонентів, особистісних характеристик і досвіду, які дозволяють майбутньому фахівцю 
ефективно використовувати власний потенціал, успішно виконувати різні види професійної діяльності. 
При цьому, сукупність здібностей майбутнього гірничого інженера створюють основу професійної 
поведінки, яка спрямована на розв’язання екологічних проблем гірничого виробництва. Отже, проблема 
формування екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів є багатокомпонентною і розгляд 
всіх її складових створює цілісну картину професійної готовності студентів гірничих спеціальностей до 
майбутньої діяльності. Таким чином, екологічна компетентність є основним чинником успішної 
екологічної діяльності. 
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Герасимчук Е. Л. К проблеме формирования экологической компетентности горных инженеров. 

В статье анализируются различные подходы к проблеме формирования экологической компетентности 
будущих горных инженеров, определена сущность понятий ''экологическое образование'', ''экологическое 
образование горного инженера'', ''компетентность и компетенция горного инженера'', ''экологическая 
компетентность горного инженера'', ''профессиональное образование''. Определяется структура 

экологической компетентности горного инженера. 

Gerasymchuk E. L. To the Problem of Mining Engineers' Ecological Competence. 

The article analyzes different approaches to the problem of mining engineers' ecological competence, the 
essence of the concepts of ''environmental education'', ''mining engineer's environmental education'', ''mining 

engineer's competence and expertise'', ''mining engineer's environmental competence'', ''professional training''. 
The structure of mining engineer's ecological competence is determined. 
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ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ДО 
ТРАДИЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЗИМОВОЇ ОБРЯДОВОСТІ 

Для збереження і подальшого творення системи духовних цінностей, ефективного й успішного 
використання отриманих етнопедагогічних знань, які необхідні в майбутній роботі з учнями ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, для випускника ВНЗ важливими сьогодні стають наступні риси: професійність, 
прогресивність та компетентність як особливі об’єкти для формування системи національно-духовних 
цінностей. Знання, що стосуються духовних надбань, набуті молодими людьми під час навчання, повинні 

виступити стимулятором активного звернення молодих українців до вивчення особливої за своєю 
суттю, істинно правдивої історичної духовної спадщини свого народу, закоріненої у фольклор (народну 

творчість) і збереженої в будь-якому прояві на локальному рівні. 

Постановка проблеми. Сучасне українське суспільство як соціокультурне середовище 
характеризується процесами як етнічного розмежування, так і етнічного згуртування, солідаризації та 
етнічної ідентифікації, а значить – знаходиться в пошуках щодо встановлення свого етнічного коріння [1: 
31-36]. Однак сучасний період життя суспільства позначиться в історії як час активної трансформації 
тенденції домінування в житті й побуті масового культурного продукту; негативними стрімкими змінами 
традиційних форм життя; знеціненням ролі у вихованні молодих людей віковічних, дієвих, ''дідівських'', 
моральних принципів українців та широким ужитком (ніким не контрольованої), запозиченої зовні, 
генетично чужої для нас англо-американської культури.  

Еволюція інтересу до вивчення народної культури, суттєві позитивні зміни, що намітилися сьогодні, 
пов’язані зі зростаючою динамікою нового осмислення суспільством непересічної ролі багатовікових 
надбань багатогранної народної творчості в процесах духовного становлення молодої особистості. 
Поступово в суспільстві з’явилося розуміння того, що пізнання сучасності можливе лише через знання 
фольклорного досвіду народу, що може трактуватися як ''живильне середовище'', дослідження і вивчення 
якого призведе до розуміння глибинних сфер духовності, в яких знаходяться культурні уявлення про 
життя та смерть, про своє та чуже.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові дослідження (К. Ушинський, А. Макаренко, 
С. Русова, В. Сухомлинський, Є. Пасічник, Б. Степанишин, В. Цимбалюк М. Стельмахович та ін.) 
переконливо доводять, що дитина повинна знаходитися під постійним виховним впливом матеріальної і 
духовної культури свого народу. Це потрібно для найповнішого розкриття природних схильностей 
дитини і розвитку її здібностей, виявлення етнопсихологічних особливостей.  

Зміни в освітянських питаннях, які стосуються загального підходу до підготовки майбутніх учителів, 
що включають урахування нових державних орієнтирів навчання у ВНЗ з поступовим переходом від 
традиційно-інформаційного до проблемно-методологічного навчання, посиленням уваги до окремих 
досягнень людства і традицій народної педагогіки, вироблених віками, дають нам неабияку надію і 
можливість докорінно змінити на краще окремі, давно існуючі тенденції у питаннях духовного 
виховання, іншим – надати нову осучаснену якість.  

Освітній шлях, який передбачає домінантне значення народної творчості як основи і ядра всієї 
етнічної культури у духовному становленні молоді, означає, насамперед, озброєння майбутнього вчителя 
конкретною методологією та новітніми технологіями навчання; спрямування його розвитку на 
формування необхідних для сьогодення рис та бажань, що характеризуватимуть його як дослідника 
народної творчості, який із часом разом із своїми вихованцями зможе вивчати, аналізувати, пропагувати, 
а далі й застосовувати здобуті знання в реальному житті. 

Важливими у назрілих у суспільстві процесах стають питання, що стосуються правильного 
осмислення й оцінки самою молоддю багатовікових надбань української народної творчості (фольклору), 
формування серед молоді розуміння того, що феномен цього явища, насамперед, повинен цілком 
правомірно сприйматися як синонім етнічної самобутності й приналежності до даного етносу.  

Звичайно, обрядові наспіви ''…втратили колишні сакральні тексти, але пронесли крізь тисячоліття 
(від середнього неоліту) ініціальну знаковість і сакральне призначення. Саме вони були й залишаються 
досі центрами тяжіння десятків і сотень текстів та обрядових дій'' [2: 15].  

Таким чином, з огляду на актуальність досліджуваної проблеми, метою статті є з’ясування та 
наукове обґрунтування ролі музичного фольклору у формуванні етнокультурної компетенції, 
національної свідомості, духовної культури молодої особистості. 
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Виклад основного матеріалу. Морально-етичні цінності нашого етносу співзвучні із 
загальнолюдськими, тому основним принципом побудови роботи зі студентами має стати взаємозв’язок 
– ''минуле-сучасне-майбутнє'', який щонайкраще проглядається в зразках народної творчості. 
Опрацьовуючи наявні пісенно-обрядові зразки місцевої традиції (наприклад, традиції, що входять у 
систему зимового циклу Східного Поділля), керівник (безперечно, відповідно свого професійно-
фахового рівня, наявних людських якостей, завдяки власному світогляду та розумінню) певною мірою 
впливає на його живе відтворення: або не втручається у давній текст і наспів, повністю зберігаючи його 
першооснову (що є найправильнішим і найнеобхіднішим у роботі), або ж обережно й мудро піддає 
наявний матеріал сучасній транскрипції, не порушуючи регіонального фольклорного компоненту. 

Відроджуючи національну школу, необхідно, насамперед, відроджувати національні цінності і святині. 
У цьому контексті варто звернути увагу на систему календарно-обрядового жанру, який вміщує в собі 
новорічно-різдвяні пісні та обрядодії. Завдяки використанню в роботі з сучасним студентством давніх 
зразків цього жанру можна досягти неабияких результатів у плані розвитку духовності, насамперед, у 
формуванні відчуття власної причетності до існування та творення етнокультури. Календарно-обрядовий 
жанр нині в інших, нових історичних та соціальних умовах, продовжує успішно розвиватися, 
доповнюватися, удосконалюватися, активно побутувати, є широко вживаним. Більшість мешканців 
Східного Поділля належить до однієї з основних християнських конфесій – православ’я чи католицизму, 
завдяки чому для даної території характерне розширення святкового часового простору, який стосується й 
такої значної події, як Різдво Христове. Меншою мірою, ніж для людей старшого покоління (які є 
основними носіями різдвяної пісенно-обрядової традиції), молодим властиве пошанування свята Різдва, 
однак, при цьому, вони не так відповідально (як старші) сповідують його давню систему певних заборон, в 
основі яких лежать традиційні вірування, порушення яких може призвести до ''божого покарання''. Не 
завжди молодь володіє знаннями про те, що традиції Новорічно-Різдвяних свят є відображенням особливої, 
специфічної системи духовно-моральних цінностей, яка, будучи важливим стовповим механізмом, регулює 
соціальні відносини, сприяє формуванню світогляду, фундаментальних структур моральності й духовних 
цінностей особливо у молодих людей: ''Характеристична особливість світогляду нашого народу, як вона 
відбилася в народній пісні, є високий ідеалізм на релігійній основі. В ідеальному образі людини, передусім, 
підкреслюються високі властивості душі'' [3: 120]. Отже, ідеальною, за висновком Г. Ващенка, може бути 
лише релігійна людина. 

Збереження давніх, традиційно виконуваних новорічно-різдвяних обрядів Східного Поділля, 
генетично закорінених у добро, людську мудрість, світлість надій, забезпечується усним шляхом, тісно 
пов’язаним із даною традицією, і  має практичну значимість. Усний шлях передбачає набуття знань через 
спадкоємність, безпосередні неформальні контакти із живими носіями, трансформація традиції 
відбувається ''з вуст в уста'', найчастіше це притаманно сільській місцевості, у міській місцевості 
передача здійснюється за допомогою аудіо-та відеозаписів необхідних автентичних форм. Сьогодні, на 
початку ХХІ ст., як і багато віків тому, в словах та діях зимового фольклору східноподолян, що здавна 
займалися землеробством, простежується чіткість ''аграрної магії'': закликання, орання, сіяння, 
вирощування врожаю тощо. Новорічні обряди аграрної зимової тематики даної території з їх багатою 
пісенністю, на думку учених, можна віднести до найархаїчніших. Для них обов’язковим є безпосередній 
діалог або ж спонукання до нього, що якнайкраще розкриває давню хліборобську та родинну тематику 
цих земель.  

Свідченням того, що національні особливості обрядової пісенності загалом (зимової зокрема) 
сформовані на основі поетизації людиною світу, естетизації побуту, що передавалося з покоління в 
покоління, є світоглядна основа та поетика тих колядок і щедрівок, що позначені рисами 
дохристиянських уявлень. Вони мають життєстверджуюче начало, несуть в собі ідеї світла і гармонії у 
взаєминах людини і світу і вказують на християнські нашарування у новорічно-різдвяному циклі. В 
текстах колядок селянських (світських), які закономірно можна вважати чистим творінням простого 
народу, наявні вічні прохання людини, що звучали десятки і сотні років тому (насамперед, це часті 
звертання до Бога, до Сина Божого – Ісуса). Сьогодні їх довгі тексти з незначними видозмінами можна 
знайти в окремих друкованих виданнях, найчастіше в них зустрічаються розповіді про далекі в 
історичному часі події, пов’язані з народженням Божого Дитяти, проводиться тема уславлення Бога, його 
сина Ісуса Христа, Марії Богородиці.  

Колядки і щедрівки біблійного змісту зберегли відбиток характерного для них християнського 
відчуження від світу, вони пройняті мотивами самозречення, аскетизму (коли Бог і святі виступають 
простими, звичайними людьми, а їх дії відповідають діям земної людини: вони сіють і орють, 
виголошують вітання, пошанування, звертаються з конкретними проханнями до людей тощо). Отже, 
доволі об’ємний масив зимової обрядової пісенності, що побутує на території Вінниччини, має досить 
обмежені наскрізні теми: щирої віри в Бога, возвеличення Різдва Ісуса Христа, виховання пошани, 
поваги, формування добрих помислів до тих подій, що розгортаються в ці світлі Новорічні та Різдвяні дні 
в усьому світі. 
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 За своєю мелодикою й характером співу селянські (світські) колядки та щедрівки ніжні, прозорі, 
щиросердні (особливо це притаманно тим зразкам, у текстах яких описано історично відомі трагічні події 
з життя Ісуса на Землі). Духовно-шанобливе місце серед великого пласту зимової обрядовості посідають 
мотиви церковних християнських колядок і щедрівок. Їх тематика досить давня, творена здебільшого 
письменниками, людьми більш високої освітньої підготовки (ніж так звані ''простолюдини''), однак 
насправді таких зразків у живій традиції побутує не так уже й багато, як нам здається.  

На даній території, фактично як і в загальноукраїнському масштабі, новорічну величальну обрядову 
поезію можна систематизувати за принципом провідних мотивів. З особливою обережністю варто 
ставитися до тих зразків, які містять символічний зміст, адже саме вони несуть у собі закорінені в глиб 
століть надвисокі зразки народної моралі, що приховані у простій формулі позитивного побажання: 
''Нехай буде добро''. Поряд із багатством давньої величальної поезії зимового циклу, нашу увагу 
привертає досить масивний пласт осучаснених текстів, який сьогодні поширений у нашій місцевості. Так 
званий ''новітній'' факт творення колядниково-щедрівникових віршів стосується не окремих зразків 
зимової пісенності, а календарно-обрядового жанру загалом. На жаль, надто часто саме в цих зразках (як 
у кращих, так і в найгірших його проявах) досить відчутна втрата цінного для науки магічного змісту та 
особливої язичницької образності. 

За найдавнішою традицією, у колядках-щедрівках даної місцевості найчастіше оспівується сталий 
досить поширений набір загальновживаних на Україні образів-символів: місяць і зорі, сонце і квіти, 
калина і голубка (голуб) тощо. Впродовж багатьох століть використання цих доволі простих, відомих, 
часто вживаних метафор є незмінним у колядниково-щедрівниковому співі східноподолян при 
зображенні господаря, господині, дітей, родини. Характерним для колядування (як дитячого, так і 
дорослого) в зимові дні є збереження давнього ''правила'' щодо послідовності його проведення, колядка 
чітко вибудовується за принципом: від запитання: ''Кому (на кого) колядувати?'' до щирої подяки 
господарям оселі за щедре обдарування. 

У сучасних піснях обрядово-річного зимового циклу, як і раніше, відмічаємо триєдиність мотивів. 
Мотиви та тексти, якими послуговуються в ці дні народні колядниково-щедрівникові гурти, збагачені, 
найперше, проханнями про здоров’я і врожай, достаток і розум, гаразди в сім’ ї, здійснення всього 
задуманого (прохання винагороди характерні лише для дитячих колядувань).  

Підкреслено шанобливо возвеличуються в ці дні господарі. В. Пропп у своїх дослідженнях зазначав, 
що широке використання в новорічних обрядах будь-якого величання, можна розглядати як приклад 
досить давнього магічного співу, адже своєрідний сценарій обряду колядування-щедрування неодмінно 
спрямований на щиру віру як колядників, так і господарів у те, що все нині сказане обов’язково 
здійсниться, тому господарям варто лише чекати відповідного післяколядникового ''магічного'' 
результату, що не забариться [4: 43]. Народнопісенні зразки обрядового жанру, до якого в тому числі 
відноситься й багата зимова обрядовість, в глибокій давнині, в епоху міфологічного сприйняття мали 
певне ''організаційно-ужиткове'' призначення [5: 18]. 

Багато віків на Східному Поділлі зберігається оригінальна за своєю суттю традиція: в новорічну ніч (чи 
зранку 01.01) першим ''на засів'' пускати в оселю хлопчика (або молодого чоловіка), що, має символізувати 
удачу, достаток, мир і злагоду в сім’ ї на новий господарчий рік. Переважною більшістю, дитяче колядування-
щедрування засноване на мелодичній декламації з використанням зручного, доволі обмеженого для дитячого 
виконання звукового діапазону. Відомий здавна прийом дитячого співу носить відкрито спонукальний 
характер. Дитячі колядки-щедрівки відзначаються особливим виконавським колоритом, їм характерні: 
простота творення звука, особлива зворушливість, дитяча непідкупність, інтонаційна благальність. Поезія 
слова якнайкраще відповідає означеному нами колориту співу, на якому вона розбудовується, тому колядки і 
щедрівки у виконанні дітей завжди наповнені простотою, безпосередністю, довірливістю, чистотою, 
правдивістю, у їх текстах абсолютно відсутні вимоги або погрози (окремі елементи, що досить рідко 
зустрічаються, подаються дітьми виключно в жартівливій формі). 

Таким чином, фольклорна зимова обрядовість дозволяє здійснювати духовно-моральне виховання 
особистості вже з раннього дитинства, закладаючи в людині моделі світобудови й коди поведінки. 

Зовсім відмінною є колядка, що виконується чоловіком, який першим прийшов ''на засів'' до оселі. Її 
суттєва відмінність від колядки дитячої полягає не тільки в більш розкішній мелодиці зразка, чи силі 
звучання, але й у викладенні особливого за змістом ''дорослого'' поетично тексту, що, поряд із релігійною 
традиційністю, передбачає і гумор, і жарт, і сарказм (залежно від бажань гурту колядників і, звичайно, 
особистих стосунків колядника з господарями оселі). 

На жаль, сьогодні, при відносній часовій стабільності настання низки свят зими – Нового року, 
Різдва, Йордані, за благодатної умови їх щорічного відзначення в один і той же період, при частій 
повторюваності й використанні зимових наспівів в одних і тих же композиційних формах, фіксуються 
незворотні процеси, що, зрештою, можуть призвести до спрощення окремих досить цінних для науки 
елементів старовинної побудови дій традиційного колядування чи щедрування, або й незворотного їх 
''випадання'' загалом. Вже сьогодні можна відмітити факти спонтанного виконання деяких обрядів, що 
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здійснюються як молодими, так і людьми більше старшого покоління, без розуміння їх справжньої суті 
(особливо це стосується міського середовища), втрачено важливість їх природного змісту. Тому в роботі 
з молодими варто постійно звертати увагу на те, що всі обрядодії українського фольклору не є 
випадковими, не є ''забобонами'', як їх намагаються часом трактувати; вони випливають із невтомної та 
оптимістичної спроби людини зробити сакральне сприятливим, обереговим, повернути на користь, що, 
можливо, ставало у пригоді за певних обставин. 

Варто звернути нашу увагу на негативні видозміни, що часто зустрічаються сьогодні у виявлених 
нами матеріалах зимової пісенної обрядовості. Найбільше ці тривожні зміни торкнулися обов’язкових 
(традиційних у використанні), загальноприйнятих елементів архітектоніки колядки. Суттєвими 
порушенням можна вважати зафіксовані нами непоодинокі факти втручання у заспів (власне, ''тіло'' 
колядки). Зазнає так званих ''осучаснених'' змін і традиційний приспів, що проявляється у вигляді зовсім 
безпідставних, іноді абсолютно нерозумних для використання в цьому жанрі цілих строф, або образів. 

Такі втручання вкотре засвідчують, що фольклор не можна розглядати і вивчати поза конкретними 
історичними умовами його функціонування, без урахування характеру мислення даного етносу або 
населення даної території. Однак, що турбує, поряд із історією її збереження та творення паралельно 
рухається й історія нищення, яка має своїх так званих ''героїв''. За результатами, на жаль, досить 
поверхових наших розвідок, ''живого'' спілкування записувачів із носіями традицій зимового фольклору, 
ми прийшли до наступних висновків: оцінку будь-яким зібраним матеріалам варто давати за виміром 
точності записуваного; деталізованістю найменших елементів, що супроводжують безпосереднє їх 
виконання самим носієм традиції; мірою надійності самого джерела тощо. 

Необхідність точного відтворення обрядового фольклору пояснюється тим, що в культурному досвіді 
нашого народу, в традиціях та звичаях, які пройшли багатовікове шліфування, закладено мудру народну 
філософію, своєрідний кодекс справжньої людської духовності, моралі. Тому надзвичайно важливим 
завданням української музичної фольклористики є донесення сучасному поколінню таких рис 
національного характеру, як патріотизм, любов до рідного краю, скромність, миролюбність, гостинність, 
любов до ближнього, милосердя. 

Звичайно, не може бути категоричного заперечення щодо появи оновлених, осучаснених текстів у 
зимовій обрядовості, цей процес може мати місце, є природним у будь-якому часі, однак, важливо щоб 
він виступав лише як розвиток через доповнення чи удосконалення і включав у зміст і суть свою вічні 
питання людських відносин, пропускаючи ці факти через нові економічно-побутові умови, що склалися 
на даній території історично, адже трансформаційний процес, на який ми вказуємо, за спостереженнями 
філософів, вміщує: ''…і знищення, і переробку старого, і його адекватне відтворення, і гібридизацію 
старого і нового, тобто змішані форми'' [6: 200]. 

Відомо, що традиційність є специфічною формою народного життя, культури, побуту, це форма його 
руху, тому фольклорний процес неминуче набуває не тільки відповідного характеру руху в середині 
самої традиції, а й еволюції, а далі й трансформації самої традиції: ''На будь-якому відрізку часу 
фольклор народу становить собою динамічну систему, певний стан традиції'' [7: 240].  

Підсумовуючи, можна констатувати, що збережена східноподолянами зимова обрядовість сьогодні 
набула нового, оригінального забарвлення, продовжує побутувати, набуває нових рис, чітко зберігаючи 
обрядовий корінь і першооснову. 

 Для сучасних молодих записувачів нині залишаються важливими декілька проблем, які означилися в 
період роботи над багатством матеріалів зимової обрядовості: під яким кутом зору розглядати збережені 
тією чи іншою мірою фольклорні надбання, що побутують у нашому регіоні; як правильно визначити 
рівень збереженості зразків і ступінь їх орієнтації на моральні та національні інтереси. 

Ці та інші проблеми, що виникли в процесі розгляду, мають за мету спрямувати молодих 
''користувачів'' народної творчості з її багатими надбаннями на розумне, мудре використання в практиці 
тих чи інших існуючих форм і методів, що є необхідним задля подальшої правдивої трансляції 
історичної пам’яті фольклорних матеріалів даного жанру та виключення з практики роботи записувачів 
таких дій, які могли б необачно ''зламати'' традиційно усталені закони щодо побутування та 
використання фольклорних процесів, збережених історією на цій території.  

Історична й наукова цінність зимових фольклорних явищ, що збереглися й побутують на сучасній 
території Східного Поділля і належать до місцевої обрядової традиції, не викликає сумніву. Тому досить 
важливою на сучасному етапі розгляду стає повага до: праці, трудових традицій, знарядь праці, звичаїв, 
пісень та розваг, нарешті – могил наших мудрих та співучих предків. Все це дороге нам і подібно до 
того, як особиста пам’ять людини формує її совість, шанобливе ставлення до рідних та близьких, до 
родичів та друзів – старих друзів, тобто найбільш вірних, з якими їх зв’язують спільні спогади, – так 
історична пам’ять народу формує моральний клімат, у якому живе цей народ.  

З раціональної точки зору звернення до традицій – це проблема неперервності культурного розвитку. 
Адже національна культура – це культура нації, і ''…все надбання, сприйняте нею, органічно входить до 
репродуктивного і продуктивного потенціалу її культури'' [8: 52] 
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Висновки. Український фольклор, національна календарна обрядовість дозволяють здійснювати 
сьогодні цілеспрямоване формування загальнолюдських норм моральної свідомості, розвиток морально-
етичних почуттів, ставлень та звичок поведінки молоді, і, насамперед тих, хто безпосередньо готується 
до майбутньої професійної педагогічної діяльності. І саме творче використання майбутніми учителями 
традицій українського народу з урівноваженням глобалізаційних процесів зможе підняти рівень 
навчання та виховання учнів у сучасній школі на новий щабель.  
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Мороз М. А., Томанчук А. А. Формирование духовности будущих учителей путем привлечения к 
традициям украинского народа через систему зимней обрядности. 

Для сохранения и дальнейшего созидания системы духовных ценностей, эффективного и успешного 
использования полученных этнопедагогических знаний, необходимых в будущей работе с учениками 

OОШ I-III ступеней, для выпускника вуза важными сегодня становятся следующие черты: 
профессионализм, прогрессивность и компетентность как особые объекты для формирования 

системы национально-духовных ценностей. Знания, касающиеся духовного достояния, 
приобретенные молодыми людьми во время учебы, должны выступить стимулятором активного 
обращения молодых украинцев к изучению особого по своей сути, истинно правдивого исторического 
духовного наследия своего народа, корни которого уходят в фольклор (народное творчество) и 

сохраненного в любом проявлении на локальном уровне. 

Moroz М. A., Tomanchuk A. A. The Future Teachers' Spirituality Formation by Means of Bringing into the 
Traditions of the Ukrainian Folk through the Winter Rituals. 

For keeping and further creation of the spiritual values system, effective and successful use of obtained 
ethnopedagogical knowledge, which is necessary in future work with pupils of secondary schools of the I-III 

levels, for university graduates today are important the following features: professionalism, progressiveness and 
competence as special objects for the formation of national and spiritual values system. The knowledge 

concerned with the spiritual heritage, which is acquired by young people during their studies, should make an 
active stimulant treatment of young Ukrainians to study specific in nature, verily truthful historical and spiritual 

heritage of their people, rooted in folklore (folk art) and kept in any manifestation at the local level. 
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ВИКОРИСТАННЯ КАЗОК У ФОРМУВАННІ СВІТОГЛЯДНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРІВ У СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

У статті розглянуто використання різними авторами місця і ролі казок у формуванні світоглядних 
орієнтирів школярів молодших класів. Подано низку авторів і їх погляд стосовно казкової тематики. 
Сьогодні казка є одним із головних чинників формування світоглядних орієнтирів школярів молодших 
класів. Проста і доступна за змістом, лапідарна за формою, вона готує школяра до розуміння і 
утвердження в його свідомості добра, виробляє світоглядний імунітет проти всіляких форм 
лицемірства, несправедливості, знущань над бідними і знедоленими. Казка – це заклик до віри в 

торжество справедливості, гуманізму. І цю ідею пронесли через віки видатні творці та збирачі казок. 

Актуальність дослідження. Сьогодні в педагогічній науці доведено, що орієнтація на творчі підходи є 
світоглядною установкою на сучасну систему освіти і виховання з особливим акцентом на школярів 
молодшого віку. Саме в цьому віці формуються ті риси, які були закладені у дитину в сімейному середовищі, 
дошкільних закладах. У цей час, як довели психологи, бурхливо розвивається уява дитини, її прагнення 
пізнати світ у всіх його іпостасях. Одночасно з уявою, яка часто набирає фантазійних форм, розвивається 
мова, яка є матеріальною оболонкою думки. 6-8–літня дитина якісно відрізняється в понятійному осмисленні 
процесів оточуючого її світу, ніж 3-4–річна. Для більш швидшого прискорення розвитку розумових дій дитині 
необхідні яскраві, доступні засоби, які з необхідністю формують категоріально-понятійне мислення, яке, в 
свою чергу, дає можливість як на емоційному, так і раціональному рівні визначити, що таке добро, зло, 
справедливість, відповідальність, свобода, честь, совість, тощо. Дитина 6-8 років ще об'єктивно не може 
оцінити світ у всій його багатобарвності, але логіка пізнання сприяє тому, що вона шукає відповіді на питання 
не через призму науки, а предметного мислення. Вчені довели, що молодший шкільний вік характеризується 
багатою уявою, де чільне місце займають казкові образи. Коли дітям доводиться шукати вихід із складних 
життєвих ситуацій, вони підсвідомо, а часто і свідомо користуються знаннями, почерпнутими ними з казок. 
Тож, попри певну дослідженість формування світоглядних орієнтирів засобами казки, в українській і 
зарубіжній літературі маємо в цій сфері нерозорене поле, яке вимагає копіткого дослідження, узагальнення 
результатів, отриманих цілою плеядою учених. 

Мета дослідження: висвітлити доробок науковців у наукових розвідках щодо ролі і змісту казки в 
системі формування світоглядних орієнтацій школярів молодших класів. 

Виклад основного змісту статті. Як зазначають українські науковці, збирання та видання народних 
казок в Україні фактично почалося з ХІХ століття. Як і в інших європейських країнах, пише 
Л. Дунаєвська, важку відповідальну працю по збиранню і вивченню народної творчості взяли на себе 
письменники, передові діячі культури. Серед них такі відомі імена як, Іван Рудченко, Павло Чубинський, 
Іван Манжура, Борис Грінченко, Володимир Гнатюк, Іван Франко та інші. Вже на початку ХІХ століття 
українські казки творчо переосмислювалися в оповіданнях, переспівувалися у віршах. Значний внесок в 
цьому плані зробили такі відомі майстри художнього слова, як Г. Квітка-Основ'яненко, Й. Бодянський. 

Соціального звучання набрали казки в працях Марка Вовчка, Степана Руданського, Івана Франка, 
Лесі Українки. До мотивів народної творчості і, зокрема казки, постійно зверталися Наталя Забіла, 
Павло Тичина, Іван Нехода, Анатолій Шиян та інші [1: 3-16]. 

Важливу духовну наснагу у процесі формування світоглядних орієнтирів несуть "Бабині казки" 
Бориса Антонечко-Давидовича, де казкові сюжети переплітаються з реальністю і виконують практично 
роль реальних настанов поведінки людини [2]. Теплом, ніжністю до всього живого пронизані казки 
оповідання та повісті Лариси Письменної. У них розкрита правда життя, часто жорстка, на перший 
погляд, невиправдана, але, з іншого боку, глибоко раціоналізована важкими ригорами життя. 
Ірина Шкаровська тепло пише про письменницю: "Вона тонко відчуває природу (цим позначені всі без 
винятку її книжки), любить звірів і вміє прищепити дітям любов до всього живого. Робить вона це 
ненав'язливо, легко, невимушено, наче веде з хлопцями і дівчатами неквапливу та щиру розмову" [3: 7]. 

Сьогодні ролі і місцю казки в духовному житті суспільства присвячено як у вітчизняній, так і 
зарубіжній літературі значну кількість наукових праць, але предметом нашого дослідження є висвітлення 
казки як засобу формування світогляду не взагалі, а в освітньому процесі, адже саме тут найбільш вагоме 
її місце у формуванні світоглядних орієнтацій школярів, особливо в початкових класах. І тут варто 
зазначити праці О. В. Вознюка, в яких автор цілком слушно відзначає, що попри великий масив 
літератури стосовно різних сторін казки, сьогодні назріла нагальна необхідність у розробці спеціального 
психолого-педагогічного напрямку, який би займався проблемою навчаючої казки, адже в умовах 
глобалізації, її роль незмірно зростає. Цей ріст детермінований редукційними проявами релігійних та 
міфологічних інститутів, ознакою чого є раціоналізація всіх сфер суспільного життя і, особливо, 



С. В. Світельська-Дірко. Використання казок у формуванні світоглядних орієнтацій молодших школярів  
у сучасній науковій літературі 

 243 

формування особистості молодших школярів. Зазначимо, що ця проблема завжди перебувала у полі 
уваги педагогів, психологів, філософів, культурологів [4: 32-36; 5; 6: 30-38]. 

Формування особистості школярів молодших класів засобами казки, наголошують у своїх працях 
Х. Андерсен, І. Бех, О. Вознюк, В. Брендес, І. Березовський, Л. Дунаєвська, Зоряна і Мар'яна Лановик, 
розпочинається вже з першого класу, але особливо активно воно відбувається на переломі 4-х – 5-х 
класів. У працях цих учених прослідковується ідея, що в процесі навчання дитина постійно збагачує себе 
враженнями оточуючого її світу, побаченим, почутим тощо. Казка, як зазначають вищевказані вчені, 
виконує узагальнюючу роль і ці враження набувають систематизованої форми. В працях цих учених 
наводиться багато прикладів того, як розрізнені почуття та явища набирають персоніфікованої форми, 
стають зримими, чуттєво-наочними. 

Широко і глибоко подані проблеми формування української усної творчості і місце в ній казки в 
підручнику "Українська усна народна творчість", авторами якого є Мар'яна Лановик і Зоряна Лановик. 
Говорячи про роль і місце казки в формуванні світоглядних орієнтацій не варто обмежуватися суто "казковим 
матеріалом". Такими джерелами є й інші джерела, тією чи іншою мірою споріднені з казкою. Як слушно 
зазначають Мар'яна і Зоряна Лановик, мотиви казок зустрічаються вже в проповідницькій і полемічній 
літературі як ілюстрації до дидактичних та моральних настанов. Зокрема, у І. Галятовського, творах 
І. Вишенського, І. Радивиловського, Ф. Прокоповича та ін. зустрічається казковий матеріал, спрямований на 
формування світогляду людини. З казковою прозою споріднена творчість Г. Сковороди: "Басни Харковские". 
В "Енеїді" І. Котляревського головному її героєві Енею допомагають чудодійні предмети-помічники; гілка 
золотої яблуні відкриває шлях до пекла; зустріч Енея з Сівіллою відбувається у стилі народного епосу 
традиційної картини зустрічі героя з Бабою-Ягою у хатці на курячій ніжці тощо [7: 477]. 

Як зазначають дослідники, казка іноді перегукується своїм змістом із міфом. Зазначимо, що окремі 
вітчизняні та зарубіжні вчені, спираючись на дослідження Дж. Фрезера, притримуються думки, що казка 
тісно пов'язана з обрядом, ритуалом, тобто з міфом, тому вона зберігає давні форми мислення, 
трактування дійсності, магічно-ритуальні погляди. На походження казки з міфу вказував і В. Гнатюк. Він 
наголошував: "Коли в XIX ст. учені звернули увагу на казки, зараз винирнуло питання, звідки вони 
взялися і як пояснити велику подібність поодиноких казок у різних народів. Зразу уважали їх за винахід 
середньовічних трубадурів та арабів. Потім висловлювали погляд, що міфологія одної епохи 
переміняється в поезію дальшої епохи, а поезія в казки ще дальшої. Тому, казки належить уважати за 
наймолодшу форму міфів." Опираючись на дослідження братів Грімм, М. Міллера та теорію Бенфея, 
В. Гнатюк вважав, зазначають Мар'яна та Зоряна Лановик, що українські казки належить уважати за 
останки тих давніх арійських міфів. На спорідненість казки і міфу вказує і Л. Білецький у праці "Основи 
української літературно-наукової критики". 

Вчений зазначає, що у казці правда "не є зовнішнього змісту; в ній правда внутрішня, ідеальна як 
відблиск релігійної ідеї, що перейшла від первісного міфу. Через те в ній фантазія вільніша… Отже казка 
є ніщо інше, як старовинні міфи, що витворилися і перейшли на землю ще за часів індоєвропейських. 
Міфічне зерно зосталося цілим як головний мотив, як сенс казки. Казка має космополітичне значення. 
Критерієм дослідження казки є порівняльна міфологія; метод дослідження міфології казок – 
порівняльний" [8 :247]. 

Відомо, наголошує Андрій Білецький, що в кожного народу від найдавніших часів його існування 
зберігаються перекази, де справжнє, історичне переплітається з вигаданим. У них дійовими особами 
виступають не лише звичайні люди, але й казкові істоти, витвори багатющої народної фантазії: безсмертні 
боги, демони, напівбоги, могутні герої, небувалі тварини, велетні, карлики, всякі потвори. Згадаймо, 
наприклад, кентаврів – напівлюдей-напівконей із грецьких міфів, крилатого коня Пегаса, Сфінкса – левицю 
з жіночою головою, Химеру і т. д. У міфах, зазначає А. Білецький, відбуваються найнеймовірніші події-
чудеса. Люди незвичайним способом перетворюються на тварин і на рослини [9: 6]. 

Вказуючи на міф як одне з джерел дисертаційного дослідження, необхідно, вважав дисертант, 
провести все ж таки демаркаційну лінію між цими жанрами народної творчості, і тут ми спиралися на 
думку вже вказаного нами вище доктора філологічних наук Андрія Білецького. 

В "Передмові" до "Міфів Еллади" зазначається, що міфи складалися в різних народів у сиву давнину, 
на перших ступенях розвитку людської культури, ще до винаходу письма, до того, як з'явилася наука. Їх 
можна розглядати як наївні спроби пояснити явища дійсності, що оточували первісних людей, як спроби 
витлумачити причини і наслідки цих явищ. Ми відрізняємо міф від літературного оповідання, навіть 
зовсім фантастичного, наголошує А. Білецький, бо у міфа не було автора, якоїсь однієї людини, щоб 
його вигадала. Міф – наслідок колективної творчості первісного племені. Міф ми відрізняємо й від 
дитячої казки, бо він не призначався для дітей і в його правдивість вірили як ті, хто його переказував; 
так і ті, хто слухав переказ. Нарешті, міф ми відрізняємо й від власне історичного оповідання [9: 5]. 

Глибокою і змістовною працею стосовно спорідненості казок і міфів є книга "Міфи України", 
зкомпоновані відповідно до книги Георгія Булашова "Український народ у своїх легендах, релігійних 
поглядах та віруваннях". В ній слушно стверджується, що однією із найхарактерніших особливостей 
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світогляду взагалі будь-якого народу є антропоморфізація не лише стихій, сил природи, а й тих явищ, які 
через незнання законів, причин їхніх та наслідків були для нього незрозумілі [10: 166]. Тож не випадково 
на першій сходинці розвитку народного життя явились божества добрі і лихі, світлі і темні – залежно від 
характеру їхнього впливу на людину. Поряд із антропоморфізацією сил і явищ природи відбувалася 
антропоморфізація деяких сил соціального характеру, які викликали в народу певні подиви, 
детерміновані своєю загадковістю, і, як іноді здавалося, причинно-наслідковими проявами. До таких 
належить поняття Доля, яке в казках займає одне з чільних місць. Зазначимо, що література про Долю 
доволі багата. Ще в 60-х роках ХІХ ст. професор О. О. Потебня надрукував досить ґрунтовну статтю 
"Про Долю та споріднених про неї істот", заснованих на народних казках, легендах, піснях, прислів'ях і 
т. д. О. Потебня розглядав різні назви Долі: "щастя", "лихо", "біда" тощо [11: 166-167]. Глибокими, 
змістовними висновками про Долю характеризуються дослідження академіка А. Н. Веселовського в його 
праці "Розвідки у галузі руського духовного вірша". На Україні в народних оповіданнях і казках Доля 
іноді отримує назву Талан. В однієї людини його є забагато і вона безмірно щаслива, в іншої замало, і 
така людина хоче покращити свій стан та їй це важко вдається. Випукло розкрита суть казки порівняно з 
билинами, загадками тощо в книзі "Хрестоматія по фольклору", складеній Ф. М. Селивановим. Казку, 
стверджується в "Хрестоматії по фольклору", як і билину, поговірку, загадку та інші види усної народної 
творчості, називають фольклором, тобто народною мудрістю, народним знанням. Так, як роман, повість, 
поема, ліричний вірш – жанри літератури, так і казка, билина, поговірка, загадка – жанри фольклору. 
Твори літератури поширюються за допомогою книги, тоді як фольклор – усно. Так само, як зазначається 
в "Хрестоматії з фольклору", фольклор появився задовго до літератури і випрацював свою систему 
художніх засобів, яка сприяла збереженню і передачі твору [11: 5]. 

Спираючись на сучасну наукову літературу, нам вдалося визначити творчий зв'язок із поколіннями в 
змісті казкового жанру. Як слушно зазначається в праці "Міфи України", дві крайні віхи людського 
життя – дитинство і старість – зустрічаються в казці: покоління, яке відходило, переповідало переказ 
поколінню, яке народилося. Дідусь або бабуся розповідають казку і повчають, діти слухають і 
навчаються. Перші пригадують в казці минуле, другі – гадають по ній про майбутнє, а зміст самої казки 
захоплює: чудесні подвиги богатирів, різні битви і жахи, а на завершення, як бажаний вінець тривогам – 
одруження з красунею-царівною з цілим царством у посаг; ідея казки – та прекрасна середина людського 
віку, та бадьора змужнілість, яка для дітей ще недоступна як віддалене прийдешнє, а для старих-
оповідачів є вже безповоротним минулим, – той ідеал, який за всіх віків переносив людину з дійсності до 
чогось кращого і досконалішого і який у казці так наївно обіцяє різні нездійсненні дивовижи [12: 18]. 

Аргументовано інтерпретується зміст і роль казки в формуванні свідомості світоглядних орієнтацій 
людей, у тому числі і школярів, Л. Дунаєвською в книзі "Українські народні казки" [13]. 

Процес формування світоглядних орієнтацій молодших школярів складають не тільки міфи, билини, 
перекази та сучасні казки, але й ті, які були поширені в минулому. Сьогодні, поруч із творами, 
записаними в минулому столітті П. Чубинським, І. Франком, І. Павликом, І. Манжуро, В. Лісовичем, 
С. Тобілевич, В. Грінченком, В. Гнатюком, О. Пчілкою, В. Шухевичем, М. Фінцицьким та іншими, 
"повернулися" до життя й такі, що віднайдені в народі зовсім нещодавно. Як зазначає Лідія Дунаєвська, 
відома записувачка фольклору з Вінниччини, М. Руденко знайшла казку "Хто не робить, той не їсть", а 
казки "Царевич, Поваревич і Сучевич", "Про Ваньку та коня", "Про дідову і бабину дочку", "Про 
лисичку-сестричку" записав у Гадяцькому районі на Полтавщині етнограф О. Доля [14: 5-12]. 

Велике виховне навантаження несе на собі збір казок І. Франка під назвою "Коли ще звірі говорили". 
Великий українець І. Франко здійснив, як виразилась Л. Дунаєвська, "блискучу інтерпретацію 
всесвітньовідомої теми так званого крутійського роману про лиса, до якої ще в ХІІ столітті звернулися 
французькі, а пізніше західноєвропейські письменники багатьох національностей" [15 :12]. За останні 
десятиліття значний казковий матеріал з яскраво вираженою світоглядною проблематикою накопичили 
О. Вознюк, М. Возняк, Г. Сухобрус, В. Юзвенко, І. Березовський, (якому, як зазначає Л. Дунаєвська, 
належить перше наукове видання казок про тварин), В. Бойко, О. Бріцина та ін. Як зазначають численні 
дослідники казкового епосу, казки за своїм жанром діляться на три групи: культово-анімістичні 
(міфологічні) казки, де найбільшу групу складають казки про тварин; соціально-побутові; чарівні 
(героїчні) [7: 407-474]; [16: 3-10]. 

Як слушно стверджують Мар'яна і Зоряна Лановик, найбільшу групу казкового народного епосу 
складають чарівні (героїчні) казки. Інколи їх ще називають фантастичними [7: 426]. Вони носять 
виразний історичний характер. Герої цих казок мали реальних прототипів, таких людей було багато як у 
княжих дружинах, так і серед поодиноких лицарів. Проте не тільки героїчні казки, наголошують вчені, 
формують позитивні світоглядні орієнтири, але й чарівні казки включають в себе такі, що майже 
позбавлені, або й зовсім позбавлені героїки. Наприклад, це твори типу "Дванадцять місяців", 
"Лускунчик", "Про дідову та бабину дочку" тощо. В цих казках основною героїнею чи героєм постає 
знедолена людина, яка зазнає кривд у родинному колі й отримує підтримку з боку випадкових добрих 
людей чи казкових персонажів. 
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Спираючись на мотивацію цього жанру казок, варто наголосити на позитивний характер світоглядних 
орієнтирів. Так, наприклад, коли якась дія спрямована на досягнення добра, то засоби, які б вони не були, 
не засуджуються. Помічник головного героя (тварина, птах, Баба-яга) сприймається позитивно, навіть 
якщо завдає шкоди іншим персонажами казки (суб'єктам зла). Зазначимо, що такий підхід був 
характерний дохристиянській ментальності людей. Отже формування світоглядних орієнтацій в окремих 
казках набирало дещо іншого змісту, ніж у казках християнської доби. І якщо в казках епохи 
християнства домінує засада прощення ворогам, то в дохристиянських казках головний герой ("свій") 
виходить переможцем зі світу "чужих" або " мертвих" [7: 428-430]. І зміст перемоги не може бути 
паліативним. Він однозначний. 

Вже понад 150 років світ захоплюється казками Ханса Крістіана Андерсена. Написані вони, в 
основному в культово-анамістичному (міфологічному) і соціально-побутовому жанрі. К. Паустовський 
писав про автора, коли він ще був на зорі свого дитинства: "У всій небагатій різноманітності людей, 
незначних подій, фарб і звуків, які оточували тихого хлопчика, він (Андерсен. – Світельська-Дірко) 
находив приводи для того, щоб видумувати незвичайні історії". 

Поки що він був надто малим, щоб зважитися розповідати ці історії дорослим. Рішучість прийшла 
пізніше. Тоді з'ясувалося, що ці історії називаються казками, дають людям привід для розмірковувань і 
роблять їх дуже щасливими" [17: 6]. 

Висновки. Сьогодні казка є одним із головних чинників формування світоглядних орієнтирів 
школярів молодших класів. Проста і доступна за змістом, лапідарна за формою, вона готує школяра до 
розуміння і утвердження в його свідомості добра, виробляє світоглядний імунітет проти всіляких форм 
лицемірства, несправедливості, знущань над бідними і знедоленими. Казка – це заклик до віри в 
торжество справедливості, гуманізму. І цю ідею пронесли через віки видатні творці і збирачі казок. 
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Свительская-Дирко С. В. Использование сказок в формировании мировоззренческих ориентаций 
младших школьников в современной научной литературе. 

В статье рассматривается использование разными авторами места и роли сказок в формировании 
мировоззренческих ориентиров школьников младших классов. Подан ряд авторов и их взгляд 

относительно сказочной тематики. Сегодня сказка есть одним из главных факторов формирования 
мировоззренческих ориентиров школьников младших классов. Простая и доступная по содержанию, 
лапидарная по форме, она готовит школьников к пониманию и утверждению в его сознании добра, 
вырабатывает мировоззренческий иммунитет против всяких форм лицемерия, несправедливости, 

издевательства над бедными и угнетенными. Сказка – это призыв к вере в торжество справедливости, 
гуманизма. И эту идею пронесли через века выдающиеся творцы и собиратели сказок. 

Svitels'ka-Dirko S. V. The Usage of Fairy-Tales in the Process of Formation of the Junior Pupils' Outlook 
Orientations in the Modern Scientific Literature. 

The article highlights the usage of the place and role of fairy-tales in the junior pupils' outlook orientations 
formation by different authors. The list of authors and their view concerning the fairy-tale subject is given. 

Nowadays the fairy-tale is one of the main factors of the junior pupils' outlook orientations formation. Simple 
and available in the contents, lapidary in form, it prepares the pupils to the understanding and establishment in 
his / her consciousness the kindness, works out the outlook immunity against any of forms of hypocrisy, injustice, 
derision upon the poor and soul-sick. The fairy-tale is the appeal to the faith in the triumph of justice, humanism. 

And this idea was the leading theme for outstanding creators and collectors of fairy-tales. 
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ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ КУЛЬТУРОЛОГА 

Статтю присвячено питанням визначення художньо-естетичної компетентності культурологів на 
основі компетентнісного підходу до професійної освіти як цілісного, мотиваційно-рефлекторного 
художньо-естетичного комплексу, що дозволяє майбутньому фахівцю вільно оперувати художньо-
естетичними компетенціями (здатність керуватися набутими художніми знаннями та вміннями, 
готовність використовувати отриманий досвід у самостійній діяльності згідно з універсальними 
загальнолюдськими естетичними цінностями та власними духовно-світоглядними позиціями) та 

досягати високих результатів у своїй професійній діяльності. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасна соціокультурна ситуація характеризується 
певними соціально-політичними та морально-духовними змінами. В кінці ХХ століття зміна ціннісних 
орієнтирів призвела до істотних перемін у міжкультурних та соціальних зв’язках, тому найбільш суттєвими та 
глобальними стали реформи в галузі вітчизняної освіти. Сьогодні розвиток професійної освіти, її змістове 
наповнення неможливо розглядати поза межами загальносвітових тенденцій, що пов’язані з формуванням 
єдиного освітнього простору, проблемами інформатизації та глобалізації суспільства. Виявлення місця та ролі 
професійної освіти, стратегій її розвитку, розкриття ціннісно-змістового оновлення змісту, обґрунтування її 
орієнтації на новий тип освіченості – все це має принциповий та актуальний характер. Особливої значимості у 
цьому контексті набуває вища професійно-педагогічна освіта [1: 1], оскільки перебудова її змісту та структури 
в умовах компетентнісного підходу має за мету розробку стратегій якісно нової підготовки фахівців, а саме: 
визначення універсальних та професійних компетентностей, які інтегрують культурологічну та педагогічну 
складові майбутньої професійної діяльності, виокремлення тих із них, які можуть бути інтерпретовані як 
підґрунтя для становлення майбутнього спеціаліста. Для культурологів, які можуть реалізовувати свої 
професійні компетентності в різних сферах: освіта (в якості вчителів (викладачів) світової художньої 
культури, етики, культурології), наука, культура, політика, менеджмент, економіка – особливої ваги набуває 
формування художньо-естетичної компетентності як ключової із числа професійних [2: 1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання названої проблеми. 
Аналіз праць педагогів, психологів, філософів, соціологів дає змогу виділити основні аспекти наукових 
досліджень цього напряму: теоретичні та методичні аспекти компетентнісного підходу до навчання 
(В. Байденко, Н. Бібик, С. Бондар, Т. Браже, О. Дубасенюк, І. Зимня, І. Єрмаков, О. Кононко, О. Овчарук, 
О. Пометун, Л. Пуховська, І. Родигіна, Д. Рум’янцева, О. Савченко, Т. Смагіна, Т. Сорочан, Л. Сохань, 
А. Хуторський, С. Шишов); проблеми розвитку художньо-естетичної компетентності особистості в контексті 
виховання художньо-естетичної культури студентської молоді (Л. Масол, Н. Миропольська, Г. Падалка, 
Л. Рапацька, О. Рудницька, Т. Суслова, О. Шевнюк, О. Щолокова, В. Ковальчук, Ж. Озоліня, В. Орлов, 
В. Радкевич); художньо-естетична освіта майбутніх спеціалістів (Г. Бурцева, О. Волчегорська, В. Кочеков, 
П. Сеначин). Психологічним особливостям формування, структурі, факторам становлення ціннісних 
орієнтацій особистості присвячені праці Л. І. Божович, К. Клакхона, І. С. Кона, Д. А. Леонтьєва, 
А. В. Мудрика, М. Рокича, А. В. Сірого, Т. П. Скрипкіної, А. С. Шарова, Ш. Шварца, В. Я. Ядова, 
М. С. Яницького; ціннісно-змістовий сенс художньо-естетичної діяльності розкривали у своїх роботах 
М. М. Бахтін, А. В. Буров, В. В. Бичкова, І. А. Ільїна, Д. Б. Кабалевський, М. С. Каган, Є. В. Квятковський, 
Д. А. Леонтьєва, Б. Т. Ліхачьов, А. А. Мелик-Пашаєва, Б. М. Неменський, В. А. Сухомлинський, 
Г. Г. Коломієць, Е. Л. Крупник, Г. А. Петрова, В. А. Разумний, В. Г. Ражникова, В. Н. Шацький, Б. П. Юсова. 

Мета статті – аналіз формування художньо-естетичної компетентності культурологів як компонента 
професійної компетентності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття ''компетентність'' з’явилося в педагогічній 
літературі порівняно нещодавно і не є на сьогодні достатньо дослідженим. Так, поняття ''компетентнісна 
освіта'' як досягнення певного освітнього результату з’явилося у 60-х роках минуло століття у США, 
Великобританії й Німеччині. На відміну від терміну ''кваліфікація'', компетентність включає не тільки 
професійні знання й уміння, а й такі якості, як ініціативність, здатність до співробітництва, роботи в 
групі, вміння оцінювати ситуацію, логічно мислити, добувати, відбирати й аналізувати інформацію. 
Точніше, людина може стати компетентнісною тільки після здобуття нею адекватної інформації, знань і 
практичного досвіду. Тобто у формуванні компетентної особистості освіта відіграє головну роль. У 
сучасній вітчизняній педагогіці поняття компетентності як терміну, що описує кінцевий результат 
навчання, починають використовувати тільки з останньої чверті ХХ століття. У радянській енциклопедії 
(1960 р.) цього поняття взагалі не було. Лише у наступному виданні з’являється поняття ''компетенція''. В 
енциклопедичному словнику (1983 р.) є поняття ''компетенція'' й ''компетентність'', де вони 
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ототожнюються. Словник іншомовних слів (1985 р.) відокремлює ці поняття: ''компетентний'' – 
досвідчений у певній галузі чи якомусь питанні; ''компетенція'' – сукупність повноважень органу, 
повноважень особи, що встановлюються законом, нормативним актом тощо. Словник сучасної 
англійської мови пояснює: competens (''компетенція'') – це здібність й уміння здійснювати необхідну 
діяльність; володіння спеціальною сферою знань; спеціальні вміння для виконання певних професійних 
обов’язків. Компетентність (від лат. competens – належний, відповідний) становить сукупність 
необхідних щодо ефективної професійної діяльності (вузу, студента, викладача), систематичних 
функціональних знань та умінь (науково-виробничих, суспільно-політичних, психолого-педагогічних, 
економічних, предметних і відповідних особистісних якостей). 

А поняття ''компетенція'', на думку багатьох дослідників, є похідним від поняття ''компетентність'' і 
визначає сферу застосування знань, умінь і навичок людини, в той час як ''компетентність'' є семантично 
первинною категорією й представляє собою їх сукупність, систему, певні знання. Програмні положення теорії 
компетентності широко використовувалися в теорії педагогіки США ще в 70-ті роки минулого століття, коли 
була обґрунтована концепція індивідуального навчання, що орієнтувала американського вчителя на 
актуалізацію розумових і естетичних потреб учнів. Поняття компетентностей та компетенцій науково 
обґрунтовано вченими країн Європейського союзу у середині 80-х років минулого століття (Д. Мертенс, 
А. Шелтон, Р. Бадер та ін.). Європейські експерти розглядають поняття компетентності як загальні, ключові 
або базові вміння, ключові кваліфікації. Ними визначено також поняття ''компетентність'' як здатність 
успішно задовольняти індивідуальні й соціальні потреби, діяти й виконувати поставлені завдання. 

У 80-ті роки поняття ''компетентність'' значно розширюється й набуває характеру сукупності 
інтелектуальних, фізичних, політичних, соціальних, моральних і естетичних пізнань, отриманих 
людиною як у системі освіти, так і з інших джерел, що знаходяться в таких сферах, як навчання, праця, 
культура, політика, екологія, навколишнє середовище. Усі ці напрями формують компетентність 
особистості, створюючи умови для всебічного розвитку індивіда. 

Поняття ''компетентність'' знаходиться нині в епіцентрі світової думки тому, що воно розкриває 
якісно нові перспективи розуміння місії школи, життєвих результатів освітньої діяльності. В основі 
концепції компетентності лежить ідея виховання компетентної людини й працівника, який не лише має 
необхідні знання, професіоналізм, але й уміє діяти адекватно у відповідних ситуаціях, застосовуючи ці 
знання, й бере на себе відповідальність за певну діяльність. Орієнтуючись на сучасний ринок праці, 
основними пріоритетами освіти стосовно компетентності виявляються вміння пристосовуватися до 
швидких змін і нових потреб ринку праці, бути освіченими щодо інформації, уміти її аналізувати, 
активно діяти, швидко приймати рішення й навчатися упродовж усього життя. Як показує аналіз досвіду 
освітніх систем багатьох країн, одним із шляхів оновлення змісту освіти й навчальних технологій, 
відповідно до сучасних потреб інтеграції до освітнього простору, є орієнтація навчальних програм на 
компетентнісний підхід і створення механізму його запровадження. Відомі міжнародні організації, що 
нині працюють у сфері освіти, останнім часом вивчають проблеми, що пов’язані з появою 
компетентнісно орієнтованої освіти, серед яких ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН, Рада Європи, 
Міжнародний департамент стандартів. Компетентнісно орієнтований підхід до формування змісту освіти 
став новим концептуальним орієнтиром у світі. У багатьох Європейських країнах сьогодні результати 
навчання базуються на досягненні учнями необхідних компетентностей. Саме поняття ''компетентнісна 
освіта'' виникло у США в процесі вивчення досвіду роботи видатних учителів. Вже тоді, у 80-ті на 
початку 90-х років, була спроба визначити компетентності як освітній результат. 

Загальнопредметні компетентності визначаються для кожного предмету й розвиваються протягом 
усього терміну його вивчення. Спеціальнопредметні компетентності визначаються для кожного предмету 
і змінюються відповідно до кожного року навчання. Європейський вибір України позначається на її 
прагненні подолати бар’єри у вітчизняній і європейській освітніх системах, наблизитися до 
продуктивних надбань різних країн. 

При розгляді проблем модернізації освіти та визначенні вимог до випускників вузів використовується 
термін ''професійна компетентність''. Російський учений К. В. Шапошников розуміє категорію 
''професійна компетентність'' як здатність спеціаліста приймати ефективні рішення у процесі професійної 
діяльності. На його думку, професійна компетентність ''загалом характеризується сукупністю 
інтегрованих знань, умінь та досвідом, а також особистісними якостями, які дозволяють особистості 
ефективно проектувати та здійснювати професійну діяльність у взаємодії з оточуючим світом''. 

К. В. Шапошников та А. М. Дорофєєв вважають, що в основу показників суб’єктивної професійної 
компетентності можуть бути покладені характеристики актуальної та потенційної діяльності спеціаліста. 

С. Ожегов у ''Словнику російської мови'' розкриває поняття ''компетентність'' як похідне від 
прикметника ''компетентний'' – знаючий, обізнаний, авторитетний у певній галузі. 

Поняття ''компетентність'' y широкому розумінні цього слова означає досконале знання своєї справи, 
суті роботи, яка виконується, складних зв'язків, явищ і процесів, можливих способів і засобів досягнення 
окреслених цілей. У зміст компетентності включається рівень базової і спеціальної освіти, стаж роботи, 
уміння акумулювати широкий життєвий і професійний досвід, знання можливих наслідків конкретного 
способу впливу на особистість. 
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Г. Козберг, досліджуючи проблеми формування професійної компетентності, виділив такі суттєві 
ознаки поняття ''компетентність'': знаючий, володіючий ґрунтовними знаннями в певній галузі; 
ерудований; визнаний авторитет у певній галузі, якому-небудь питанні; досвідчений; той, хто має право 
відповідно до своїх знань або повноважень робити або вирішувати що-небудь, оцінювати що-небудь. 

Сучасна педагогічна наука при визначенні моделі компетентності вказує такі рівні: 
1) компетентність як здатність до інтеграції знань і навичок, до використання її в умовах змін 

зовнішнього середовища, в якому відбуваються постійні зміни; 
2) концептуальна компетентність; 
3) компетентність в емоційній сфері, в галузі сприйняття; 
4) компетентність у конкретних сферах діяльності. 
І. В. Ревенко визначає художньо-естетичну компетентність як певний обсяг культурно-історичних та 

художньо-естетичних знань; уміння та навички художньо-естетичного сприймання, аналізу й 
інтерпретації творів мистецтва відповідно до авторського задуму, розуміння єдності форми та змісту; 
прагнення та здатність реалізувати на практиці художньо-естетичний потенціал для одержання власного 
неповторного результату творчої діяльності [3: 143]. За Л. М. Михайловою, художньо-естетична 
компетентність – розвиненість художніх інтересів, смаків, потреб, ідеалів та естетичних ціннісних 
орієнтацій у галузі мистецтва, художньо-образного мислення, опанування мовами різних видів 
мистецтва, здатність бути слухачем, глядачем, читачем і творцем, вміння сприймати, інтерпретувати та 
оцінювати художні твори, висловлювати особистісне ставлення до них, аргументуючи свої думки та 
оцінки, готовність використовувати отриманий досвід у самостійній творчій діяльності. В основу 
формування художньо-естетичної компетентності покладено ядро художньої культури – мистецтво як 
унікальна форма суспільної свідомості, що сприяє духовному розвитку й удосконаленню внутрішнього 
світу людини. Як зазначає В. Лутаєнко, мистецтво ''розвиває, передусім, естетичний бік мислення'', а 
''естетика мислення прямо пов’язана зі ступенем участі людини в художній творчості й сприйняттям її 
наслідків'' [4: 214]. На думку І. Г. Галянта, художньо-естетична компетенція та компетентність 
формується у процесі художньо-естетичної діяльності через практичний досвід, що сприяє становленню 
таких якостей особистості, як пізнавальна активність, самостійність, ініціативність, чутливість. 
Ю. В. Стюарт виокремлює художньо-естетичну компетентність як необхідний компонент культури, 
динамічний процес становлення суб’єктивної особистісно-змістовної позиції розуміння сенсу та 
значення естетичних норм, тяжіння до творчої самореалізації, наявність соціально-моральної позиції, 
тобто всіх складових фундаментальної бази культури сучасної особистості [5: 24]. За Л. А. Кликовою, 
художньо-естетична компетентність – це система внутрішніх засобів регуляції художньо-естетичних дій, 
до складу якої входять художньо-естетичні знання, соціальні настанови, вміння та досвід, естетична 
орієнтованість, заснована на знаннях та чуттєвому досвіді, вільне володіння художньо-естетичними 
засобами та досягнення адекватного сприйняття художньо-естетичної ситуації [6: 22]. 

За Л. М. Масол, художня компетентність – здатність керуватися набутими художніми знаннями та 
вміннями, готовність використовувати отриманий досвід у самостійній діяльності згідно з універсальними 
загальнолюдськими естетичними цінностями та власними духовно-світоглядними позиціями. 

За А. Г. Гогоберідзе, художня компетентність – здатність самостійно вирішувати завдання, пов’язані з 
художнім сприйняттям та інтерпретацією творів мистецтва різних видів та жанрів та мистецтвом у 
різноманітних проявах художньої діяльності. 

Т. А. Кравцова визначає художню компетентність як сукупність інструментальних компетенцій – 
результат навчання за курсами загально професійних та спеціальних дисциплін, які характеризуються 
загальними знаннями, уміннями та навичками з професійної діяльності. 

Р. К. Джандосов під естетичною компетентністю розуміє інтегративну якість особистості, яка 
характеризує здатність фахівця реалізувати свій естетичний потенціал (знання, уміння, досвід, 
особистісні якості) на практиці для вдалої діяльності у професійному та соціальному середовищі, 
усвідомлюючи відповідальність за її наслідки та результати. 

За Е. А. Кіндлером, естетична компетентність культуролога – це комплекс когнітивних, орієнтаційних 
та операційних компонентів професійної діяльності, що базується на позитивних ціннісних орієнтаціях 
особистості та дозволяє творчо інтерпретувати художні твори, визначаючи їх зміст, практично 
використовувати уявлення про ''культуру'' у процесі аналізу сучасних тенденцій розвитку мистецтва. 

Висновки. Отже, художньо-естетичну компетентність культуролога можна визначити як цілісний, 
мотиваційно-рефлекторний художньо-естетичний комплекс, що дозволяє майбутньому фахівцю вільно 
оперувати художньо-естетичними компетенціями та досягати високих результатів у своїй професійній 
діяльності. 

Перспектива подальших розвідок у даному напрямку. Проведене дослідження не вичерпує всіх 
питань, пов’язаних із формуванням художньо-естетичної компетентності як компоненту професійної 
компетентності культуролога. Подальших розробок потребують визначення структури загальних та 
спеціальних для культурологів знань, умінь, навичок, розробка специфіки згідно професійно-
педагогічної підготовки культуролога, змісту навчальних дисциплін, які входять до складу робочих 
навчальних планів спеціальності. 
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Чернова О. В. Художественно-эстетическая компетентность как компонент профессиональной 
компетентности культуролога. 

Статья посвящена вопросам определения художественно-эстетической компетентности 
культурологов на основе компетентностного подхода к профессиональному образованию как 

целостного, мотивационно-рефлекторного художественно-эстетического комплекса, что позволяет 
будущему специалисту свободно оперировать художественно-эстетическими компетенциями 
(способность руководствоваться приобретенными художественными знаниями и умениями, 

готовность использовать полученный опыт в самостоятельной деятельности согласно универсальным 
общечеловеческим эстетическим ценностям и своим духовно-мировоззренческим позициям) и 

достигать высоких результатов в своей профессиональной деятельности. 

Chernova O. V. The Artistic and Aesthetic Сompetence as the Component of the Culturologists'  
Professional Competence. 

The article is devoted to the definition of culturologists' artistic and aesthetic culture competence, based on the 
competence-oriented approach to the vocational education as a holistic, motivational and reflexive, artistic and 
aesthetic complex that allows the future specialist freely to operate with the artistic-aesthetic competences (the 

ability to be guided by the acquired artistic knowledge and skills, willingness to use the gained experience in the 
independent activities according to the universal general human aesthetic values and own spiritual-ideological 

positions) and to achieve good results in the professional activities. 
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ПОГЛЯДИ М. КОРФА НА САМООСВІТУ ВЧИТЕЛЯ 

У статті подано погляди видатного вітчизняного педагога М. О. Корфа на самоосвіту вчителя, 
визначено роль учителя у навчально-виховному процесі, вимоги до його особистості, обґрунтовано 

необхідність постійної самоосвіти і самовдосконалення педагога. Доведено, що педагогічна спадщина 
М. Корфа є підґрунтям для формування теоретичних основ самоосвіти, а також умов її практичної 

реалізації. Досвід відомого просвітника України становить наукову та практичну цінність. 

Постановка проблеми. Перебудова всієї системи освіти та її провідної ланки, загальноосвітньої 
школи спрямована на розвиток потенційних можливостей кожної дитини і створення умов для її 
самореалізації у навчально-виховному процесі та подальшому житті. 

Цього можна досягти лише в тому випадку, коли сам учитель постійно працює над розвитком 
свого творчого потенціалу, удосконаленням своїх професійних умінь та якостей. Тому педагогічна 
теорія і практика школи потребує вивчення психолого-педагогічних чинників та особистісних 
факторів, які впливають на рівень професійного самовдосконалення вчителя, подальше оволодіння 
вчителями вміннями та навичками з самоосвіти й самовиховання. А. Дістервег зазначав: ''Виховання, 
отримане людиною, досягло своєї мети, коли людина настільки дозріла, що володіє силою і волею 
навчати саму себе впродовж життя і знає спосіб і засоби, як вона може здійснити це в якості 
індивідуума, що впливає на світ'' [1: 108]. 

Вирішення проблем підготовки вчителя до виконання його професійних функцій на сучасному етапі 
неможливо відокремити від історії розвитку педагогічної думки в країні, без звернення до народних звичаїв, 
досвіду народної педагогіки, без використання теоретичної і практичної спадщини педагогів минулого.  

Аналіз сучасних досліджень і публікацій. Проблема самоосвітньої діяльності вчителя в історико-
педагогічному контексті розкрита у працях видатних педагогів Дж. Беллерса, Я. Коменського, 
І. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, В. Троцендорфа; дослідженнями з історії самоосвітньої практики займались 
П. Каптерев, А. Громцева, Є. Шукліна та ін.; історичні витоки самоосвіти розглядали Г. Закіров, 
Г. Коджаспірова, М. Кузьміна, І. Наумченко, Б. Райський; залежність самоосвіти від сучасних їй 
політичних, господарчих і культурних задач розкрили Н. Крупська, А. Луначарський, В. Сухомлинський. 

Багато сучасних учених займаються розв'язанням різних аспектів проблеми самоосвіти вчителя. 
Останнім часом педагогічні основи формування потреби в професійній самоосвіті як важливого 
показника творчих здібностей особистості досліджувались С. Архангельським, В. Андрєєвим, 
Т. Гусєвою, М. Піскуновою [2]. Проблеми самоосвіти та самовиховання педагога розглядались А. Арет, 
О. Кочетовим, Ю. Орловим, Н. Половніковою, Л. Рувинським, Р. Скульським, А. Усовою, Т. Шамовою, 
Н. Сидорчук, В. Шпак, М. Штурмай та іншими. 

Розвиток ідей про самоосвіту у педагогічній спадщині видатних вітчизняних педагогів досліджено 
сучасними вченими у таких аспектах: педагогічні ідеї О. Духновича (М. Манько, О. Машталер, 
Ф. Науменко); педагогічна спадщина М. Драгоманова (В. Андрущенко, Л. Климчик, Л. Новиченко); 
педагогічна діяльність, принципи навчання і виховання, теорія і практика виховання, проблеми 
дидактики у педагогічній спадщині С. Миропольського (М. Головкова, Л. Голубнича, Л. Журенко, 
О. Тишик); активізація розумової діяльності школярів у педагогічних працях Т. Лубенця (В. Волошина, 
І. Ковальчук); громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність С. Русової (Л. Гонюкова, 
Г. Груць, О. Джус, І. Пінчук); освітня діяльність і педагогічні погляди М. Демкова (Н. Бєлкіна, 
С. Єгоров); педагогічна діяльність Б. Грінченка (М. Веркалець, В. Дурдуківський, Г. Шерстюк); 
теоретичні основи виховання у працях М. Грушевського (А. Веремчук, О. Самойленко); виховання 
духовних цінностей дітей і молоді, самовдосконалення особистості у спадщині І. Огієнка (І. Кучинська, 
Л. Ляхоцька, А. Марушкевич, Г. Опанасюк, Т. Роняк); педагогічна і просвітницька діяльність М. Корфа 
(О. Попельнюх, М. Антощак, Л. Гуцал, К. Єльницький, В. Жилінський, І. Кочергін, І. Кушніренко, 
М. Песковський, С. Саяпіна, І. Шумілова та ін.). 

Доведено, що вітчизняні педагоги підготували підґрунтя для формування теоретичних основ самоосвіти, а 
також умов її практичної реалізації. Накопичений досвід становить наукову та практичну цінність. Значне 
місце в плеяді видатних українських педагогів в галузі розробки питань особистості вчителя займає відомий 
вітчизняний освітянин другої половини XIX століття Микола Олександрович Корф. 

Мета даної статті полягає в тому, щоб з'ясувати та проаналізувати, як ставилась до особистості та 
діяльності вчителя українська педагогіка XIX ст., зокрема відомий просвітник України М. О. Корф. Видатний 
історик педагогіки В. В. Успенський писав: "...неможливо зрозуміти ані змісту сучасної освіти, ані її 
послідовності та плану, ані організації навчальних закладів, коли не знати історії всього цього" [3: 20]. 
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Микола Олександрович був натурою, наділеною багатьма чеснотами. Широко освічений, 
несамовитий у роботі, талановитий письменник, публіцист, оратор, викладач, він працював одночасно в 
декількох напрямках: створення і розбудова народної школи, забезпечення її методичною літературою, 
навчання вчителів. 

"Найголовніше завдання школи, – писав М. О. Корф, – полягає у всебічному розвитку людини, у 
збудженні до діяльності всіх сил, притаманних людині" [4: 276]. Вирішення цього завдання педагог 
щільно пов'язував з роллю вчителя в навчально-виховному процесі. Він стверджував, що "в навчанні 
головна справа в особах, які викладають, а не у визначенні тих чи інших учбових предметів, тих чи 
інших підручників; останні тільки встановлюють ідеали, а першим належить здійснення їх" [5: 388]. 

Важливою рисою характеру вчителя М. О. Корф називав відповідальність за доручену справу, любов 
до своєї професії, до своїх учнів: "Величною стане його заслуга, а успіхи учнів будуть тим кращими, 
чим менше вчитель побереже себе самого, чим більше він полюбить свою справу і своє покликання, і 
через любов до рідної землі, любов до дітей отримає натхнення для роботи над собою і для служіння 
справі", – писав він [6: 296]. 

На думку вченого, для свідомого і цілеспрямованого виконання своєї справи сам учитель народної 
школи повинен володіти різноманітними загальноосвітніми знаннями. "Вчителем, – вважав 
М. О. Корф, – у кращому розумінні цього слова може бути тільки людина з широкою і всебічною 
освітою, не кажучи вже про те, що він повинен володіти не тільки знанням, але й умінням, тобто 
мистецтвом навчання й виховання" [7: 277]. Водночас при відборі вчителів педагог пропонував 
звертати увагу не тільки на те, що претендент знає, але й на те, "наскільки він здібний дізнаватися щось, 
тобто наскільки у нього розвинене мислення" [6: 13]. Такий підхід визначав вимоги до вчителя: уміння 
мислити, розмірковувати, мати нахил до педагогічної діяльності, здібність до оволодіння знаннями, 
до самоосвіти, оскільки "виховання і навчання інших є самовиховання і самонавчання для вчителя. 
Учитель до того часу здатний дійсно виховувати й освічувати, доки сам працює над своїм дійсним 
вихованням і освітою" [7: 277].  

Численними публіцистичними працями М. О. Корф ознайомив громадськість і земців зі своїми 
ідеями, впровадив їх у свідомість і практику усіх земських та громадських міських установ Росії. Робота з 
підвищення кваліфікації, організації самоосвітньої роботи народних учителів була важливою сферою 
діяльності М. О. Корфа. Розпочав її Микола Олександрович на основі приватної ініціативи у своєму 
маєтку Нєскучному, який він перетворив на вчительську Мекку. Сюди з усіх куточків величезної 
Російської імперії до нього їхали вчителі та кандидати на вчительські посади. Корф екзаменував їх і, 
якщо вони виявляли слабку підготовку, він проводив заняття, навчав основам викладання в початковій 
школі за новими прогресивними методами. Під час цих занять учителі жили в маєтку, іноді по декілька 
тижнів. По завершенню навчання Корф видавав свідоцтво, яке цінувалося по всій Росії набагато вище, 
ніж державний диплом – учителі, які пройшли ''через руки'' барона Корфа, вважалися найкращими 
народними педагогами [8: 446]. Однак, у такий спосіб можна було навчити дуже обмежену кількість 
учителів. Микола Олександрович висунув ідею періодичного проведення вчительських з'їздів-курсів. Він 
обґрунтував необхідність такої роботи і заклав основи її практичного проведення [9]. 

 Свій перший (і взагалі перший у Росії) учительський з'їзд М. О. Корф провів у 1867 році у своєму 
маєтку Нєскучному. Цей з'їзд тривав один день, присутніми на ньому були 12 вчителів, три шкільних 
попечителя та декілька осіб, що цікавилися справою народної освіти. Учителі обмінялися досвідом 
застосування звукового методу навчання грамоті, обговорили в загальних рисах програму початкової 
школи, принципи складання шкільного розкладу. У наступні 1868 та 1869 роки М. О. Корф також 
проводив з'їзди народних учителів у Нєскучному, у 1870 році – у селі Гуляйполі Олександрівського 
повіту. Організовував Корф ці зібрання на власні кошти, отримані від видання своїх книг [10: 27-28]. 

Ідея вчительських з'їздів-курсів була підхоплена земствами усієї імперії. У 1873-1875 роках губернськими 
земствами України були прийняті рішення про щорічне проведення короткострокових уучительських курсів 
під час літніх канікул. Ця робота, з невеликими перервами у часи поглиблення реакції у 80-ті роки XIX ст. та в 
роки першої російської революції, проводилася земствами у весь час їх існування. 

На кожному етапі курси для народних учителів мали свої особливості, відрізнялися за формою та 
змістом роботи. 

На першому етапі, який охоплює 70 – початок 80-х років XIX ст., курси носили виключно практичний 
характер, для занять запрошувалися вчителі двох-трьох сусідніх повітів, загальною кількістю 30-50 осіб. 
Заняття проводилися у формі зразкових уроків у тимчасовій школі з наступним детальним обговоренням 
проведених уроків та бесід керівника. Під час цих бесід слухачів знайомили з методиками викладання у 
початковій школі, проводився аналіз педагогічних посібників, читалися статті з педагогічних журналів. 

Основними посібниками, що існували на той час і використовувалися в роботі курсів, були твори 
К. Д. Ушинського ''Родное слово'', ''Детский мир'', його методичні вказівки з початкового навчання 
''Руководство для преподавания по ''Родному слову'', годы первый, второй и третий'', ''Антропология'' та 
книги М. О. Корфа ''Наш друг'' і ''Руководство к обучению грамоте''.  
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Протягом п'яти років, починаючи з 1867 р., для самоосвіти вчителів Микола Олександрович Корф 
видавав щорічні ''Отчеты Александровского уездного училищного совета'', які розповсюджувалися по 
всій Росії. У цих своєрідних педагогічних працях розповідалося про відкриття народних училищ, 
створення навчальних програм, рекомендувався розклад занять, давалися методичні поради. "Толковой 
школе ", а саме так визначав земську школу М. Корф, "...толковый учитель" [11: 203]. 

Педагог не розробляв спеціальної системи поглядів на особистість учителя, але вся його практична 
діяльність, теоретичні праці, підручники, посібники, програми спрямовані на формування особистості 
вчителя, який виступає провідною фігурою у навчально-виховному процесі школи. Він був упевнений, 
що без підготовки, вдосконалення особистості вчителя робота школи з навчання і виховання 
підростаючого покоління буде неможливою. 

На основі вивчення праць М. Корфа "Учительська семінарія", "Земські вчительські семінарії", а також 
збірника з училищезнавства "Наша шкільна справа" можна виділити особистісні та професійні вимоги до 
вчителя, які є актуальними і для сучасного педагога: 

– повага до оточуючих як провідна моральна позиція, що становить основу гуманістичної концепції; 
– спрямованість на розвиток дитини через її включення до діяльності при стимулюванні 

максимальної самостійності; 
– особисті якості: відповідний зовнішній вигляд, здоров'я, розумовий розвиток, сумлінність, чесність, 

скромність, моральна шляхетність, критичність і самокритичність, висока моральність; 
– відданість учительській професії, любов до дітей; 
– володіння знаннями з предметів і вміння успішно викладати навчальний матеріал з урахуванням 

дидактичних принципів; 
– прагнення і готовність до самоосвіти; мовленнєві здібності: виразність, відповідний темп мовлення; 
– прагнення вивчити кожну дитину, знати її життя, максимальне наближення до неї; 
– комунікативні вміння: здатність знаходити необхідний стиль спілкування, у процесі якого 

утверджувати власний авторитет, уміння імпровізувати, мати почуття гумору; 
– соціальні вміння: інтерес до сільської громади, здатність зацікавити батьків, прагнення до співпраці 

з колегами, батьками, вміння проводити культурну роботу, готовність служити народу. 
На думку М. Корфа, земський учитель був не лише організатором навчально-виховного процесу, а й 

найважливішим "джерелом" наукової, світоглядної та морально-естетичної інформації. 
Ставлення М. Корфа до вчителя можна охарактеризувати як шанобливе, і навіть дбайливе. 

Усвідомлюючи брак учителів, у себе вдома він організував "вчительську семінарію", де допомагав 
педагогам удосконалюватися в професії. Тим же, хто не міг навчатися безпосередньо, 
Микола Олександрович давав поради і рекомендації в листах. Це свідчить про те, якого великого 
значення він надавав самоосвіті в підготовці вчителів. М. Корф вважав, що вчителем може стати "будь-
яка моральна людина, яка здатна навчитися справі", надаючи тим самим особливого значення 
особистісним якостям учителя: чемності, безкорисливості, чесності, справедливості та ін. Але все ж таки 
головним для вчителя є прагнення приносити користь людям. Ця мета мала мотивувати педагога на 
постійну самоосвіту і самовдосконалення. 
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Шарненкова Т. А. Взгляды М. Корфа на самообразование учителя. 

В статье представлены взгляды выдающегося отечественного педагога Н. А. Корфа на 
самообразование учителя, определены роль учителя в учебно-воспитательном процессе, требования к 
его личности, обоснована необходимость постоянного самообразования и самосовершенствования 
педагога. Доказано, что педагогическое наследие Н. Корфа является основой для формирования 

теоретических основ самообразования, а также условий ее практической реализации. Опыт известного 
просветителя Украины имеет научную и практическую ценность. 

Sharnenkova T. А. Korf's Views on the Teachers' Self-Education. 

The article presents the views of the prominent national educator M. O. Korf on the teacher's self-education, 
determines the teacher's role in the educational process, the requirements to his / her personality, justifies the 
necessity of the constant teacher's self-education and self-improvement. It is proved that the Korf's educational 

heritage is the basis for the self-educational theoretical foundations formation, as well as conditions of its 
practical realization. The experience of the famous Ukrainian enlightener is of the scientific and practical value. 
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ДЕЩО ПРО ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 

Статтю присвячено розглядові методологічних засад неопозитивістської школи та Празького гуртка, 
виокремленню тих чинників, що сприяли становленню функціональної граматики як перспективного 
мовознавчого напрямку, який і сьогодні є актуальним через системність у дослідженні мовних 

одиниць, фактів та лінгвістичних феноменів. 

Постановка проблеми. Важливим фактором, який зумовив особливе місце Празької школи в 
науковому мовознавстві першої половини ХХ століття, стала резистентність її провідних теоретиків до 
нормативних настанов неопозитивістської філософії науки. У тому ж 1929 році, коли ''празьці'' 
опублікували маніфест функціональної лінгвістики (яку вони, до речі, називали не інакше як структурно-
функціональною), у Відні було опубліковано маніфест філософів-неопозитивістів під звучною назвою 
''Наукове розуміння світу''. 

Завданнями цієї статті є виклад основних ідей цього маніфесту і, відповідно, нового філософського 
напрямку, що мав значний вплив на формування світогляду науковців, та виокремлення тих чинників, 
що сприяли становленню функціональної граматики. 

Подаємо перелік основних ідей маніфесту: 
1. В умовах зростання значення науки центральною проблемою філософії стає усунення когнітивних 

перешкод на шляху наукового пізнання. 
2. Основною такою перешкодою є синкретичне поєднання наукового знання з метафізикою, положення 

якої не можна ні довести, ні заперечити за допомогою досвіду. Імпліцитне включення метафізичних 
тверджень у контекст наукової теорії, по-перше, обмежує доказовість наукового мислення і, по-друге, ставить 
розвиток науки в залежність від філософського віддання переваги дослідникові чи науковій спільноті. 

3. Джерелом когнітивних помилок чи ілюзій є природна мова, у якій структурно-однорідними 
словоформами послуговуються для позначення онтологічно різних сутностей, а синтактико-граматичні 
засоби уможливлюють розрізнення тверджень, що мають гносеологічний статус. Тому використання 
природної мови в науковому пізнанні створює додаткові проблеми логічного, лінгвістичного та 
філософського характеру, які важко не лише розв’язати, але й навіть експліцитно сформулювати, якщо 
не використати для цього спеціально створені знакові засоби. 

4. З огляду на це, основною теоретичною і практичною задачею для філософів є створення уніфікованої 
штучної мови науки, яка б була узгоджена з трьома критеріями. По-перше, лексика і граматика цієї мови 
повинні бути організованими в такий спосіб, щоб не приховувати, як у природній мові, а навпаки, 
експліцитно подавати як символи логічну форму наукових понять, тверджень, висновків, гіпотез, питань і 
теорій. Інакшими словами, ця мова повинна стати ефективним знаково-символічним інструментом логічного 
аналізу наукової думки. По-друге, мусить бути зреалізована ідея Лейбніца, який мріяв про створення 
уніфікованої мови науки, засвоївши яку, науковці могли б зауважити: ''Не будемо сперечатися, хто з нас має 
рацію. Візьмемо пір’ їни й порахуємо''. Відповідно, за допомогою такої мови процес міркування повинен бути 
поданий як узагальнене обчислення, тобто перетворення за суворими правилами одних лінгвістичних форм 
(передусім, текстів) в інші; для цього, у свою чергу, необхідно, щоб чітке формальне визначення в цій мові 
отримало поняття ''доказ''. Нарешті, штучна мова науки повинна бути організована так, щоб будь-яку її 
лінгвістичну форму можна було б віднести до одного й тільки одного з таких чотирьох класів. Перший клас 
містить мовні вирази, які можна повністю редукувати до деякої системи емпірично верифікованих 
''протокольних речень''. Саме цей клас лінгвістичних форм уможливить безпосередній зв’язок науки з 
реальністю, яка вивчається. Другий клас складається із ''службових'' мовних форм, які виконують лише 
логічні чи граматичні функції. Третій клас – це так звані ''теоретичні фікції'', тобто мовні форми, які слугують 
цілям теорії і призначення яких полягає в тому, щоб бути скороченими позначеннями для складних 
конструкцій із ''протокольних речень'' і логічних операцій над ''протокольними реченнями''. І, насамкінець, до 
четвертого класу належать усі інші, реальні чи можливі вислови, які оголошені такими, що не мають 
наукового смислу. Метафізичні твердження, навіть якщо їх удасться сформулювати на уніфікованій мові 
науки, обов’язково опиняться в цьому четвертому класі. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 3 (69). Філологічні науки 

256 

5. Як критерій, за яким можна виокремити твердження, що має науковий смисл, автори 
неопозитивістського маніфесту Р. Карнал, О. Нейрат, Г. Ган запропонували ''принцип верифікації'' – схему 
логічної редукції змісту висловлення до сукупності емпірично перевірених елементарних фактів. Якщо 
твердження можна верифікувати, то воно після перевірки відповідних логічних й емпіричних процедур 
обов’язково отримає тільки одну з двох істинних оцінок – ''істинне'' чи ''хибне''. Якщо при цьому дане 
твердження не є ні тавтологією, ні логічною суперечністю, то воно, незалежно від отриманої істинної 
оцінки, подає деяку інформацію про справжній стан речей. Відповідно, твердження має науковий зміст, 
якщо воно містить ненульову емпіричну інформацію про реальний світ. Якщо ж висловлення принципово 
не можна верифікувати, то його зміст ніяк не пов’язаний із науковим знанням, проте таке судження не 
обов’язково є абсурдним – воно може бути ''предметом віри'' й буде належати до царини метафізики, етики, 
естетики, мистецтва, релігії або ж містики. Цінність кожної із названих галузей духовної культури не 
заперечується, проте неприпустимою, з погляду авторів маніфесту, є синкретичність концепції, якщо вона 
претендує на науковий статус. Зокрема один із засновників неопозитивізму Л. Вітгенштайн віддавав 
належне містичній інтуїції як особливому способові світосприйняття, але, на його думку, у процесі 
пізнання необхідно встановити точну межу, де закінчується ''територія'' науки й починаються безкраї 
володіння містики. Отже, уже у вихідних положеннях неопозитивістської філософії неявно міститься 
програма ''критичного раціоналізму'' К. Поппера [1]. 

Як модель уніфікованої мови науки неопозитивісти вибрали штучну мову, яку розробив у ''Tractatus 
Logico-Philosophicus'' Л. Вітгенштайн [2] і яку пізніше вдосконалили Б. Рассел, Р. Карнал, А. Тарський, 
А. Чьорч та К. Гедель. Будь-яке твердження, яке не можна було висловити засобами цієї мови, 
оголошувалося таким, що не має наукового смислу. Отже, неопозитивізм здійснив так званий 
''лінгвістичний поворот'' у розвитку філософії науки: філософські дослідження специфіки наукового 
мислення в неопозитивістській програмі було подано як логічний та семіотичний аналіз мови науки. 
Дискурс філософії науки, вважали неопозитивісти, повинен бути науковим, а не філософським у 
традиційному розумінні цього слова. Науці потрібна не метафізика, а ''своя'', наукова філософія, яка 
вберігала б дослідників від ілюзій і хибних думок, пов’язаних із некритичним послуговуванням 
природною мовою, яка приховує різницю між усвідомленими і неусвідомленими (тобто принципово 
неверифікованими висловленнями). Інакшими словами, філософія науки повинна стати метанаукою – 
дослідженням науки науковими методами. Природну мову можна використати як допоміжний засіб на 
проміжних етапах наукового дослідження і у філософських розмірковуваннях на метанаукові теми. 
Проте всі дефініції, доведення, аксіоми, правила виведення, теореми, класифікації, моделі і в науці, і в 
метанауці повинні бути сформульовані однозначно й експліцитно – саме з цією метою і в цій, і в іншій 
царині послуговуються штучною, уніфікованою і формалізованою мовою науки. 

У 30-роки ХХ століття більша частина наукової спільноти вітала появу нової філософської доктрини, 
яку математики й фізики створили ''самі й для себе''. Ця незвичайна, власне наукова, за задумом її 
творців, ''контрфілософія'' говорила звичною для природодослідників мовою математичних моделей, 
послуговуючись однозначними дефініціями й однозначними твердженнями. Вона говорила про те, що 
потрібно розрізняти знання і віру (belief): знання належить тільки науці, усе інше – це галузь віри. У 30-
50 роки – роки найбільшої популярності неопозитивізму – серед його прибічників виокремилися дві 
групи науковців, які досить по-різному розуміли й оцінювали зміст цієї доктрини. Чисельну першу групу 
склали сцієнтськи налаштовані інтелектуали, що позитивно сприйняли в неопозитивізмі його власне 
позитивістський зміст, тобто боротьбу ''нової'' науки зі ''старою'' метафізикою. Відомо, що засновник 
позитивізму Огюст Кант припускав, що з часом наукове пізнання у своєму розвитку настільки обжене 
філософію, що воно стане непотрібним. Такий час вже настав, вважали ''ортодоксальні'' неопозитивісти, 
оскільки традиційна філософська проблематика повністю дезавульована й зведена до кола ''вічних'' 
псевдопроблем – ''вічних'', тому що на неправильно поставлені питання не існує осмислених відповідей. 
Неправильні питання можна виявити логічними методами, тому пізнання, яке поки що можна називати 
філософським, повинне мати за своє завдання ''лінгвістичну профілактику'' наукового знання, тобто 
логічний аналіз і раціональну критику мови науки. Другу групу складали дослідники й філософи, які 
цінували неопозитивізм не за його ''антиметафізичну'' спрямованість, а за внесок, який він зробив у 
розвиток метанаукового знання. З їхнього погляду, заслуговують на увагу не лозунги Л. Вітгенштайна 
про ''кінець філософствування'', а конкретні результати, які отримали неопозитивісти в царині логічного 
аналізу структури наукових теорій, у дослідженнях проблем, пов’язаних з обґрунтуванням 
несуперечливості, повноти, аксіоматизованості теорії, можливості алгоритмічного доведення теорем 
тощо. Думки обох груп прибічників збіглися в тому, що для подальшого просування в теоретично 
розвинених галузях наукового пізнання необхідний критичний аналіз пізнавальних засобів і, передусім, 
мови наукової теорії. Розбіжність поглядів полягала в тому, що представники першої групи прийняли 
нормативні настанови маніфесту 1929 року й розглядали формалізацію наукової теорії як засіб захисту 
науки від усякої філософії, представники другої групи вважали, що неопозитивізм ''без догм'' є одним із 
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етапів розвитку філософії науки, яка досліджує глибинні основи, методи й ''технічні'' інструменти 
наукового мислення, серед яких важливе місце посідають формалізовані мови логічних обчислень. 

У 30-50 роки ХХ століття у лінгвістиці, як і в інших науках, можна було простежити статистично 
вагомий взаємозв’язок між ставленням дослідника до неопозитивізму й загальним характером його 
наукової роботи. Якщо інтерес науковця був обмежений вузькоспеціальною галуззю знання, якщо всі його 
зусилля було спрямовано на розв’язання окремого частково наукового завдання, то він здебільшого 
належав до першої групи прибічників неопозитивістської ''контрфілософії'' і приймав її настанову: усе, що 
не може бути осмисленим із позицій логічного емпіризму, не належить царині науки. Що ширша галузь 
наукових інтересів дослідника, що ближча вона до проблем фундаментальної науки, то багатший 
методологічний арсенал досліджень, то чіткіше проявлялося критичне ставлення до ''догм емпіризму'', 
властиве другій групі науковців, які приймали в неопозитивізмі лише його метанауковий зміст. Протягом 
усього ХІХ і першої половини ХХ століть гуманітарна наука у США була практично повністю зорієнтована 
на розв’язання прикладних проблем, пов’язаних із потребами соціального планування, менеджменту, 
бізнесу, реклами, армії, освіти тощо. Із 70-х років ХІХ століття в американському мовознавстві на передній 
план висувалася емпірична за методологією і прикладна за цілями дослідження етнолінгвістика. У цій 
царині пізнання наукові результати цінувалися тим вище, що конкретнішими вони були, що точніше 
дослідники описували лексичні особливості чи граматичний лад якої-небудь із чисельних мов корінних 
народів Америки. У цю ж епоху в Європі зберігався стійкий інтерес до фундаментальних науково-
гуманітарних досліджень, які передбачали широкі культурологічні й філософсько-методологічні 
узагальнення. Європейська лінгвістика, на відміну від американської, займалася значно ширшим колом 
проблем, спираючись на унікальну мовознавчу традицію, на теоретичну спадщину цілої низки наукових 
шкіл і великих науковців, від Й. Гете і В. Гумбольдта до Ф. де Соссюра. З огляду на це на європейських 
дослідників-гуманітаріїв неопозитивізм загалом вплинув значно менше, ніж на їхніх колег у США, де під 
його визначальним впливом до середини ХХ століття склалося інтегральне об’єднання ''біхевіоральних 
наук'', яке включало неопозитивістськи зорієнтовані лінгвістику й семіотику, біхевіористську психологію й 
семіотику й засновані на принципах філософії прагматизму соціологію і теорію освіти. Отже, дві описані 
вище групи науковців, які підтримували неопозитивізм чи хоча б не заперечували його значення для науки, 
були по-різному представлені в американському і європейському співтовариствах: у США переважали 
представники першої групи, а в Європі – другої. 

У лінгвістиці різниця між цими групами і, відповідно, між американським і європейським 
мовознавством першої половини ХХ століття стає очевидною, якщо порівняти методологічні позиції Л. 
Блумфільда і його послідовників – Б. Блока, Дж. Л. Трейджера, З. Харріса, Ч. Ф. Хоккета, з одного боку, і 
В. Матезіуса, Р. Якобсона та інших представників Празької школи, з іншого. Тут достатньо вказати на 
три неопозитивістські за своїм змістом методологічні принципи, які приймали американські лінгвісти й 
заперечували європейські. 

Перший і найбільш загальний із таких принципів було покладено в основу біхевіористської 
парадигми для всіх наук про людину й суспільство, яка склалася в США. Для лінгвістики цей 
методологічний принцип, який відображав центральний постулат емпіризму, сформулював Б. Блок як 
вимогу ''говорити про мову… у термінах, які не допускають чогось більшого, ніж те, що розкривається 
при безпосередньому спостереженні'' [3: 75]. Безпосередньому спостереженню доступна лише ''відкрита'' 
поведінка, однією із форм якої є мовлення. Відповідно, мова, з погляду радикального біхевіоризму, 
доступна науковому вивченню лише як ''система одиниць вербальної поведінки, утворювана реакціями, 
що мають доступну ототожнювальну форму, функціонально співвіднесену з однією чи декількома 
незалежними операційними змінними (тобто факторами впливу зовнішнього середовища'' [3: 75]. З цього 
випливає, що біхевіоризм як емпіристська методологія повністю узгоджений із неопозитивістською 
теорією пізнання: дослідження функціональних залежностей між мовними знаками і поведінковими 
реакціями узгоджені з принципом верифікації й тому задовольняється неопозитивістський критерій 
науковості. У своїй книзі ''Язык'', яка на декілька десятиліть окреслила емпіристську спрямованість 
американської лінгвістики, Л. Блумфільд уточнює: кожний мовленнєвий акт є ''вбудованим'' складником 
деякого немовленнєвого поведінкового акту. Будь-яка поведінка, вербальна чи невербальна, побудована 
за схемою ''стимул – реакція''. Мовлення є ланкою, яка пов’язує ''стимул мовця'' і ''реакцію того, хто 
слухає'' [4: 37-38]. Значення висловлення (мовного знака) – це і є пов’язувальна функція; терміни 
''думка'', ''ідея'', ''ментальний образ'' тощо повинні бути виключені із лінгвістичної теорії як такі, що не 
мають наукового смислу. 

Оцінюючи загалом біхевіористську теорію Л. Блумфільда, Ф. Б. Березін зауважує: ''Визначенням мови як 
особливої форми поведінки людини, завданням комунікативної функції мови до ланцюга стимулів і реакцій, а 
соціальної природи – до процесів одного рангу з біологічними процесами скасовуються всі складні проблеми, 
пов’язані із розв’язанням питань про зв’язок мови і мислення, про соціальну природу мови, із розумінням 
мови як системи. Усі ці питання оголошено в американській лінгвістиці мудруванням, темним 
філософствуванням, характерним для європейських мовознавців [5: 224]. ''Європейськими мовознавцями'' тут 
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є лінгвісти Празької, а не Копенгагенської чи якоїсь іншої європейської наукової школи. Саме Празька школа, 
як підкреслював В. Матезіус, поставила за мету збереження, систематизацію та розвиток усієї 
західноєвропейської мовознавчої традиції. Зазначимо також, що в сучасній науковій літературі можна 
натрапити на різні думки про те, як у межах структурної лінгвістики співвідносяться методологічні позиції 
Празької, Копенгагенської та Йєльської шкіл [5: 233]. Якщо ж аналізувати лише філософський рівень 
методології і не вдаватися до порівняльного аналізу частково наукових методик, то можна зробити 
однозначний висновок: лінгвістів шкіл Єльмслева та Блумфільда варто віднести до першої групи 
ортодоксальних позитивістів, а лінгвістів Празької школи – до другої групи науковців, які погоджувалися з 
неопозитивістами лише в тому, що застосування в лінгвістиці точних математичних і логічних методів є 
необхідним і ефективним. Ф. М. Березін підкреслює, що неопозитивістськи зорієнтовані лінгвісти ігнорують 
питання про відношення між мовою і мисленням, оскільки вважають це та інші питання, пов’язані із 
соціальною природою знака, метафізичними і такими, що не мають наукового смислу. Якщо мовознавець 
ставить за мету опис якоїсь мови, наприклад, однієї із таких, що не мають ні письма, ні чіткої граматики, мов 
американських індійців, він може послуговуватися методологічним арсеналом дескриптивної лінгвістики 
Л. Блумфільда, зокрема методом дистрибутивного аналізу. Тут, зауважує Р. Якобсон, дослідник займає 
позицію зовнішнього спостерігача, обмежується синхронією мови і аналізує послідовність мовних знаків як 
код, що підлягає дешифруванню [6: 102-117]. При такому підході в полі уваги залишається тільки сигнально-
інформаційний аспект комунікативної функції мови, для розгляду якої може бути використана загальна 
теорія, яку побудував Л. Блумфільд на основі поняття ''вербальна поведінка''. Якщо ж лінгвіст бачить свою 
мету не тільки в описі, але й в поясненні мовних фактів, якщо він розглядає ці факти в динамічному контексті 
процесів, що відбуваються в мові, тоді він не має права ігнорувати питання про зв’язок мови з ментальністю 
народу, з його культурою, історією та особливостями суспільного устрою. У цьому випадку при побудові 
пояснювальної теоретичної моделі дослідникові доведеться відмовитися від обмежувальних принципів 
неопозитивістської теорії пізнання і від редукціоністської парадигми біхевіоризму. Неопозитивістська вимога 
усунення всіх термінів, які позначають не спостережувані сутності, як, наприклад, ''смисл'', ''концепт'', 
''поняття'', ''зміст'' тощо, істотно обмежує науку про мову. ''Ми повинні визнати можливим, – зауважує 
американський логік і математик А. Чьорч, – існування концептів, які не є концептами ніякої реально 
існуючої речі, й існування імен, що мають смисл, але не мають денотата'' [7: 19]. Обмеженість біхевіоризму як 
науково-гуманітарної методології зумовлена, передусім, тим, що поняття ''поведінка'' не охоплює всіх видів 
людської активності. Для лінгвістики це значить, що в межах біхевіористської парадигми мова не 
розглядається як інструмент діяльності. Відмінність між діяльністю і поведінкою, стверджує 
А. Н. Леонтьєв [8: 94-231], є фундаментальною базою для відокремлення соціальних фактів і процесів від 
процесів біологічних, а також відокремлення людської мови від засобів комунікації тварин. Поняття 
''поведінка'' належить і біології, і соціології, а поняття ''діяльність'' – тільки соціогуманітарним наукам (інакше 
цей термін застосовується в переносному чи невласному значенні). Тут достатньо вказати на те, що поведінка 
як вид активності людини є реактивною, а діяльність проактивна; поведінка людини регулюється соціально 
вагомими цінностями як ''внутрішніми'' чи ''зовнішніми'' орієнтирами, а в процесі діяльності такі цінності 
створюються і присвоюються, тобто стають елементами особистісної структури. Мова чітко відображає цю 
відмінність: існує наукова діяльність, проте не існує ''наукової поведінки'', може йтися про творчу діяльність 
поета, але не про його ''творчу поведінку'' тощо. 

Отже, відмінність між американським і європейським мовознавством першої половини ХХ століття 
може бути чітко подана як відмінність між методологічними позиціями Л. Блумфільда і Р. Якобсона. 
Така відмінність зумовлена, передусім, тим, що Л. Блумфільд приймав основний постулат емпіризму в 
повному обсязі, а Р. Якобсон відкидав цей постулат і водночас ''антименталістську'' спрямованість 
неопозитивістської методології науки. Як наслідок, Л. Блумфільд визнавав універсальність 
біхевіористської парадигми для всіх соціогуманітарних наук, а також й для лінгвістики, а Р. Якобсон 
вважав біхевіоризм системою методів, придатних для дослідження обмеженого кола мовознавчих 
проблем. Л. Блумфільд виокремлював комунікативну функцію мови як самодостатню й аналізував мову 
як засіб кодування інформації. Р. Якобсон досліджував комунікативну функцію мови в системному 
контексті усіх функцій мови, розглядав взаємозв’язок цієї функції з поетичною творчістю, 
заглиблюючись у такі проблеми, як співвідношення між граматикою і поезією, поетична виразність 
граматичних форм, іконічність синтаксису, індексна знаковість слова тощо [8: 462-482]. 

Зіставлення методологічних позицій Л. Блумфільда і Р. Якобсона доводить, що неопозитивізм у 
лінгвістиці не лише обмежує проблемне поле мовознавства, але й деформуюче впливає на теоретичне 
уявлення про мову як систему. Тут ідеться про другий методологічний принцип, на цей раз не філософського, 
а загальнонаукового рівня, ставлення до якого визначає відмінність між неопозитивістськими лінгвістичними 
школами і Празькою школою, яка зуміла зберегти відносну незалежність від неопозитивізму. Видатний 
французький лінгвіст А. Мартіне сформулював цей принцип максимально коротко й думав, що з ним мають 
погодитися всі без винятку структуралісти: ''Мова – стійка структура''. Проте не всі наукові школи повністю 
прийняли цей принцип, а далі з’ясувалося, що буквальне розуміння такого формулювання призводить до 
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низки негативних для наукового мовознавства наслідків. Головний із таких наслідків, з якого випливають усі 
інші, полягає в тому, що поняття ''система'', зміст якого розкривається за допомогою ''тріади'' понять – 
компонент, структура, функція – редукується тільки до одного поняття структура. Ця редукція означає, що, 
по-перше, будь-який компонент системи, елементарний чи неелементарний, може мати теоретичне 
визначення тільки шляхом опису його внутрішніх структурних характеристик і вказівки на місце, яке він 
посідає у зовнішній для нього структурі; і, по-друге, будь-яка реакція есплікується як структурна залежність 
між множинами абстрактних змінних, як це здебільшого роблять у класичній математиці. У сучасній 
філософії науки ідейний взаємозв’язок між ''редукцією системи до структури'' (тобто ототожненням понять 
''система'' і ''структура'') і стереотипами математичного мислення, вихованого на універсальній алгебрі, теорії 
груп чи теорії множин, є встановленим фактом.  

Отже, цілком закономірним є те, що неопозитивістськи зорієнтовані лінгвісти Йєльської і Копенгагенської 
шкіл, які вважали математичне моделювання основним методом наукового мовознавства, відразу ж прийняли 
принцип ''структурної редукції'', а представники Празької школи, що зберігали критичне ставлення до 
неопозитивізму, не приймали його, що й відкрило їм шлях до функціональної лінгвістики. 

Подальшої ж наукової розбудови потребує окреслення перспективних проблем, які покликана 
розв’язати функціональна граматика. 
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Слободинская Т. С. Немного о теоретических основаниях становления функциональной лингвистики. 

Статья посвящена рассмотрению методологических основ неопозитивистской школы и Пражского 
кружка, определению тех факторов, которые сопутствовали становлению функциональной 
грамматики как перспективного языковедческого направления, актуального сегодня в связи с 
системностью в исследовании языковых единиц, фактов и лингвистических феноменов. 

Slobodyns'ka T. S. Something on the Theoretical Bases of the Functional Linguistics Establishment. 

The article is devoted to investigating the methodological foundations of the Neopositivist School and Prague 
club, determining the accompanied factors of the functional grammar establishment as a perspective linguistic 

direction that is very actual nowadays in the connection with the consistency in the researches of linguistic units, 
factors and phenomena. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 3 (69). Філологічні науки 

© Гаращук К. В., 2013 
260 

УДК 811.111’342.9 
К. В. Гаращук, 

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

ПРОСОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ РЕКЛАМИ АВТОМОБІЛІВ 

У статті розглянуто особливості англомовної реклами автомобілів як визначального фактора впливу 
на рівень їх продажу. Розкрито відмінності між термінами "інтонація" та "просодія" в англійській 
мові. Досліджено ритм, мелодику, тембр – невід’ємні складові просодичної організації реклами як 

важливого мотиваційного регулятора ринкового попиту. Установлено та проаналізовано 
закономірності формування просодії в рекламних роликах автомобілів.  

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток засобів масової інформації та їх вплив на людську 
діяльність актуалізував лінгвістичні дослідження дискурсів мас-медіа, бо останні, інформуючи про 
сучасні події, одночасно формують моделі суспільної поведінки і способу життя. Серед найпоширеніших 
жанрів масової комунікації виокремлюють рекламний дискурс – комунікативну подію в галузі реклами 
та її інтерпретацію з урахуванням вербального та невербального контекстів [1: 317]. Специфіку 
рекламного дискурсу вивчали маркетологи (Ф. Котлер, Дж. Боуен), культурологи (В. Н. Щербіна, 
В. І. Постовалова), політологи (О. І. Шейгал, О. В. Волоскова), фахівці в галузі міжкультурної 
комунікації (Т. В. Каїнова, Ю. Б. Кузьменкова). Науковці не оминають своєю увагою психолінгвістичний 
(Н. А. Алмаєв, О. В. Нагорна) та соціолінгвістичний (К. Л. Бове, А. Дейян) аспекти рекламного дискурсу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мовознавці детально аналізують окремі компоненти, 
параметри (О. Є. Ткачук-Мірошниченко) та частини рекламного тексту (Н. С. Лиса); його стилістичні 
(Н. А. Хімуніна), когнітивні (О. В. Анопіна, О. С. Іванова), фонетичні (А. І. Демчук) особливості. 
Просодичні характеристики реклами досліджували Є. С. Стрєльнікова, О. Г. Сомова, І. О. Лисичкіна, 
А. А. Калита, О. М. Алексієвець, Т. В. Янчева, Н. І. Задоріжна. 

Хоча вітчизняні науковці (А. О. Ворначев [2], Н. Ю. Георгієва [3], Ю. М. Захарова [4], Л. С. Козуб [5], 
І. В. Красовська [6]) провели низку експериментальних досліджень просодичних особливостей 
англомовних текстів, проблема інтонації рекламного дискурсу в мові залишається відкритою і заслуговує 
на особливу увагу. З огляду на це, тема, що передбачає аналіз інтонаційних особливостей рекламного 
дискурсу та їх функціонування в англомовному суспільстві, є актуальною. 

У межах даної наукової розвідки дискурсна просодія розглядається як засіб оформлення усної 
реалізації дискурсу, рівноправними компонентами якої є акцентуація, інтонація і ритм. 

Об'єкт дослідження − англомовний телевізійний рекламний дискурс. 
Предмет дослідження – інтонаційні особливості англомовного рекламного дискурсу (на прикладі 

реклами автомобілів). 
Мета статті − дослідити особливості мелодичних контурів, темпоральні характеристики, ритмічну 

організацію англомовної телереклами. 
Завдання дослідження:  
− добір рекламних роликів для аналізу; 
− аудитивний аналіз мелодики, темпоральних та динамічних характеристик висловлювань. 
Останнім часом поняття "просодія" набуло в науці широкого визнання. Лінгвісти тлумачать цей термін 

по-різному. Так, А. М. Антипова виділяє дві діаметрально протилежні позиції. Перша точка зору 
розмежовує поняття просодії й інтонації. Друга точка зору на просодію багато в чому переплітається з 
розумінням інтонації як багатокомпонентної єдності. Іншими словами, компоненти інтонації розглядаються 
як "складний комплекс просодичних елементів" і фактично ототожнюються з просодією, під якою 
розуміють систему вимови наголошених і ненаголошених, довгих і коротких складів у мовленні [7: 20]. 

М. А. Соколова, К. П. Гінтовт, І. С. Тихонова та Р. М. Тихонова виділяють три просодичні 
компоненти інтонації – висоту тону, гучність і темп. На їх думку, немає достатніх підстав розглядати 
тембр в одному ряду з названими компонентами. До того ж, учені ще недостатньо дослідили тембр із 
точки зору його матеріальної форми та лінгвістичної функції. Як відзначають автори, термін "просодія" 
включає в себе ці три просодичні елементи й замінює термін "інтонація". Узагалі термін "просодія" 
широко використовується в лінгвістичній літературі, не викликає різночитань і, отже, є більш 
адекватним. Серед просодичних властивостей науковці виділяють: гучність, швидкість висловлювання й 
ритм. Відтак однією з основних характерних особливостей, що розмежовують стиль на просодичному 
рівні, є акцентуація семантичних центрів [8: 136]. 

В. Ю. Паращук відзначає, що інтонаційне оформлення висловлювання або ж інтонація – комплексна 
єдність, сформована значними варіаціями: 1) тону, 2) гучності (сили вимовляння) і 3) темпу (тобто 
швидкості мовлення та розстановки пауз). Таким чином, поняття просодії та інтонації співвідносяться, як 
більш загальне (просодія) й один із компонентів загального (інтонація). Чимало іноземних фонетистів 
обмежують формальне визначення просодії винятково тональними змінами. Проте у процесі зв'язного 
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непідготовленого мовлення всі ці компоненти функціонують у єдності, хоча очевидна перевага надається 
тоновому параметру [9: 193]. 

Важко не погодитися з А. А. Калитою, яка вважає, що інтонація здатна змінити смисл висловлювання 
за рахунок взаємодії частотних і темпоральних характеристик. Крім того, залежно від ситуації 
спілкування, потреб комунікації та намірів мовця, ті чи інші компоненти інтонації можуть набувати 
провідної ролі у вираженні смислу емоційного висловлювання [10: 117]. 

У своїй розвідці ми вивчали просодичні особливості саме англомовної автомобільної реклами, тому 
що на даному етапі в середовищі численних компаній-виробників автомобілів відбувається жорстока 
конкуренція і переможе на ринку збуту той, хто засобами реклами зможе майстерно вплинути на 
потенційного покупця. 

У тексті автомобільних рекламних повідомлень міститься багатий комплекс просодичних засобів 
впливу. Важливу роль відіграє ритм, здатний виражати певні емоційно-експресивні конотації, а також 
безпосередньо впливати на психічні реакції людини. Так, монотонний ритм спрямований на навіювання 
уявлень про унікальні можливості й характеристики рекламованого товару:  

Re-Imagined | re-inspired | re-invigorated. || 
┴ ─ ┴ ─ ┴ ─ ┴ ┴ ─ ┴ ─ ┴ ─  
У свою чергу, плавний ритм спрямований на щирість у рекламному тексті, апелюючи до емоцій 

реципієнта: 
A car | designed| with a singular | purpose.|| 
─ ┴ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ 
Динамічний ритм викликає особливу увагу до повідомлюваного: 
Introducing | the new| 911| Carrera. ||  
 ┴ ─ ─ ┴ ┴ ─ ┴ ─ ┴ ─ ┴ ─  
Крім того, повторюючись у межах рекламного ролика, у початкових та кінцевих синтагмах ритм 

своєрідно обрамлює усний текст, поєднавши його в неподільне ціле. 
Одним із найважливіших виражальних засобів при створенні рекламних текстів є пауза. У рекламі 

автомобілів виокремлюємо предикувальні паузи, пов’язані з тема-рематичним членуванням речення, й 
риторичні паузи, використовувані з метою не тільки донести до аудиторії інформацію, що міститься в 
тексті, але й впливати в емоційному плані [11]. 

Предикувальна пауза в рекламі автомобілів часто передує назві автомобіля, наприклад: 
− There’s a funny thing | about the Porshe|| [12]. 
− Driving. | Pleasure. | BMW. || [13]. 
Риторична пауза створює ефект несподіванки: Porshe ||There is no| substitute|| [14].  
У таких випадках інтонація виконує психологічну функцію – організовує мову в одиниці, котрі легше 

сприймати та запам'ятовувати. 
Відхилення від правил уживання інтонаційних тонів – дуже поширене явище в рекламному дискурсі. 

Розглянемо автомобільну рекламу позашляховиків фірми "Cadillac": "Re-imagined, re-inspired, re-
invigorated. All designed to reignite the soul. The All-New 2010 SRX. The Cadillac of Crossovers" [15]. 

DRe-iDmagined |Dre-inDspired | Dre-inDvigorated|| 
 
 
 
 
Дана інтонаційна єдність складається із трьох інтонаційних груп, розділених незаповненою короткою 

паузою, що є однією із характеристик зв'язного емфатичного мовлення. Тут наявний виняток із правил 
уживання висхідного тону в реченнях із перерахуванням (зазвичай усі елементи перерахування, окрім 
останнього, повинні мати висхідний тон), і де використовується низхідний тон, котрий у цьому випадку 
має на меті наголосити на кожній із перелічених якостей нового автомобіля. Як відомо, фрази, в котрих 
вжито даний ядерний тон, звучать категорично, спокійно, впевнено, завершено.  

У цьому рекламному ролику диктор вміло видозмінює і темп мовлення. Частина "Re-imagined |re-
inspired | re-invigorated||. All designed to reignite the soul" вимовляється досить повільно, потім "The All-New 
2010 SRX" із більшою швидкістю, і "The Cadillac of Crossovers" знову сповільнено. Таким чином, за 
допомогою варіювання темпу підкреслюються найважливіші частини висловлювання. Більш того, в 
аналізованій рекламі використовується тембр чоловічого голосу, бо цей тембр асоціюється з довірою та 
впевненістю, а багато рекламних роликів неабиякою мірою зобов'язані своїм успіхом саме тембру голосу.  

У наступному рекламному ролику викликає інтерес варіювання темпу мовлення, який залежить від 
змісту висловлення, емоційного настрою мовця, життєвої ситуації. Уповільнення темпу мовлення та 
вищезгадані ядерні тони були навмисне використані промовцем для виділення важливої частини 
інформації рекламного тексту.  
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"There are vehicles that certainly suggest you new never ride. And then there are automobiles which 
probably proclaim it. Proclaim your arrival at Bentley Pasadena" [16].  

Розглянемо інтонаційну шкалу останнього речення: "ProDclaim| Dyour aDrrival | at DBentley 
DPassadena||" 

 
 
 
 
 
 
Через значне уповільнення темпу речення, представлене трьома інтонаційними групами, розділеними 

незаповненими короткими паузами (це притаманно зв'язному емфатичному мовленню), а простий ритм і 
дрібне членування на ритмогрупи полегшують сприйняття рекламного повідомлення та допомагають їх 
швидкому запам’ятовуванню в умовах смислової компресії. Аналіз мелодики рекламного ролика 
показує, що і в першій, і в другій групах вживається низхідний тон, а в третій – висхідно-низхідний тон, 
які спрямовані на виділення важливої частини інформації рекламного ролика. 

Наше дослідження виявило таку закономірність стосовно темпу: фонова інформація реклами 
вимовляється швидко, характеристика товару, його основні риси, переваги – повільніше, а сама назва 
товару або рекламованого продукту вимовляється ще повільніше, і практично завжди виділяється з обох 
боків паузами. 

Діаграма 1. Відношення темпу різних смислових частин реклами 
 

0 2 4 6

темп

назва  товару

характеристика 

фонова інформація

 
У діаграмі схематично зображено співвідношення темпу до різних смислових частин реклами. Ми 

взяли 5 секунд рекламного часу й показали кореляцію об'єму інформації, яка вимовляється за 5 секунд. 
Розглянемо це на прикладі автомобільної реклами: 

"Re-Imagined, /re-inspired, /re-invigorated.// All designed to reignite the soul. /The All-New 2010 SRX./ The 
Cadillac of Crossovers//" 

"The Cadillac of Crossovers" – назва товару. "Re-Imagined, re-inspired, re-invigorated" – характеристика 
товару. "All designed to reignite the soul. The All-New 2010 SRX" – фонова інформація. Попри те, що за 
обсягом ці частини абсолютно різні, на вимову кожної із них витрачено відносно однаковий час.  

Яскрава особливість англомовного рекламного дискурсу – використання коротких синтагм, що легше 
сприймаються та запам'ятовуються: "Re-imagined, re-inspired, re-invigorated". Хоча поширені синтагми 
містять більше інформації, однак вони складніші для запам'ятовування й застосовуються рідше. 

It’s a funny thing about a Porsche.  
There is the moment you want one. 
There is the moment you first own one.  
From its first day on the road over forty years ago.  
Аудитивний аналіз показав, що англомовному дискурсу телереклами автомобілів притаманний 

простий ритм, бо більшість ритмогруп, які його складають, є простими одно- та двоскладовими. 
У рекламних повідомленнях спостерігається тенденція до зменшення загальної швидкості ритмофраз, 

особливо в інтродуктивному та узагальнюючому конституентах. 
Здійснивши аудитивне дослідження експериментального матеріалу, ми з'ясували, що нав’язаний 

адресантом темп, варіативність якого корелюється зі змістом повідомлення, сприяє адекватному 
розумінню семантичної домінанти дискурсу телереклами й водночас ефективно впливає на адресата.  

Результати перцептивного дослідження дозволили визначити специфіку просодичної організації 
англомовного дискурсу телевізійної реклами: поширеність спадного мелодійного контуру, домінування 
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усічених шкал зі спадними термінальними тонами, які використовуються в англійському мовленні для 
інформування й переконання.  

Отже, дискурсу телевізійної реклами властиві підготовленість, ретельна спланованість і прагматична 
спрямованість, тому в його організації особливого значення набувають комунікативні стратегії, серед 
яких виокремлюється просодія – домінуючий засіб оформлення комунікативного наміру в усній 
реалізації дискурсу.  
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Гаращук К. В. Просодические особенности англоязычного дискурса рекламы автомобилей. 

В статье рассматриваются особенности англоязычной рекламы автомобилей как значимого фактора, 
который влияет на уровень их продаж. Раскрыты различия между терминами "интонация" и 
"просодия" в английском языке. В статье исследуются ритм, мелодика, тембр, являющиеся 
неотъемлемыми составными частями просодической организации рекламы как важного 

мотивационного регулятора рыночного спроса. Установлены и проанализированы закономерности 
формирования просодии в рекламных роликах автомобилей.  

Garashchuk K. V. Prosodic Peculiarities of the English Car Commercials Discourse. 

The article deals with the peculiarities of the English discourse in the car commercial as a significant influential 
factor in the automobiles sales rate. The difference between the terms "intonation" and "prosody" in English is 
highlighted. The article investigates rhythm, melody, timbre, being an integral part of the commercial prosodic 

organization, as one of the most important motivational incitements of the market demand. The consistent 
patterns of the  prosodic organization formation in the car commercials have been determined and analyzed. 
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МОДЕЛЬ СВІТУ В ОПОВІДАННІ ІВАНА ФРАНКА "SСHÖNSCHREIBEN" 

У статті здійснено спробу дослідити модель світу в оповіданні І. Франка "Sсhönschreiben". Модель 
світу представлена як багатокомпонентна структура, що складається з різних функціональних рівнів. 
Особлива увага звертається на функціонування персонологічного, аксіологічного і топографічного рівнів 
цієї структури. Модель світу проінтерпретована як два різні виміри: а) світ до травмуючої події; 
б) світ після травмуючої події. Виявлено й проаналізовано низку системних опозицій, які дозволяють 

зрозуміти специфіку функціонування глибоких семантичних структур цієї моделі світу. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Дослідження моделі / моделей світу належить до ефективних механізмів 
пізнання літературного твору. Особливо вагому роль у цьому плані відіграє аналітико-інтерпретаційний 
інструментарій, запропонований науковцями з Московсько-тартуської школи семіотики культури. Цей 
інструментарій дозволяє глибше зрозуміти функціонування твору як окремої семіосфери, що 
розгортається за власними правилами і законами. Вважаємо, що аналіз Франкової прози за допомогою 
зазначеного інструментарію сприятиме глибшому розкриттю її інтерпретаційного потенціалу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на 
які спирається автор. У контексті вітчизняного франкознавства комплексному дослідженню моделі 
світу, точніше її міфопоетичному варіантові, присвячена колективна монографія під назвою 
"Міфопоетичні образи в художньому світі Івана Франка" [1]. Монографія містить аналіз широкого 
корпусу Франкових творів, її автори акцентують увагу на функціонуванні міфологічного коду у творчій 
практиці письменника. Категорією ''модель світу'' оперує також авторка статті "Модель дитячого світу у 
прозі Івана Франка" [3], застосовуючи її до низки Франкових оповідань, де, на її думку, 
"… презентується своєрідна модель світу, витвореного дитячою уявою …" [2: 57]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена 
стаття. Якщо розглядати ситуацію оповідання "Sсhönschreiben" на тлі згаданих праць, то вона виявиться 
досить парадоксальною: у монографії оповідання "Sсhönschreiben" не досліджується взагалі, у статті – 
лише згадується як твір шкільної тематики, у якому "цікаво подана психологія дитини" [2: 55]. 
Вважаємо, що оповідання "Sсhönschreiben" варто було б докладніше розглянути за допомогою згаданого 
аналітико-інтерпретаційного інструментарію. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета роботи полягає у спробі реконструкції моделі 
світу, запроектованої у рамках оповідання "Sсhönschreiben". Відповідно до мети поставлено такі завдання: 1) 
виявити основні структурні елементи моделі світу та 2) проаналізувати специфіку їхнього функціонування. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Початкова ситуація, у якій опиняється головний герой оповідання "Sсhönschreiben", 
розгортається як полівалентна ситуація, де переважають аспекти незнання / невідання і новизни. З 
одного боку, все що оточує хлопця і все, що навколо нього відбувається, є незвіданим і ще не освоєним. 
З іншого боку, Миронова присутність у класі сприймається рештою учнів як факт появи у їхньому, 
освоєному вже просторі чужого: "Він іно що прийшов із сільської школи, батько записав його до другого 
нормального класу у отців василіан, і нині перша година красного писання" [3: 15: 85]. Вихідна ситуація 
будується також на принципі подвійного незнання: по-перше, малий Мирон не знає ще пана Валька і це 
на якусь мить відгороджує його від хвилювань і неспокою, що встигли вже опанувати цілим класом; по-
друге, дитяча свідомість не дозволяє ще хлопцеві перейматися наслідками, які може мати його 
необізнаність у царині каліграфії: "І хоть на селі він у писанні був дуже слабий, не вмів ні пера 
відповідно взяти в руку, ні вивести гладко та рівно одного штриха, – то все-таки він дитина, не йому 
журитися перед тим, чого ще не знає" [3: 15: 85]. Миронове "незнання" надає його ситуації особливого 
статусу – безпечної і надзвичайно небезпечної водночас. У семантичному плані цій амбівалентності 
відповідає система бінарних опозицій: він (Мирон) ↔ вони (учні), безтурботність ↔ заклопотаність, 
спокій ↔ хвилювання, радість ↔ смуток, невідання ↔ страх, гамір ↔ тиша. 

Перше, що привертає увагу малого Мирона, – це загадкова тиша, яка раптово й несподівано 
запанувала навколо нього: "У просторім другім класі нормальної школи отців василіан у Дрогобичі тихо, 
хоч мак сій" [3: 15: 85]. Однак тиша не просто контрастує із гамором, який зазвичай панує на перерві: 
перед уроком краснопису вона набирає розмаху фатальної всеохопності. Якщо про значення загрозливої 
тиші малий Мирон ще не здогадується (презумпція незнання), то її надзвичайного напруження він не 
може не відчути. Динаміку цієї ситуації відображають наступні фрагменти тексту: 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 3 (69). Філологічні науки 

266 

Реакція Мирона на поведінку класу (початкова ситуація): "Малий Мирон один сидить спокійний, 
майже веселий у лавці. Він дивується, чому се нараз так тихо стало в класі …" [3: 15: 85]. 
Реакція класу на Валькове наближення: "В тій самій хвилі тихо стало в класі" [3: 15: 85]. 
Реакція Мирона на поведінку класу (повернення до початкової ситуації): ''Він здивувався, чому се 

нараз так тихо стало, але про причину не смів допитуватися нікого зі своїх сусідів – він же з ними досі 
дуже мало знайомий. Та й, зрештою, його се й небагато обходило'' [3: 15: 85-86]. 

Дитяча безтурботність відвертає Миронову увагу від таємничої шкільної тиші, дозволяючи повністю 
зосередитись на думках і мріях про "свою рідну сторону". У безмежному просторі тиші – "для інших 
страшної й тривожної" – новачок уміє виокремити-відгородити "свій" субпростір – своєрідний 
емоційний анклав, який дозволяє забути про все, що відбувається "тут і тепер" й цілковито зосередитись 
на подіях, які розгорталися або розгортатимуться "там і тоді" – in illo tempore. Початкова ситуація 
(необізнаність із значенням тиші) дозволяє Миронові мріяти і фантазувати без "туги" і "жалю". На 
ключові семантичні опозиції, які структурують думки про "свою рідну сторону", ще не накладається, 
отже, негативний досвід навчання у "нормальній школі". До цих опозицій належать: там ↔ тут, тоді ↔ 
тепер, дім ↔ школа, село ↔ місто, літо ↔ осінь / зима / весна, природа ↔ цивілізація, тепло ↔ холод, 
широка палітра кольорів ↔ однотонність, свобода ↔ неволя. 

Важливим чинником, який підбадьорює хлопця і не дозволяє йому хвилюватися чи сумувати, є 
усвідомлення можливості регулярного (щопонеділка) спілкування з батьками. Саме батьки виконують роль 
медіаторів, які перетинають простір поміж двома аксіологічно-нерівноцінними топосами – axis mundi 
рідного села і Дрогобичем: "Серед тої, для інших страшної й тривожної, тиші він тим вигідніше віддався 
найлютішому заняттю – думкам про свою рідну сторону. Не можна сказати, аби він тужив за нею: він знав, 
що щопонеділка побачить і батька й матір. Він тільки думав собі, як то гарно буде, як колись, літом, приїде 
додому, буде міг знов свобідно бігати по пастівниках, сидіти над річкою або бродити по ній за ковблями; се 
були думки радше веселі, ясні, блискучі, а не тужні, не жалібні. Малий Мирон розкішно ниряв у тій красоті 
природи, що розцвітала в його уяві серед сірих, холодних стін василіанської школи, і не думав про погрозу, 
що наближалася над клас" [2: 15: 86]. Простір по той бік Дрогобича – школи – класу – це, передусім, 
простір свободи, відкритості, розмаїття, простір, у якому можна бути собою. Рідне село Н… функціонує, 
отже, у "золотому сні" Мирона як найважливіший аксіологічний, топографічний та антропологічний вимір. 
Власне у цьому вимірі формується самототожність дитячого "я". Проте обставини (урок краснопису) 
змушують Малого Мирона перервати "золотий сон" про "рідну сторону" і повернутись у холодний 
замкнений простір василіанської школи, який повністю заполонила "страшна" і "тривожна" тиша. Тиша, 
яка запала у класі, неначе вивищувала очікувану особу до рівня якогось неймовірно "грізного царя". Однак 
вже перша зустріч із педагогом викликала в малого Мирона цілком протилежний, комічний, ефект: 
"Швидко потім отворилися двері класу, і Валько ввійшов. Мирон позирнув на нього. Учитель своєю 
подобою зовсім не пригадував ніякого царя. Се був середнього росту чоловік, з коротко обстриженим 
волоссям на круглій баранячій голові, з рудими короткими вусами і рудою гішпанською борідкою. Його 
широке лице і широкі, міцно розвинені вилиці враз із великими, на боки повідгинаними ушима надавали 
йому вираз тупої упертості й м'ясоїдності. Невеличкі жаб’ячі очі сиділи глибоко в ямках і блимали відтам 
якось злобно та неприязно" [3: 15: 86]. Незабаром Миронові довелося переконатися у помилковості 
першого враження: Валько був-таки царем і цей статус надавав йому не зовнішній вигляд, а особливе 
ставлення до виконання своїх "педагогічних" обов’язків. 

Поява Валька у класі пов’язується, передусім, із актуалізацією звукового коду, який на тлі абсолютної 
тиші, подвоює свій ефект. Погрозливий вигук педагога розставляє поведінкові і статусні акценти, які 
одразу ж набирають чинності: "Ано! – крикнув він грізно, зачинивши за собою двері класу і помахуючи 
тростиновою вигинчастою паличкою. І від того крику, немов від вітру хмарної літньої днини хиляється 
разом колосся жита, так само похилилися додолу голови вісімдесяти п’яти школярів над писемними, 
синьо та червоно полінейованими скриптурами. В руці у кожного школяра тремтіло перо. Один тільки 
малий Мирон, що ще не знав Валькової вдачі, сидів, обернений лицем до класу, і вдивлювався в нового 
вчителя" [3: 15: 86-87]. Миронове незнання ситуації з особливою силою привертає увагу "грізного царя", 
який погрозливим криком змушує переляканого новачка до набуття "належної" постави: "Малий Мирон 
так і остовпів з наглого переполоху. Він якимось несвідомим поривом обернувся і зложив своє тіло в 
таке положення, в якім уже з мінуту трепещали його товариші" [2: 15: 87]. Миронові довелося також на 
власному досвіді відчути суттєву різницю між двома іпостасями пана Валька – "педагогічною", яка, 
тривала дуже коротко і не вражала якимсь глибоким професіоналізмом, та "економською", що виразно 
домінувала протягом уроку. Якщо роль "педагога" ще так-сяк натякала на антропологічний дискурс, 
жалюгідні залишки якого вписані в опозицію "цар ↔ підданий", "пан ↔ невільник", то роль "економа" 
перекреслювала навіть натяк на людську сутність, відсилаючи до дискурсу анімалістичного: "Його 
наукова діяльність в тій хвилі щасливо скінчилася, – тепер починалася його економська діяльність. Щоб 
показати се наглядно, він сильно стріпнув пальцями, аби стрясти з них учений крейдяний порох, і замість 
нього взяв у руки свою тростину. І немов орел слідить з гори за добичею, так і він, озираючись по класу, 
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зійшов із підвищеного градуса і почав свій обхід" [2: 15: 87]. Таким чином, "економська діяльність" пана 
Валька трансформує педагогічну ситуацію із рівня "учитель ↔ учень" / "людина ↔ людина" у ситуацію 
"хижак ↔ здобич" / "тварина ↔ тварина". Про трансформацію цього типу виразно свідчать такі 
приклади: "Бідний хлопець прочув лихо і дорешти стратив усяку власть над своєю рукою і над 
непослушним пером.  

– То ти так пишеш? – процідив звільна Валько, але тим швидше свиснула в повітрі його тростина і 
оперезала змією плечі бідного хлопця. 

– Ой-йой-йой! – заверещав він, але зараз же й утих, стрітивши грізний гадючий погляд учителя" [3: 
15: 87-88]. 

Анімалістична модифікація ситуації прочитується й у наступному фрагменті: "Жидок на прозвище 
Йонас Туртельтауб, почувши той викрик і побачивши надскакуючого ворога, знітився і скулився, як 
слимак у своїй халабудці, і перестав писати" [3: 15: 88].  

Відкрита – explicite – анімалізація образу Валька контрастує із рослинно-анімалістичною 
репрезентацією учнів: Валько = баран = жаба = орел = змія ↔ учні = жито = слимак. Репертуар 
Валькових ідентифікацій виявляється досить широким і віддзеркалює амбівалентний – загрозливо-
комічний – характер його нараційної репрезентації. Рослинна і тваринна метафоризація образу учнів 
асоціюється натомість з рослинним світом і світом неагресивних маленьких й беззахисних тварин. 

За якийсь час опозиція "учитель ↔ учень" зазнає ще однієї докорінної трансформації: із 
анімалістичного рівня вона переходить на рівень віктимологічний, тобто на рівень опозиції "кат ↔ 
жертва". Цю другу трансформаційну тенденцію ілюструють наступні приклади: 

"Очі його вже звернулися в другий бік і в другім куті класу вигляділи іншу жертву" [3: 15: 88]. 
"Валько став над ним, мов кат над душею, і, злобно всміхаючись, не кажучи й слова, почав 

приглядатися його роботі" [3: 15: 87]. 
Опозиція "кат ↔ жертва" корелює із замкненим холодним простором (один із класів василіанської 

школи), у якому панує абсолютна ("страшна" і "тривожна") тиша. Такі умови є ідеальними для реалізації 
"педагогічної" діяльності ката-економа: у пастці німого замкненого анти-простору помітний навіть 
найменший порух і найслабший звук кожної із вісімдесяти п’яти беззахисних жертв. Більш того, у межах 
інфернального простору й на тлі тотальної тиші репрезентаційна сила кожного звуку і кожного жесту 
збільшується у кілька разів. "М’ясоїдного" ката-економа-орла ці звукові та поведінкові ефекти 
заохочують до подальших знущань і залякувань, а маленьких жертв доводять до безтями: "Перший, на 
котрого навинула його зла доля, був якийсь маленький, слабенький і дуже заляканий школярик. Він 
увесь у поті, нагнувшися над скриптурою, працював зо всеї сили, аби вдержати перо в дрижачих 
пальцях, і щохвиля позирав на таблицю, стараючись виводити на папері такі самі крючки, гачки та 
ковбаси, які вивела вправна економська рука на таблиці. Та ба, рука його дрижала, крючки, гачки та 
ковбаси виходили ламані, нерівні …. Бідний хлопець прочув лихо і дорешти стратив усяку власть над 
своєю рукою і над непослушним пером" [3: 15: 87]. У класі однак панує не лише залякування, але й 
жорстоке побиття, адже Валько "… не помітується хоч тростівки і ніколи не занедбує робити з неї 
відповідного вжитку" [3: 15: 85]. До цієї ганебної справи він залучає також "найбільших" і "найдужчих" 
школярів ("товариші-посіпаки"). "Педагогічна" стратегія Валька супроводжується переплетенням 
звукового й поведінкового кодів, які на тлі всепоглинаючої тиші викликають потужний деструктивний 
резонанс. Профілювання звукового коду в оповіданні має такий вигляд: 
Актант: Валько. 
Ідентифікація звукового коду: "крикнути", "процідити", "закричати", "реготатися", "гукнути", 

"ревнути", "проворкотіти", "командувати". 
Текстова репрезентація: "крикнув він грізно", "крикнув, визвірившись", "крикнув грізно", "процідив 

звільна", "закричав він", "реготався Валько", "крикнув", "гукнув Валько", "ревнув Валько", "крикнув 
Валько", "командував далі Валько", "проворкотів Валько". 
Актант: Учні. 
Ідентифікація звукового коду: "крикнути", "(за)верещати", "хлипати", "залебоніти", "прошепотіти", 

"лепотіти". 
Текстова репрезентація: "вбіг до класу і крикнув", "запитав стиха один сусід Мирона", "пронісся 

шепіт по класу", "Ой-йой-йой! – заверещав він, але зараз же й утих", "Вмію, вмію! – лепотів хлопець, сам 
не знаючи, що лепоче", "Пане професор… – зачав жидок і зап’явся", "тільки болючий вереск Йонки 
лунав посеред мурованих стін василіанського монастиря", "Не знаю! – прошепотів Мирон". 

Не менш промовистим у семантичній структурі твору виявляється й невербальний код, зокрема 
поведінковий, семантичні рами якого віддзеркалюють опановану страхом дитячу душу: "Очевидна річ, 
що діти, піддані хоч би тільки на годину власті такого вчителя, дрижать наперед, і "красне писання" є 
для них найбільшою мукою" [3: 15: 85]. У семіосфері оповідання "Sсhönschreiben" поведінковий код 
репрезентований таким ж широким діапазон, як і код вербальний. Цю тезу підтверджує семантика 
інфінітивного ряду: похилитися, тремтіти, трепещати, дрижати, знітитися, (с)кулитися, 
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(за)тремтіти, стрепенутися, повалитися, остовпіти. Поведінковий та звуковий коди перетворюють 
клас в інфернальний простір, у якому перелякані дитячі душі куляться як "слимаки у халабудці". Страх 
від побаченого й почутого цілковито зневолює малого Мирона: "Яке вражіння зробила ціла ота наука на 
Мирона, сього сказати годі. Він раз у раз дрижав, мов у лихоманці; йому шуміло в ухах і крутилося в 
очах, мов серед бурі. Йому так і мерещилося, що i його не мине ота буря, що кождий удар страшного 
вчителя паде на нього. Написані слова й стрічки скакали перед його очима, надувалися і 
переплутувалися, виглядали ще поганіше, ніж були направду. Він і сам не знав, коли перестав писати, – 
сіра паволока стояла перед його очима" [3: 15: 89]. Миронове заціпеніння одразу ж привертає увагу 
розлюченого учителя-економа, який, не зволікаючи, поспішає застосувати свої "педагогічні" здібності до 
нового учня. Для Валька, Мирон – один із вісімдесяти п’яти об’єктів (= тварин = жертв), на який без 
будь-яких перешкод можна спрямувати свою тиранську агресію і нестримну злість: "Мирон зачудувані 
очі встромив у розлючене Валькове лице. Але замість відповіді Валько стиснутим кулаком ударив 
хлопця в лице. Малий Мирон, мов косою підтятий, повалився на лавку, а з лавки на підлогу. Кров 
обілляла його лице" [2: 15: 89]. У такий спосіб, із переляканого свідка (новачок "так і остовпів з наглого 
переполоху") Мирон перетворюється на безпосереднього учасника подій – ініціаційну жертву ("Кров 
обілляла його лице") жорстокого "педагогічного" ритуалу. Саме тепер, коли Мирон не тільки почув, але й 
кожною клітинкою відчув присутність учителя-економа-ката, сенс початкової тиші стає для нього 
абсолютно виразним і зрозумілим. Однак, на відміну від класу, який змирився із роллю мовчазної 
колективної жертви, малий Мирон готується до того, щоб досвід жертви перетворити у досвід спротиву. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. У статті 
вдалося виявити й описати основні структурні елементи – просторові, часові, аксіологічні, 
персонологічні – моделі світу, представленої в оповідання "Sсhönschreiben". Доведено, що ця модель 
базується на низці системних опозицій, які структурують світ головного персонажа на світ до і світ після 
травми. Подальші наукові пошуки з обраної проблематики варто, на нашу думку, пов’язати із 
дослідженням метанараційного дискурсу, вписаного у представлену в оповіданні модель світу. 
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Дуркалевич В. В. Образ мира в рассказе Ивана Франко "Sсhönschreiben". 

В статье сделана попытка исследования модели мира в рассказе И. Франко "Sсhönschreiben". Модель 
мира представлена как многокомпонентная структура, состоящая с разных функциональных уровней. 

Особенное внимание уделяется функционированию персонологического, аксиологического и 
топографического уровней этой структуры. Модель мира проинтерпретирована как два разных 

измерения: а) мир до травмирующего события; б) мир после травмирующего события. Обнаружен и 
проанализирован ряд системных оппозиций, позволяющих понять специфику функционирования глубоких 

семантических структур данной модели мира. 

Durkalevych V. V. The Model of the World in the "Sсhönschreiben" by Ivan Franko. 

The article presents an attempt to investigate the model of the world in the "Sсhönschreiben" by Ivan Franko. The 
model of the world is represented as the multiple structure consisting of different functional levels. The special 

attention has been paid to the personological, axiological and topographical levels of this structure. The model of 
the world has been interpreted as two different semiotic dimensions: a) the world before the traumatic act; b) the 

world after the traumatic act. The system of key binary oppositions has been systematized and analyzed, allowing to 
understand the specifics of deep semantic structures functioning of the given world's model. 
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ІНОЗЕМНІ МОВИ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ЧЕХІЇ 

У статті висвітлено стан та історичні етапи вивчення іноземних мов у чеських школах. 
Охарактеризовано сучасний стан вивчення іноземних мов у чеській шкільній системі освіти, 
проаналізовано завдання щодо підсилення вивчення іноземних мов. Наведено дані міністерських 
документів та навчальних програм різних видів шкіл з питань вивчення іноземних мов. Розглянуто 
переваги в іншомовній освіті чеських учнів порівняно з іншими європейськими країнами. Виділено 

проблеми та труднощі у навчанні іноземних мов. Значну увагу приділено проблемі вибору підручників для 
вивчення іноземних мов. 

Постановка проблеми. В умовах кардинальної перебудови освітньої сфери відповідно до принципів 
задекларованої трансєвропейської освіти, яка найближчим часом набуде широкого розповсюдження і в 
Україні, стратегія подальшого розвитку вітчизняної освіти характеризується намаганням гармонійно й 
ефективно поєднати інтеграційне входження до європейського освітнього простору зі збереженням 
кращих освітянських традицій національної й зарубіжної педагогічної думки. Сучасний процес 
входження України в європейське освітнє поле відзначається активним використанням нових навчальних 
стандартів, зокрема й у галузі іншомовної освіти. Вагому роль тут відіграють Загальноєвропейські 
Рекомендації з мовної освіти, які лягли в основу концептуально нового підходу до процесу 
реформування іншомовної освіти, зокрема й в Україні. 

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти, які були розроблені за дорученням Європейської Ради, 
дають чітке визначення рівням володіння мовою, що встановлюють комунікативні навички, активні та 
рецептивні вміння та мовну компетенцію в певних галузях, мають на меті досягнення більшої уніфікації та 
прозорості у вивченні іноземних мов серед країн-членів Європейського Союзу, що сприяє полегшенню 
взаємного визнання мовних сертифікатів та кооперації між навчальними закладами різних країн [1]. 

Оскільки Україна намагається інтегруватись у міжнародний освітній простір, то, без сумніву, 
підвищується статус іноземної мови як важливого засобу комунікації та зв’язку і вивчення досвіду 
оволодіння іноземними мовами європейських країн, зокрема Чехії. 

Аналіз досліджень і публікацій. У працях вітчизняних учених досліджуються різні аспекти 
проблеми іншомовної освіти як школярів, так і студентів вищих навчальних закладів (М. І. Тадєєва, 
О. Ю. Кузнєцова, О. О. Першукова, В. Г. Редько та ін.). Проблеми опанування іноземними мовами у 
країнах Європейського Союзу та Чехії зокрема стали предметом наукових пошуків і чеських учених 
(Е. Вальтерова, Я. Пруха, Х. Павлікова та ін.). 

Метою статті є аналіз стану та історичних етапів вивчення іноземних мов у чеських школах, розгляд 
переваг та труднощів в іншомовній освіті чеських учнів. 

Виклад основного матеріалу. Один із постулатів Європейського Союзу говорить про те, що 
європейці повинні володіти щонайменше двома мовами (крім мови своєї країни), якими спілкуються в 
країнах-членах ЄС. Ця вимога є важливою і для чеської системи освіти. Наприклад, у праці ''Чеська 
освіта і Європа'' ця вимога аргументується таким чином: ''Здатність комунікації офіційними мовами 
країн-членів Європейського Союзу та іншими, щонайменше двома іноземними мовами, вважається 
ключовою для розвитку особистості, її громадянського і професійного рівня. Перша іноземна мова має 
бути включена як обов’язковий предмет у шкільні програми початкової школи на рівні школи І ступеня, 
далі має з’являтись у програмах і друга іноземна мова. Наголошується і на потребі вивчення мов менш 
чисельних європейських народів'' [2 :7]. 

Вивчення й аналіз освітніх документів Чеської Республіки, наукових статей та публікацій свідчить 
про те, що у Чехії, як і в інших державах, спостерігається поворот на комунікативну орієнтацію вивчення 
іноземних мов у школах. Метою вивчення сучасних іноземних мов є так звана ''комунікативна 
компетенція''. Для досягнення цієї мети має слугувати принцип комунікативності, який почав 
застосовуватися у навчанні з 70-х років ХХ століття, тобто іноземна мова є засобом порозуміння між 
людьми. Реалізація комунікативної мети передбачає засвоєння чотирьох основних мовленнєвих вмінь: 
(рецептивних (читання з розумінням, слухання з розумінням) та продуктивних (усне й писемне 
мовлення). Передумовою створення комплексних мовленнєвих умінь є належне засвоєння відповідних 
мовних засобів (граматика, синтаксис, звуковий і графічний бік, лексика). Комунікативну компетенцію 
розуміють як здатність до комунікативної поведінки, котра дає можливість реалізувати комунікативні 
потреби людини таким способом, який відповідає конкретній ситуації і є звичним у певному мовному 
середовищі. ''Спільні європейські референційні рамки вивчення мов'' подають таке визначення: 
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''Комунікативна мовна компетенція є те, що дозволяє людині спілкування з використанням специфічних 
мовних засобів'' [3: 9]. 

Варто зазначити, що в історії чеської освіти важливе місце завжди займало вивчення іноземних мов. 
До середини ХХ століття домінантне становище у Чеських землях займала латинська і грецька мови, а з 
живих мов – німецька. Наприклад, у 1927 / 1928 роках у середніх школах на території Чехії, Моравії, 
Сілезії вивчались такі іноземні мови як обов’язкові: 

– у гімназіях – німецька, латинська (у всіх восьми класах), грецька (у 5-8 класах); 
– у реальних гімназіях – німецька, латинська (у всіх восьми класах), французька або англійська (у 5-8 

класах); 
– у реальній школі – німецька (у всіх семи класах), французька (у 2-7 класах); 
– у реальній школі з німецькою мовою навчання – чеська (у всіх семи класах), французька (у 2-7 

класах), англійська (у 5-7 класах). 
Отже, серед живих мов домінантне становище у Чеських землях займала німецька мова, що 

спричинено історичним та культурним розвитком чеського народу і чисельною німецькою общиною, яка 
проживала на території колишньої Чехословаччини. Поряд із французькою мовою поступово включалась 
у програми середніх шкіл й англійська. 

Наголосимо, що у реформі В. Пршигоди та інших педагогів у 20–30-х роках минулого століття у 
створеній єдиній середній школі вивчались німецька та французька іноземні мови як пріоритетні [4]. 

У той час чеська система освіти не виходила з рамок європейського стандарту. Наприклад, 
обов’язковою іноземною мовою була німецька (у всіх типах середніх шкіл), далі французька, англійська 
або італійська (в реальних гімназіях чи реалках). Проте з цих трьох мов учні не могли вибирати бажану 
мову для вивчення, оскільки існувало правило: ''Яка з цих іноземних мов має вивчатись у школі, вирішує 
міністерство''. 

Після Другої світової війни ситуація в Європі драматично змінилася: в Чехословаччині шкільним 
законом 1948 року була заведена єдина освітня система, де обов’язковою іноземною мовою у всіх типах 
початкових та середніх шкіл була російська мова. Англійська, німецька та французька мови могли бути 
другою обов’язковою (чи необов’язковою) іноземною мовою у середніх школах.  

Зауважимо, що стосовно німецької мови, то після Другої світової війни вона не вивчалась в чеських 
державних школах, що було пов’язано з негативним ставленням до фашистів. 

Велика кількість учнів та студентів повинні були вивчати російську мову, а переважна частина молоді 
(це стосується в основному учнів спеціальних професійних училищ) взагалі не мала змоги вивчати інші 
іноземні мови. 

Чеський учений Я. Пруха наголошує на тому, що чеському та словацькому населенню було завдано 
чималої шкоди через викривлене вивчення іноземних мов у системі шкільної освіти. Однак варто 
оцінити і позитивні сторони вивчення російської мови, оскільки її знання уможливлювало чеським і 
словацьким фахівцям і науковцям безпосередній доступ до інформації, котру спеціалісти на Заході 
мусили черпати з перекладів [5]. 

Принципові зміни настали після листопада 1989 року, коли шкільним законом було відмінене 
домінантне становище російської мови у школах і введено плюралізм у вивченні іноземних мов. 

Сучасний стан вивчення іноземних мов у чеських школах, на нашу думку, варто охарактеризувати з 
двох позицій: 

- з точки зору програм – іноземні мови в чеській системі освіти на рівні обов’язкової освіти; 
- з процесуальної точки зору – дія і результати вивчення іноземних мов.  
Зауважимо, що після 1989 року в чеських школах було введено вивчення іноземних мов як 

обов’язкового предмета, починаючи з 5 класу, тобто учнями віком 11 років. Друга іноземна мова стала 
предметом за вибором, починаючи з 7 чи 8 класу (з 1995 року це правило поширилось аж з 9 класу). 
Згідно з навчальним планом у 2005 / 2006 навчальному році був такий стан щодо вивчення іноземних 
мов у чеських школах. 

Перша іноземна мова є обов’язковою для всіх учнів 4-9 класу в кількості 3 години в кожному класі. 
Першою іноземною мовою була англійська або німецька, французька, російська, іспанська чи інша мова. 
У зауваженні до навчального плану щодо вивчення іноземних мов зазначено: ''У 4-9 класах загальної 
школи має бути організовано вивчення однієї іноземної мови (переважно англійської чи німецької) 
згідно з інтересами учнів та умов школи'' [6]. 

Друга іноземна мова є одним із обов’язкових предметів за вибором у 7-9 класах з мінімальною 
кількістю 6 годин. Крім предмета ''Іноземна мова'', у школах може бути введений предмет за вибором 
''спілкування іноземною мовою''. Іноземна мова як необов’язковий предмет може бути включена до 
шкільних програм згідно з умовами школи та інтересами учнів у 6-9 класах загальної школи. 

Отже, у сучасній чеській системі освіти створені такі умови, що дають змогу молодому поколінню 
вивчати іноземні мови, чого не існувало раніше в історії чеського суспільства. З цієї точки зору сучасний 
стан вивчення предмета ''Іноземна мова'' у чеських програмах є кращим порівняно з іншими 
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європейськими державами. Йдеться також про те, що у деяких країнах Західної Європи – з обов’язковою 
англійською як першою іноземною мовою – учні у віці 10 років не мають змоги вибирати, які іноземні 
мови їм вивчати, як це є в чеській системі освіти. 

Щодо поняття вивчення іноземної мови, то чеська лінгводидактика керується сучасними теоріями 
засвоєння іноземних мов, спрямованими на розвиток комунікативних здібностей. Так, у Стандарті 
початкової освіти (1995 р.) зазначено про мету цього предмета: ''Процес навчання спрямовується на 
створення в учнів міцного підґрунтя для можливості спілкування іноземною мовою'' [5 : 225]. 

На сьогоднішній день у чеській системі освіти настають суттєві зміни щодо вивчення іноземних мов. 
За Рамковою програмою освіти для початкового навчання (2005 р.) поставлені завдання щодо підсилення 
вивчення іноземних мов у школах: 

- перша іноземна мова як обов’язковий предмет повинна вивчатися у 3-9 класах у кількості трьох 
годин на тиждень, переважно це є англійська мова. За інтересами учнів можна розпочати вивчення 
іноземної мови і у нижчих класах; 

- школа повинна забезпечити вивчення другої іноземної мови, починаючи з 8 класу у кількості 6 
годин на тиждень. Другою іноземною мовою може бути німецька, французька, іспанська, італійська, 
російська, словацька, польська або інші мови. Англійська мова пропонується для вивчення тим учням, 
котрі не вибрали її першою обов’язковою іноземною мовою [5: 225]. 

Отже, у чеських середніх школах найпоширенішою серед іноземних мов залишається англійська мова 
(28 %), далі німецька (6 %) і французька (3 %). 

У 2005 році уряд Чеської республіки видав документ щодо підготовки національної програми 
вивчення іноземних мов, на основі якого і надалі поглиблюється рівень знань з іноземних мов, 
передусім, англійської, завдяки її вивченню на всіх рівнях освітньої системи. З англійською мовою чеські 
діти повинні ознайомлюватися в дошкільному віці, тобто у дитячому садочку. Програма наголошує на 
посиленні підготовки вчителів іноземних мов. Ця програма була схвалена урядом Чеської республіки у 
грудні 2005 року, за нею навчаються у чеських школах з вересня 2006 року. Такий документ був виданий 
Міністерством освіти як довготривалий план розвитку освіти у 2005 році, де зокрема наголошується на 
більш якісному вивченні іноземних мов та запровадженні курсів для вчителів. 

За навчальною програмою основної (Základní) школи обов’язковою є перша іноземна мова у 4 – 9 
класах (найчастіше це англійська або німецька мова), а предметом за вибором іноземна мова є, 
починаючи з 7 класу (найчастіше це французька, російська чи іспанська мови). За програмою 
національної (Národní) школи іноземна мова у школах І ступеня є додатковим (небазовим) предметом, 
починаючи з 4 класу, у школах ІІ ступеня вона є основним предметом. За програмою загальної школи 
(Obecná) іноземна мова є обов’язковим предметом з 4 класу, необов’язковим – з 3 класу. 

Зазначимо, що найпоширенішою програмою є програма основної школи (більше 80 %), далі програма 
загальної школи (менше 10 %). Програма національної школи та інші освітні концепції реалізовані 
мінімально. Для підвищення якості вивчення іноземних мов введено додатково по 2 години у 8 та 9 
класах основної школи, починаючи з вересня 2003 року 

На нашу думку, варто оцінити позитивні сторони та існуючі проблеми щодо вивчення іноземних мов 
у Чехії. 

Як свідчать дані окремих досліджень, позитивними моментами є наступні. 
1. Підвищення суспільного запиту до вивчення іноземних мов. 
2. Зростання ролі вивчення іноземних мов у дошкільному віці. 
3. Відкриття шляху до інтенсифікації вивчення іноземних мов. 
4. Можливість шкіл брати участь в акціях та міжнародних проектах в рамках програми ''Comenius''.  
5. Зростання кількості шкіл, які в рамках освітньої програми ''Základní škola'' збільшують об’єм і 

кількість годин на вивчення окремих предметів, зокрема й іноземної мови. 
6. Включення Чехії у міжнародніосвітні програми ''Comenius'' та ''Lingua''. 
7. Видання часопису ''Cizí jazyky'' (раніше ''Cizí jazyky ve škole''), який має багаті традиції, високий 

науковий та професійний рівень і призначений для учителів іноземних мов шкіл усіх ступенів. 
8. Упровадження нових навчальних принципів та методик. 
На основі аналізу окремих документів, що стосуються питань освіти в чеських школах, можемо 

визначити деякі проблеми та труднощі при вивченні зокрема іноземних мов. 
1. Необхідність збільшення кількості годин для вивчення іноземних мов. 
2. Недостатня кваліфікація вчителів іноземних мов, особливо у школах з невеликою кількістю учнів. 
3. Не створюються належні умови для підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов, зокрема 

через систему різноманітних форм заочного навчання. 
4. Перевага традиційних підходів до вивчення іноземних мов, які ігнорують комунікативний 

принцип навчання. 
5. Відсутність спілкування безпосередньо з носіями мови. 
6. Недостатність фінансування у школах для нових підручників та технічних засобів навчання. 
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Варто наголосити, що самостійною проблемою та актуальним завданням у чеських школах є вибір 
підручників для вивчення іноземних мов. Вчителі іноземних мов мають широку пропозицію підручників, 
яка існує сьогодні після відміни колишніх єдиних підручників. Існують різні критерії вибору й оцінки 
навчальних підручників з іноземних мов. Орієнтовані вимоги до підручників іноземних мов наводить, 
наприклад, чеська дослідниця М. Мароушкова [7: 278]. 

1. Загальні бібліографічні дані підручника. 
2. Яку мету ставить підручник? 
3. Побудова й членування підручника. 
4. На яких дидактично-методичних концепціях ґрунтується підручник? 
5. Чи добре за цим підручником вчитися і чи відповідає він здібностям і спрямуванням учнів і вчителів?  
Суперечливими є думки з приводу закордонних підручників з іноземних мов. Окремі вчені та вчителі 

вважають їх не цілком придатними для навчання, тому що вони не враховують фактор рідної мови. Так 
І. Пихова, аналізуючи критерії оцінки закордонних підручників іноземних мов з огляду на їхню 
придатність для навчання у чеських школах, звертає увагу на їх актуальність та атрактивність, проте цей 
аспект не є єдиним критерієм оцінки. Вміння оцінювати та вибирати підручники має бути самостійною 
складовою навчання дидактики іноземних мов у закладах, які готують вчителів [7: 278]. 

Висновки. Отже, освітня політика Чеської республіки спрямована на необхідність вивчення 
іноземних мов у школах та вузах. Міністерство освіти акцентує увагу на вивченні першої та другої 
іноземних мов у початковій школі, поглибленому вивченнї їх у середній школі, підготовці і подальшому 
навчанні вчителів іноземних мов. 
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Дзюбишина Н. Б. Иностранные языки в системе образования Чехии. 

В статье освещаются состояние и исторические этапы изучения иностранных языков в чешских школах. 
Охарактеризовано современное состояние изучения иностранных языков в чешской школьной системе 
образования, проанализированы задачи по усилению изучения иностранных языков. Представлены данные 
министерских документов и учебных программ различных видов школ по вопросу изучения иностранных 
языков. Рассмотрены преимущества в иноязычном образовании чешских учеников в сравнении с другими 
европейскими странами. Выделены проблемы и трудности в изучении иностранных языков. Значительное 

внимание уделено проблеме выбора учебников для изучения иностранных языков. 

Dzuibyshyna N. B. Foreign Languages in the Czech Educational System. 

The article highlights the status and historical stages of learning foreign languages in the Czech schools. The 
current state of language learning in the Czech school system of education is characterized, the tasks of 

reinforcement learning of foreign languages are analyzed. The data of ministerial documents and training 
programmes of various schools of foreign languages learning are represented. The advantages of Czech 

students' foreign language education compared with other European countries are considered. The problems 
and difficulties in learning foreign languages are singled out. The special attention is paid to the problem of 

selecting textbooks for learning foreign languages. 



 

© Миронюк В. М., 2013 
273 

УДК 82-1(430)''19'' 
В. М. Миронюк, 

кандидат філологічних наук, доцент 
(Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука, м. Рівне) 

ЕКСПРЕСІОНІСТИЧНІ МОТИВИ В ПОЕЗІЯХ БЕРТОЛЬТА БРЕХТА  

У статті досліджено основні риси експресіонізму ранніх поезій Бертольта Брехта, які вплинули на 
формування індивідуального стилю письменника у контексті літературного процесу першої половини 
ХХ століття. Проаналізовано такі риси лірики Б. Брехта, як яскраво виражені синтаксичні структури, 
звернення до парадоксу заради посилення емоційності, тематична і мотиваційна структури лірики 

великого міста, які пов'язані з глобальними проблемами експресіоністської літератури. 

У західноєвропейській та вітчизняній філологічній науці творчість Бертольта Брехта досить 
ґрунтовно вивчали такі вчені, як В. Г. Адмоні, В. В. Базанов, Ю. Б. Борєв, О. О. Гончаров, Б. І. Зінгерман, 
В. Г. Клюєв, Л. З. Копелєв, В. Т. Назарова, Н. С. Павлова, І. М. Фрадкін, О. С. Чирков, Е. Шумахер. 
Попри такий широкий спектр дослідження творчості Б. Брехта, проблеми аналізу експресіоністичних 
мотивів у поезіях митця залишаються ще на периферії наукових пошуків. 

Мета розвідки – з’ясувати художню неповторність поезії Б. Брехта у контексті літературного процесу 
першої половини ХХ століття, на основі цього більш глибоко осмислити особливості експресіонізму. 

Бертольт Брехт був людиною обдарованою в різних галузях літератури і мистецтва першої половини 
ХХ: драматург і режисер, публіцист і теоретик театру, прозаїк і поет. 

Вірші Брехта почали з'являтися у пресі ще в роки Першої світової війни. У ці роки молодий Брехт 
виявляє свою близькість до експресіонізму, так як він був панівним напрямом німецького мистецтва в ті 
часи. Основне завдання мистецтва експресіоністи бачили не в об'єктивному зображенні дійсності, а у 
вираженні "динамічної" волі суб'єкта: волі, яка не підкоряється навколишньому світу, а, відкинувши 
його, створює власний творчий принцип – активність. 

Уже в ранніх поезіях Бертольта Брехта – заклик піднятися на боротьбу проти фашизму, 
імперіалістичної реакції і війни, що відповідало настановам експресіонізму. Ця поезія Брехта поєднала 
яскраві гасла і складну образність, що викликає асоціації з класичною німецькою літературою. Такі 
асоціації – не наслідування, а несподіване переосмислення старих прийомів. Брехт немов переміщує їх в 
сучасне життя, змушує поглянути на них по-новому, "очужено".  

Поезії Брехта притаманні ті риси, якими характеризується епічний театр, тобто, переважання 
прийомів оповіді, розповіді над зображувальністю, живопис, ліричність. Як і в драмі, поет часто вдавався 
до ефекту "очуження", навмисної умовності, нерідко зводячи конкретний образ до значення символу. 
Уже в ранніх поезіях Брехта виявляється його пристрасть до легенди, балади, де драматичний сюжет 
послуговується своєрідним фундаментом для епосу, саркастичної розповіді про сучасність. Такою є, 
наприклад, "Легенда о мертвом солдате", яка розповіла в 1918 р. правду про Першу імперіалістичну 
війну. Історію про мілітаристів і попів, які вирили з могили смердючий труп убитого солдата розповів 
автор, переживши жахи війни, ставши очевидцем непоправних жертв, які народ проніс заради здійснення 
безглуздих задумів імперіалістів.  

Поет бачить, що вся офіційна мораль, яка виражається в господніх заповідях або в правилах хорошого 
тону – є лише завісою фарисейських фраз прикрити справжнє життя буржуазного індивіда, оргію 
хижацьких інстинктів, вовчий егоїзм, розгул корисливих пристрастей. Сатиричні вірші Брехта, в яких 
поет відроджував традиції Генріха Гейне, не тільки заперечували буржуазне суспільство, а й 
стверджували необхідність боротьби за гуманістичні ідеали людства.  

В основних розумових категоріях експресіонізму представлені всі аспекти сьогоднішнього соціально-
антропологічного тлумачення терміна: відчуження між індивідумом, з одного боку, і суспільством, 
окремою людиною, природою, Богом, самим собою, з іншого [1: 175]. Саме щодо цих координат і 
сформувався весь тематичний фундамент ранньої лірики Б. Брехта, зокрема збірки "Домашние 
проповеди" (1927). 

Пошук Бога як рідної домівки і батьківщини – найчастіший мотив так званої релігійної лірики 
експресіонізму. Ліричний герой в "Гимне Богу" веде розмову з Богом і ця розмова приймає різні 
напрямки: скарги, питання, непорозуміння, подиву, розчарування. Однак основа цього безперервного 
діалогу – бажання возз'єднатися з ним.  

Відносини віддалення і наближення, ворожості й любові, втеча та повернення до Бога органічно 
вплетені в мотивовану структуру експресіоністської лірики, їх тематизація в такому обсязі, як це 
представлено в даній поезії, не залишає сумнівів у тому, що Бог для експресіоніста живий. 

Герой збірки "Домашние проповеди" необтяжений будь-якими моральними нормами, якими власники 
прикривають свої ниці думки і почуття. Ця "природна" людина повна любові до життя, кидає виклик 
аскетичним проповідям про тлінність земного буття, жадає свободи дій: вона стає шукачем пригод, 
піратом, нагадуючи бродячих поетів-вагантів. Це – амораліст, людина, вільна від усякого морального 
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тягаря. До цього героя-хижака Брехт відноситься двояко. Поетові почасти імпонує його безсоромна 
прямота, зухвалість, з якою він, ні перед чим не зупиняючись, оволодіває усіма радощами життя [2: 11].  

Брехт аж ніяк не солідаризується зі своїм аморальним і асоціальним героєм, але й не засуджує його. 
Він знає: людина така, якою її роблять умови життя, і її аморальність обумовлена каліцтвами суспільної 
дійсності. Переповнені болю і співчуття, і саркастичні розповіді про бездомних бідняків, замерзаючих у 
різдвяну ніч ("Рождественская легенда"), про голодних, які вимагають хліба і розстрілюваних військами і 
поліцією ("Литургия дуновения"), про кругообіг соціальної несправедливості, освяченої деспотичним 
авторитетом божественного промислу ("Гимн Богу") тощо [3].  

Літературна генеалогія "Домашних проповедей" виходить з різних джерел. Брехт розвиває традицію 
вуличних романсів і балад, то наївно-сентиментальних, то насмішкувато-пародійних, повчальних і 
цинічних одночасно, традицію естрадно-пісенної поезії. Водночас у віршах молодого Брехта відчутно 
вплив Франсуа Війона, Артюра Рембо, Редьярда Кіплінга. Ці поети, в більшості зухвалі життєлюби, що 
складають балади про авантюристів, солдат, богохульників, природно і вільно вписувалися і в поетичний 
світ молодого Брехта і одночасно збагачували новими фарбами його художню палітру [2: 11]. 

У вірші з циклу "Азы о войне – немцам" автор життєвою логікою зриває пелену "ситого життя". На 
зміну океанським просторам, тропічним джунглям, буйному цвітінню байдужої до добра і зла природи 
приходить сіре, похмуре, залізобетонне, жорстоке і бездушне індустріальне місто, на зміну піратам і 
бродягам – "жителі міст". Відповідно змінюється мова та стиль. Дика, майже хаотична барвистість мови, 
марнотратна образність, мова, повна пристрасті, яскравих метафор, грубих порівнянь – все це 
поступається місцем поетиці діловитості, конкретності.  

Як відомо, серед творчих планів поета було й створення окремого міського поетичного циклу. З 
середини 20-х рр. у лірику Брехта приходять суворі будні тогочасного міста, де людина відчуває себе 
самотньою серед бездушної техніки. Темі "очуження" особистості в буржуазному суспільстві був 
присвячений цикл "Из хрестоматии для жителей городов", над яким поет працював в 1926–1927 рр. 
Кожним наступним віршем поет все більше загострює один із центральних мотивів усієї 
експресіоністської літератури. Мотив "очуження" розроблений Брехтом вказує на ідентичність з 
світовідчуттям експресіоністів. Уже в ранній експресіоністичній поезії Брехта склався архетип Людини-
Чужинця в цьому світі й основні аспекти його "очуження". У цей архетип він включає не стільки 
антропологічні, скільки соціальні аспекти "очуження": чужинець як декласований елемент, чужинець як 
представник непрестижної в буржуа професії, чужинець як представник іншої раси або національності. 

"Очуження" у Брехта й інструмент логіки, і сама поезія, повна несподіванок і блиску. Брехт робить 
"очуження" найважливішим принципом філософського пізнання світу, найважливішою умовою 
творчостві. Вища мета і вищий успіх митця, на думку Брехта, – це "очуження", тобто не тільки викриття 
пороків і суб'єктивних помилок окремих людей, але і об'єктивна видимість справжніх законів. 

Тематична і мотиваційна структура лірики великого міста пов'язана з глобальними проблемами 
експресіоністської літератури – розщепленням, деформацією особистості і втратою свого місця в світі, 
втратою усіх ілюзій і цінностей, відчуттям кінця світу не в біблійному значенні. Більше того, місто є 
сценою, на якій знищуються всі колишні уявлення, і є безпосереднім учасником драматичних змін у 
свідомості. Відбувається метафоризація міського простору і насичення його всілякими "демонічними" 
якостями, потужно вникаючими в психіку його жителів [1: 248]. Крім того, в різний час Б. Брехтом були 
написані кілька поетичних текстів, які можна назвати взірцево міськими. Це "О городах", "О бедном 
Б. Б.", "Померкшая слава Нью-Йорка, города-гиганта" та ін. Міський хронотоп поезії Б. Брехта достатньо 
широкий. Це і Фіви, і Рим, і Берлін і Гамбург і Лондон. 

Вірші для "Хрестоматии" мали в творчості Брехта перехідне значення. Починаючи з 20–30-х років і, 
особливо, в збірках періоду антифашистської еміграції "Песни, стихотворения, хоры" та "Свендборгские 
стихотворения", основна і незмінна риса його поезії – відданість тверезій і суворій правді без прикрас і 
"благородних" почуттів – перейшла в нову якість. Відтепер пафосом усієї його поетичної творчості стало 
викриття всіх видів соціальної брехні панівних класів.  

Дуже часто для посилення емоційності Брехт вдається до парадоксу. Віддаючи "хвалу 
забудькуватості", він розвиває думку про безперервність самовдосконалення, завзятості і наполегливості 
людини, якій силу надає слабкість пам'яті ("Хвала сомнению"): 
Но прекраснейший вид сомнения – это 
Когда отчаявшиеся и ослабевшие 
Вновь подымают головы, перестав верить 
в несокрушимую силу своих угнетателей!.. [2: 171]. 
Своєю поезією Брехт показував прості істини класової боротьби, грубі і "ниці" істини, настільки 

часто масковані пихатими міркуваннями про "честь", "славу", "обов'язок" тощо, розкривав матеріальну 
першооснову "ідеальної" брехні. У предгітлерівській Німеччині, яка потерпала від економічної та 
політичної кризи, а потім у країнах свого вигнання (Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія тощо) 
письменник допитливо вдивлявся в соціальні аномалії капіталістичного світу, створював неповторно 
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оригінальну поезію, дивовижний сплав філософської думки та мистецтва слова. Для нього поезія лише 
починалася там, де для багатьох інших вона закінчувалася. Поет був яскраво оригінальний навіть у тих 
темах, які давно вже здавалися не актуальними. Новаторство Брехта проявилося і в тому, що він зумів 
поєднати в нерозривне гармонійне ціле традиційні, опосередковані прийоми розкриття естетичного 
змісту (характери, конфлікти, фабули) з абстрактним рефлексуючим початком. 

Вірші письменника – у тому числі і написані від першої особи, наприклад, "Голливуд", "О, Фаллада, 
висишь ты!", "Я ничего не имею против Александра" тощо – не завжди бувають формою ліричного 
самовираження автора, а іноді – монологами тої чи іншої дійової особи. При цьому, як і буває, зазвичай, у 
драмі, Брехт у віршах надає слово не лише особам, з якими він солідарний, але і персонажам, які йому чужі. 

Однією із характерних рис поезії Брехта є прагнення віршами активізувати думку читача. Тому поет 
шукає граничної лаконічності, часто даючи у віршах не весь хід своїх думок у всіх деталях, а лише 
яскраві натяки на домисел. Тому чітко організована його поетична мова, в якій зважене і продумане 
кожне слово, найменший інтонаційний відтінок. Наприклад, у поезії "К потомкам", можна побачити як за 
допомогою звичних, майже банальних слів Брехт вказує на їх прихований, глибинний сенс, ставить 
читача перед вибором, запрошує в співавтори. Поетичний сенс його віршів багатший за прямий 
дослівний сенс: 
Я бы хотел быть мудрецом. 
В древних книгах написано, что такое мудрость. 
Отстраняться от мирских битв и провести свой краткий век, 
Не зная страха. 
Обойтись без насилья. 
За зло платить добром. 
Не воплотить желанья свои, но о них позабыть. 
Вот что считается мудрым. 
На все это я не способен [1: 217]. 
Це стосується ранньої та пізньої творчості Брехта, віршів 50-х років. Ці елегії своїм лаконізмом 

нагадують класиків старокитайської поезії Лі Бо, Ду Фу, Бо Цзюй-І. Брехт їх уважно вивчав, деяких 
перекладав [2: 14]. Тут роздуми про сенс життя, про красу природи і велич людської праці, про щастя і 
горе, добро і зло.  

Брехт часто звертається до прийомів пародії. Пародіюючи релігійні псалми, повчальні міщанські 
романси з репертуару вуличних співаків і шарманщиків і хрестоматійно популярні вірші Гете і Шіллера, 
він ці настільки благочестиві й респектабельні форми наповнює стрімкими і "дикими", то нарочито 
наївними, то зухвало цинічними розповідями про злочинців і розпусників, піратів і золотошукачів, які 
перебувають у смертельному двобої із природними стихіями і ворожими силами суспільства. 

Типовим експресіоністським ходом Б. Брехта можна вважати неодмінне перетворення "очуження" як 
розумової категорії в "очуження" як категорію мовну [1: 219]. 

В експресіоністській ліриці митця такими засобами мовної гри і пізнання одночасно з формальної 
точки зору стають стилістичні фігури персоніфікації, гіпербола і динамізація, синекдоха, цинізм і 
провокація, контраст і депоетизація, гротеск, іронія, пародія. Характерною особливістю експресіонізму є 
використання в якості такого засобу пізнання поетичної продукції "естетики потворного" – радикального 
відсторонення зображуваної дійсності з метою її осягнення.  

Ритмічна організація поезій Брехта є не тільки наслідком почуттєвої форми і усвідомлення ним 
принципу свого стилю. Зміна ритмічності та інтонації малюнка мови оповідача додає нового смислового 
акценту і змісту контексту, визначає характер ситуації. Автор використовує різні типи речень за метою 
висловлювання і за характером суб’єктивної модальності, що й зумовлює динамічний ефект: 
Ах, если б справедливость под луною! 
Я был бы рад, хотя б она и мною 
Безжалостно решила пренебречь!  
А может, нас обманывает зренье? 
Увы, я сам – трудна мне эта речь! – Питаю к неудачникам презренье [2: 43].  
Мы были внутри 
Мы там заполняли пустоты, 
Мы быстро исчезли. 
Исчезнет и город, как мы [2: 60]. 
Ліричні запитання, вигуки, повтори увиразнюють ритмізацію поезій. Особливу роль у базуванні 

надфразної єдності в мові Брехта має порядок слів, яким забезпечується певна ритміка речення та 
римування окремих його членів. Порядок слів у поезіях автора має важливе стилістичне значення. 
Інверсією різних членів речення на початку або на кінці фрази він досягає певної ритміки речень, 
внутрішнього римування, а водночас виникають надфразні єдності. У Брехта з-поміж інших засобів 
стилістичного синтаксису важливе значення мають звертання.  
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О, неба синего настой! 
Дуй, ветер, в парус! Всё к чертям! 
Но ради Девы Пресвятой 
Оставьте только море нам! [2: 63]. 
Завдяки яскраво вираженим синтаксичним фігурам, письменник виробляє свій власний стиль, свою 

манеру. Це важливий чинник поетики Бертольта Брехта як естетичної цілісності, який має свою 
специфіку, сприяє визначенню ідеї твору, єдності змісту і форми.  

Отже, в поезії Б. Брехта відшукуємо чимало доказів практичного втілення в художній творчості тих 
теоретичних постулатів ідейно-естетичної концепції письменника, які є близькими до положень 
експресіоністичної доктрини. Експресіонізм у Б. Брехта – то особливий стиль. 
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Миронюк В. М. Экспрессионистические мотивы в поэзии Бертольта Брехта. 

В статье исследуются основные черты экспрессионизма ранних стихов Бертольта Брехта, которые 
способствовали формированию индивидуального стиля писателя в контексте литературного процесса 
первой половины ХХ века. Анализируются такие черты лирики Б. Брехта, как четко выраженные 

синтаксические структуры, обращение к парадоксу с целью усиления эмоциональности, тематическая 
и мотивационная структуры лирики большого города, которые связаны с глобальными проблемами 

экспрессионисткой литературы. 

Myroniuk V. M. Expressionistic Motives in the Poetry by Bertolt Brecht. 

The article investigates the main features of the early Expressionist poetry by Bertolt Brecht, which have 
promoted to the formation of the writer's individual style in the context of the literature process in the first half 
of the XX century. The articles deals with such characteristics as the  distinct expressed syntactic structures, the 
usage of the paradox to increase the grade of emotionality, the thematic and motivational structures of the lyric 

about the big city, which are connected with global problems of the Expressionist literature. 
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CТЕРЕОМЕТРИЧНА СТРУКТУРА ДРАМАТУРГІЇ БЕРТОЛЬДА БРЕХТА 

У статті розглянуто елементи стереометричної структури п’єс Б. Брехта, які значною мірою 
зумовлені соціальними й політичними факторами, а також прагненням знайти новаторські форми 

через реформування театральної системи. Порівняно драматичну творчість Б. Брехта та 
Є. Гришковця, яким через конфлікт повсякденності вдалося осмислити фундаментальний статус 

повсякдення. Основну увагу зосереджено на примітках, елементах ''епізації'' та принципах 
''феноменального театру'', які розкривають філософський зміст творів автора. 

Історія театру показує, що нове драматургічне покоління з’являється в епоху соціальних потрясінь, 
скандалів, конфліктів, а епатажна театральна форма максимально точно здатна виразити напруженість та 
межовість світогляду епохи. Оскільки творча діяльність великого німецького драматурга 
Бертольда Брехта припала саме на такий час, то вплив ідей ''епічного театру'' відчуваємо й досі. На наше 
переконання реформування театральної системи було зумовлене не лише соціальними й політичними 
факторами, а й стало формою занепокоєння молоді подальшим майбутнім мистецтва. 

Дослідженню драматургічної творчості Б. Брехта присвячено багато робіт на Заході, у радянському та 
вітчизняному літературознавстві: Ф. Клотц, Е. І. Глумової-Глухарьова, Д. В. Затонського [1: 37], 
В. Г. Клюєва, Л. З. Копелєва [2], І. М. Фрадкіна [3], Є. Г. Еткінда, Я. Копфа, Дж. Стрелера, Е. Шумахера, 
Р. Гейслер, Г. Ієрінг, Г. Кан, Г. Каразек, Г. Майєр, Л. Фейхтвангера та ін. Серед монографій та статей 
виділяються публікації науковців Житомирського державного університету імені Івана Франка 
О. С.Чиркова [4], С. Ф. Соколовської [5], Л. Ф. Маловицької, Н. В. Євченко. Усі вони так чи інакше 
зверталися до художньо-теоретичної спадщини німецького драматурга, режисера, аналізували 
першоджерела, теоретичні засади та мистецькі здобутки епічного театру, метод відтворення художньої 
дійсності. Увага решти літературознавців була прикута до зонгу як різновиду коментуючої ремарки: 
Н. В. Возненко [5], Ю. Баб, М. Векверт, Т. Візенгрунд-Адорно, М. Дітріх, К. Мюно, Н. І. Філічева, 
В. Хінк, О. Царек, П. Чіаріні, М. К. Ян, Р. Арнхейм, К. Германн, А. Еренштейн, О. Манн, 
Г. Г. Штукеншмідт та інші. 

Вивчення стилю драматурга ґрунтовно представлено завдяки питанням граматико-стилістичних 
особливостей драматичної мови Б. Брехта, особливостям функціонування ''ефекту очуження'', мовним 
засобам ''епізації'', мовно-функціональній структурі брехтівських зонгів. Численних та солідних праць 
про стереометричну структуру драматургії автора не має. Тому метою нашої розвідки є спроба аналізу 
стереометричної структури крізь призму сприйняття концепції ''епічного театру'' Бертольда Брехта. 

При інтерпретації ''стереометричної структури'' ми спираємося на термін польського літературознавця 
Анджея Вірта, котрий у статті ''Про стереометричну структуру п’єс Брехта'' зазначає, що німецький 
драматург до двох ''планіметричних'' вимірів драми, діалогу та дії додав третій вимір – епічний: ''Иначе 
говоря, его пьесы представляют собой сценический рассказ, сценическое повествование'' [3: 27]. Ця 
тенденція вперше почала з’являтися у п’єсах 20-30-х років, де діючі персонажі, перериваючи діалог, 
зверталися до публіки, щоб донести коротку інформацію про себе, про інших персонажів, про обставини, 
котрі стали важливими для розуміння їхніх дій. 

Варто нагадати, що у монографічному виданні Л. Копелева ''Брехт'' зазначається, що німецький 
драматург працював над теорією ''епічного театру'' з юнацьких років. Однак ''… цю теорію не треба 

сприймати як спробу створити власну систему нормативної поетики. Скоріше це вторинна функція 

творчої практики, яка випливала з потреби усвідомлення та узагальнення власного художнього досвіду і 

тому так часто розроблялася у коментарях та примітках до п’єс та вистав'' [2: 121]. 
Здавна театральна свідомість була архаїчною та консервативною. Глядач та його публіка стикалися з 

дійсністю, що породжувала страх реальності та різні форми ескапізму. Тому й не дивно, що єдиною 
формою звільнення від цієї дійсності став театр, котрий пропагував катарсис (звільнення). Однак 
Бертольд Брехт заперечив арістотелівську драматургію і розробив так звану закриту (неарістотелівську) 
драму, взявши за основу театральні доктрини Сходу. Про аспекти такого підходу свідчить дослідження 
І. Фрадкіна ''Бертольд Брехт'', присвячене естетичним поглядам німецького драматурга. У книзі 
науковець відзначає, що традиційний драматичний театр став ''фабрикою снів'', де глядач ''… зливається 

зі сценою, разом із артистами сміється й плаче, тому постає потреба ''нового театру'' – епічного, 

котрий спонукав би глядача розмірковувати над певною важливою проблемою і не співпереживати 

сценічному дійству, а реально впливати на справжні події дійсності'' [3: 35]. Варто пригадати й 
висловлювання англійського критика Джона Уіллета, який в статті ''Брехт в Англії'' наголошував, що 
драматургічні засоби Брехта (використання східних сюжетів, інтерес до прийомів китайського театру) 
дають можливість читачам і режисерам зараховувати автора до експресіоністів. При цьому вилучені 
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деталі, трюки, іронія домінують над ідейним змістом п’єс і ведуть до небезпеки хибного трактування Б. 
Брехта. 

Осягнення твору – завжди тривалий і навіть нескінченний процес. Кожне нове прочитання відкриває 
у ньому нові грані. Драматургія Б. Брехта утверджує необхідність активного ставлення до твору. 
Водночас ми розуміємо, що лише у діалозі між твором і тим, хто сприймає, вирішальну роль відіграє сам 
твір. У літературознавстві існує два підходи до вивчення твору: планіметричний і стереометричний. 
Вони лише є початком вивчення твору. Наступним етапом є вивчення його структури й компонентів. Під 
''структурою'' розуміємо творчу історію, процес становлення художньої цілісності, які забезпечують 
зв’язок твору з життям та літературною традицією. На наше переконання, стереометричний підхід 
полягає у тому, щоб осягнути твір не як площину, а як річ саму в собі, як окремий світ, що має власне 
життя та власний рух. Тому звернемося до окремих аспектів такого розгляду. 

Оскільки Бертольда Брехта завжди цікавили події дійсного життя, то відобразити їх могли діалогічні 
взаємини між твором та реципієнтом. У цьому процесі головну роль відігравав реалістичний театр: ''Наш 
театр вже тому не реалістичний, що він недооцінює спостереження. Наші актори вдивляються в себе, 
замість того, щоб вдивлятись в оточуючий світ. Події, в яких беруть участь люди і які є єдиним 
предметом сценічного втілення, служать тільки засобом для того, щоб виставити напоказ свій 
темперамент і т. п. Режисери використовують п’єси лише для втілення власних ''видінь" – це 
відноситься і до нових п’єс, які є не видіннями, але спробою виправити дійсність. Чим раніше ми з цим 
покінчимо, тим краще. Звичайно, потрібно спочатку навчитися створювати художні копії, подібно до 
того як будувати моделі. Щоб моделі можна було наслідувати, треба, щоб вони були корисними для 
наслідування. Не наслідуване повинне поступитися місцем зразковому'' [6]. 

Очевидно, що автор у праці ''Театральна практика'' наголошує не лише на зв’язках між дійсністю та 
ілюзією (представленою у формі копії), а й традицією як естетичною якістю літератури та традиційністю 
як ознакою повторюваності мотивів, образів. Cвідомий рівень традиції реалізується через фактори 
прийняття (продовження), відштовхування та включеності (невключеності) елементів. Не останню роль 
при обробці мотивів, сюжетів відіграє й процес сприйняття німецьким глядачем загальновідомого 
матеріалу. Доказом новаторства сюжету-зразка став жанр драми-обробки, в якому полюбляв працювати 
драматург. Причому автор був далеко не першим в історії драматургії, хто виступив з обробкою відомих 
сюжетів (тут достатньо пригадати комедії та трагедії Шекспіра, сюжети яких запозичувалися з античних, 
середньовічних, ренесансних джерел), але саме він теоретично обґрунтував провідні жанрові принципи 
драматургії обробок, і довів необхідність цього жанру для епічного театру. Зокрема, брехтівська п’єса 
''Антігона'', як наголошує драматург, виникла з однойменної драми Софокла по гельдерлінівському 
перекладу та була написана у співавторстві з К. Нейером. Як відомо, починаючи з 20-х років, у створенні 
п’єс та спектаклів брали участь цілі групи людей, які були співавторами драматурга. Серед них 
виділялися: Єлизавета Гауптман, видатний німецький композитор Ганс Єйслер, режисер Єріх Єнгель, 
художник Каспар Нейер і, звичайно, дружина, неперевершена актриса Єлена Вейгель. Ідею задуму 
драми-обробки ''Антігона'' автор у передмові до твору так пояснював: ''Для запропонованої театральної 
ідеї була обрана драма про Антігону, тому що за своїм змістом вона могла б набути відомої 
актуальності і ставити цікаві формальні завдання. Що стосується політичного змісту, то аналогії з 
сучасністю, які після їх осмислення вражаюче підсилились, виявились невигідними: головна героїня 
протесту в античній драмі не презентує бійців німецького протесту, які для нас є важливими'' [7: 159]. 
Отже, традиційний античний сюжет у Б. Брехта отримує нове трактування завдяки соціально-
історичним, літературним причинам (бурхливому періоду війн та революцій, адже Б. Брехт прийшов у 
мистецтво після першої світової війни в двадцяті роки; поширенню ідей антифашизму; нелегкому 
життєвому досвіду); опосередкованим контактам та мутаційним змінам у драматичному роді. 

''Стереометрична структура'' п’єс німецького драматурга виникає завдяки переконанню Б. Брехта в 
тому, що театр повинен бути епічним. Ретельний аналіз теоретико-літературної спадщини довів, що 
епічними елементами зазвичай виступають: виклад змісту на початку кожної картини, введення зонгів, 
що коментують дію, використання форми оповідання, монтаж [2-5]. Так, у ''Новому пролозі до 
Антігони'', що розміщений після прологу, подається такий коментар: ''Перед сценою стоїть стіна з 
дверима і шафою. Стіл, два стільці. У кутку справа – мішок. Спускається щит з написом: ''Берлін. 
Березень 1945 року. Світанок''. Робітник сцени двічі б’є в гонг та з оркестру виходять дві сестри'' [7: 167]. 
Завдяки таким коментуючим засобам автор отримує можливість втручатися в художню дію і експліцитно 
давати свою оцінку зображеним подіям, узагальнювати їх філософсько-етичний зміст.  

Розлогий коментар націлює реципієнта не лише на спрощено-наївну форму подання змісту 
сценічного твору, а й допомагає відтінити, відчужити, виокремити подібну масштабність дії через 
принципи ''феноменального театру''. За Б. Брехтом в епічному театрі компоненти спектаклю (робота 
акторів, режисера, світло, музика, оформлення) повинні стати художнім явищем (феноменом), що 
виконує самостійну функцію при розкритті філософського змісту, а не бути дублерами інших 
компонентів: ''Виконавиця ролі Антігони,  як відмічає драматург, відчуває надзвичайну спокусу знайти в 
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розмові з Креонтом лише співчуття публіки. Але, піддавшись цій спокусі, актриса позбавила б публіку 

чіткої картини назріваючих конфліктів у верхах, до яких належить Антігона і піддала б небезпеці 

умовиводи та емоції, які дана картина може породить'' [7: 182]. Аналітичність загального задуму 
реалізується через аналіз, рефлексію, завдяки якій ''… актор повинен не перевтілюватися в образ того 
персонажу, якого він грає, а показувати його, очужуючи й знаходячись ніби з ним поруч'' [8: 162]. Як при 
цьому не згадати висловлювання німецького критика Ганса Х. Янна, що критикував принципи ''епічного 
театру'' Б. Брехта і знаходив у п’єсах автора фрагменти ''бездіяльного тексту'', що суперечать динамічній 
природі театру і ускладнюють постановку творів.  

У п’єсі ''Мати'' німецький драматург завдяки введенню епічних елементів прагне довести, що 
драматичний твір, на відміну від епічного, можна ''розрізати'' на шматки, які збережуть свою 
життєздатність. Зокрема, для Б. Брехта, зонг та примітка є дзеркально розміщеними фрагментами, що 
при зіставленні набувають особливого значення: вони впорядковують не лише картини (''сценічні 
оповіді'') в просторі й часі, а й поєднуються в асоціативно ''розказаному'' часі й просторі. Дослідник 
Н. В. Возненко при аналізі стилістики зонгів відзначала, що ''З’явлення зонгів як ліро-епічних елементів у 
п’єсі означає не процес руйнування та занепаду драматичного тексту як жанрового різновиду, а 
навпаки, поширення меж та збагачення традиційної і, отже, дещо застиглої форми драми'' [9: 5]. 

Фабула п’єси ''Мати'' завдяки схематично-фіксованим характерам сюжетно виструнчилася, бо 
зосереджує увагу на головному персонажеві, Пелагеї Власовій, котра, завдяки зростанню класової 
свідомості, прагне навчитися читати і писати. Зонг, що з’являється наприкінці мізансцени і становить 
епічну частину п’єси, дає можливість драматургові сказати про героїню більше, ніж це зробила вона сама 
через діалог. Цей підхід, що був помічений О. С. Чирковим, нагадує про розчленованість єдиного потоку 
дії, завершеність у собі епізодів, сцен, а також особливий порядок їх слідування. Оскільки за Брехтом 
динаміка зображуваного не повинна переважати, то в епічній драмі, на відміну від аристотелівської, 
попередня сцена не зумовлює наступну, кожна є незалежною, і головне, що лінійний розвиток подій 
поступається місцем монтажу [7: 38]. 

Прикметно, що зонг виконують робітники, котрі, як колектив, формують цілісний погляд на світ, 
узагальнюють екзистенційні проблеми: соціального статусу, віку, особливостей характеру, зовнішності, 
внутрішнього світу. Зонги створюють стереометричний ефект, завдяки якому на кону одночасно постають 
окремі людські долі і погляд на них здалеку. Принцип параболи, що то віддаляє оповідь, а то через криву 
наближає, розширює межі драматичної форми і готує до сприйняття ''розказаного часу'' [5: 219]:  

Учись азам. Для тебя,  
Чье время настало,  
Это не поздно!  
Учись азбуке; этого мало, но  
Учись ей. Начинай,  
Как бы ни было скучно!  
Тебе надо все знать!  
Время тебе стать у руля.  
Учись, ночлежник!  
Учись, арестант!  
Учись, кухарка!  
Учись, шестидесятилетняя!  
Время тебе стать у руля.  
Школу ищи, беспризорник,  

Требуй знанья, босой!  
Книгу хватай, голодный. Это – оружье.  
Время тебе стать у руля.  
Не стыдись вопросов, товарищ!  
Не давай себя оболванить,  
Сам проверяй!  
Того, что не сам ты узнал,  
Не знаешь ты.  
Счет – проверяй.  
Платить-то тебе же.  
Каждую трату исследуй,  
Спроси, откуда она.  
Время тебе стать у руля [10]. 

У примітках, перекладених М. Манушиним, автор наголошує, що ''… сміх глядачів над окремими 
репліками не повинен завадити їм показати, як важко учитися похилим людям; тим самим 
розкривається значення справді історичної події – усуспільнення науки і духовної експропріації буржуазії 
експлуатованим на важку фізичну працю пролетаріатом. Це не мається на увазі ''між рядків'', а 
говориться прямо. Багато наших акторів, коли їм доводиться в якій-небудь сцені говорити щось прямо, 
відразу починають шукати того, чого прямо не сказано, щоб саме це зіграти. За це ''невиражене'', 
сказане між рядків, яке потребує гри, вони і хапаються. Але оскільки виражене стає банальністю, 
сценічна поведінка приносить шкоду справі'' [10]. 

Завдяки авторським заувагам, процес переходу до нового мислення Пелагеї Власової показаний як 
болісний шлях, що веде до поступового звикання й адаптації. Поліфонія оповідей (зонги та примітки) 
розгортається паралельно завдяки чому наздоганяє або перетинає одна одну. Тому епізація п’єси веде до 
реалізації двох ідей водночас: уславлення науки, просвітництва та сили ідеології, тобто пролетарської 
доктрини. Важливо наголосити, що по-перше, завдяки такій структурній опозиційності досягається 
внутрішня впорядкованість на рівні контексту, по-друге, ''епічна система'' Б. Брехта будується у вигляді 
паралельних рядів, що перетинають і взаємодоповнюють один одного. 
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''Нова п’єса'' початку ХХ століття стала драматургічним експериментом. ''Нова п’єса'' кінця ХХ 
століття перетворилась у явище маргінальне, субкультурне, а розмови про естетику ''нової драми'' в наш 
період давно припинилися. У сучасній драматургії естетична індиферентність перетворилася в продукт 
вільнодумства, виклику. А це кардинально змінило жанрову природу драми й підготувало ґрунт для 
появи сучасного документального театру. Саме в такому театрі ми зустрічаємо з фетишем правди. 
Завдяки правдивості зникають кордони між прототипом і героєм, а мистецтво спілкування, невигадані 
історії, репрезентація героя в статусі ''нетипового'' стають головним інструментом розкриття дійсності.  

Подібний підхід використаний сучасним російським драматургом Є. Гришковцем у монодрамі ''Як я 
з’ їв собаку''. Ця п’єса написана в період руйнування радянської ідеології та пошуку нових онтологічних 
вимірів. І хоча російський драматург працює в жанрі монодрами, яка посилює сповідальність, синтезує 
подинокі роз’єднані монологи заради зовнішньої централізації дії, проте внутрішня централізація все ж 
переважає. А це, в свою чергу, зближує цей різновид з епічними драмами Бертольда Брехта. Варто 
згадати й про те, що механізмом традиції є мова як необхідний атрибут того, хто розуміє. Мова для 
Гришковця має розширений сенс – як загальна семантика речей і відносин, що дозволяє розглядати 
діяльність людини з наданням значень усьому, що її оточує. Це передбачає можливість універсального 
горизонту мови як спільного досвіду застосування і трансляції значень, що набувають статус традиції. 

Авторська ремарка вказує, що персонаж монодрами – це оповідач, молода людина, років 30-40. 
Композиційний прийом контрасту цілісний образ такого оповідача розпорошує на ''Я'' та ''Інші''. Тому з 
розвитком фабули з’являються персонажі-оповідачі (Я-дитина, Я-матрос, Я-сьогодні), що частково 
наближені до особистісних рефлексій драматурга.  

Про це свідчать збіги у біографіях автора та героїв, які свою індивідуальність проявляють на рівні 
сюжету, конфлікту, підтексту. Конфлікт цих різних ''Я'' вирішується через витискання свого 
попередника: ''Меня нет…Того, которого так любят, ждут… того единственного… Его нету. Меня – 
того, нет. А мои родные об этом не знают. А меня нет'' [11: 195]. Крім того, персонажі-оповідачі 
дистанціюються від свого теперішнього для того, щоб розказати про людину, якої вже не існує не в 
фізичному, а метафізичному плані: ''Я расскажу о человеке, которого теперь уже нет, его уже не 
существует, в смысле – он был, раньше, а теперь его не стало, но этого, кроме меня, никто не 
заметил… В смысле для всех, кто меня знает и знал, – это был я, но на самом деле тот ''я'', который 
сейчас это рассказывает, это другой человек, а того уже нет и у него уже нет шансов вновь 
появиться'' [11: 170-171]. 

Фінальна сцена (поїдання собаки, приготовленої корейцем Колею І), що експлікує зв’язок з назвою, 
посилює смисловий акцент всього твору: ''Я ел, ел, думал, понимая, что внутри меня, в желудке, уже 
находится кусок этого доверчивого и беззащитного существа, которое, наверное, перевернулось на спину, 
когда Коля подманил его, и виляло хвостом. Ел, пытался ощутить бунт в себе, а мне… было вкусно… <…>. 
Тот, который ел… был более… современным…то есть лучше совпадал со временем. <…>. А теперь бы я не 
смог есть собаку'' [11: 194-195]. Оскільки Аltеr-постмодерн (пізній постмодерн) акцентує увагу на тому, що в 
нелінійному світі суб’єкт спроможний відкрити самого себе, то дзеркальне розміщення спогадів з життя Я-
дитини та Я-матроса робить сьогодення більш зрозумілим, логічним та не таким віддаленим.  

Таким чином, Б. Брехт та Є. Гришковець через конфлікт повсякденності осмислили фундаментальний 
статус повсякдення, впорядкували не лише картини (''сценічні оповіді'') в просторі й часі, а й досягли 
внутрішньої впорядкованості на рівні традиції й новаторства. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Затонський Д. В. Минуле, сучасне, майбутнє / Д. В. Затонський. – К. : Дніпро, 1982. – 370 с. 
2. Копелев Л. З. Брехт / Л. З. Копелев. – М. : Молодая гвардия, 1966. – 432 с. 
3. Фрадкин И. М. Бертольт Брехт. Путь и метод / И. М. Фрадкин. – М. : Наука, 1965. – 374 с. 
4. Чирков О. С. Бертольт Брехт / О. С. Чирков. – К. : Дніпро, 1981. – 159 с. 
5. Соколовська С. Ф. Час і простір в епічній драмі Б. Брехта / С. Ф. Соколовська // Вісник Житомирського 

державного університету. – Випуск 44. – Філологічні науки. – Житомир. – 2009. – С. 218–221. 
6. Брехт Б. Театральная практика [Електронний ресурс] / Б. Брехт. – Режим доступу : 

http://www.gumer.info/bibliotek Buks/Culture/breht/teatr prakt.php. 
7. Брехт Б. Произведения : [в 2-х т.] / Б. Брехт. – М. : Проосвещение, 1957. – Т. 2 . – С. 110–186. 
8. Современная зарубежная драма : [сб. статей] / [отв. ред. Л. З. Копелев]. – М. : Изд-во АН СССР, 1962. – 383 с. 
9. Возненко Н. В. Стилістика сонгів у Бертольта Брехта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 ''Германські мови'' / Н. В. Возненко ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2002. – 19 с. 
10. Брехт Бертольд. Мать [Електронний ресурс] / Бертольд Брехт. – Режим доступу до журн. : 

http://lib.rus.ec/b/260413/read. 
11. Гришковец Е. Зима. Все пьесы / Е. Гришковец. – М. : Эксмо, 2007. – 320 с. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 

1. Zatons'kyi D. V. Mynule, suchasne, maibutne [Past, Present, Future] / D. V. Zatons'kyi. – K. : Dnipro, 1982. – 370 s. 
2. Kopelev L. Z. Brecht [Brecht] / L. Z. Kopelev. – M. : Moloda gvardiia, 1966. – 432 s. 



С. М. Нестерук. Cтереометрична структура драматургії Бертольда Брехта 

281 

3. Fradkin I. M. Bertolt Brecht. Put' i metod [Bertolt Brecht. Way and Method]. – M. : Nauka, 1965. – 374 s. 
4. Chyrkov O. S. Bertolt Brecht [Bertolt Brecht] / O. S. Betrolt. – K. : Dnipro, 1981. – 159 s. 
5. Sokolovs'ka S. F. Chas i prostir v epichnii drami Brechta [Time and Space in the Brecht's Epic Drama] / S. F. Sokolovs'ka 

// Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo universytetu [Zhytomyr State University Journal]. – Vypusk 44. – Filologichni 
nauky. – Zhytomyr, 2009. – S. 218–221. 

6. Brecht B. Teatral'naia praktika [Theatre Practice] [Elektronnyi resurs] / B. Brecht. – Rezhym dostupu : 
http://www.gumer.info/bibliotek Buks/Culture/breht/teatr prakt.php. 

7. Brecht B. Proizvedeniia [Works] : u 2 t. / B. Brecht. – T. 2. – M. : Prosveshchenie, 1957. – S. 110–186.  
8. Sovremennaia zarubezhnaia drama [Modern Foreign Drama] : [sb. statei] / [otv. red. L. Z. Kopelev]. – M. : Izd-vo 

AN SSSR, 1962. – 383 s.  
9. Voznenko N. V. Stylistyka songiv u Bertolta Brechta [Bertolt Brecht's Songs Stylistics] : avtoref. dys. na zdobuttia 

nauk. stupenia kand. filol. nauk : spets. 10.02.04 ''Germans'ki movy'' / N. V. Voznenko. – Khark. nats. univ. im. 
V. N. Karazina. – Kharkiv, 2002. – 19 s.  

10. Brecht B. Mat' [Mother] [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu do zhurn. : http://lib.rus.ec/b/260413/read. 
11. Grishkovets E. Zima. Vse p'esy [Winter. All the Plays]] / E. Grishkovets. – M. : Eksmo, 2007. – 320 s.  

 
Матеріал надійшов до редакції 21.02. 2013 р. 

Нестерук С. Н. Стереометрическая структура драматургии Бертольда Брехта. 

В статье рассматриваются элементы стереометрической структуры пьес Б. Брехта, которые 
обусловлены социальными и политическими факторами, а также стремлением найти новаторские 
формы путем реформирования театральной системы. Сравнивается драматическое творчество 

Б. Брехта и Е. Гришковца, которым удалось сквозь конфликт обыденности осмыслить 
фундаментальный статус обыденности. Основное внимание сосредоточено на примечаниях, 
элементах эпизации и принципах феноменального театра, которые раскрывают философский 

смысл произведений автора. 

Nesteruk S. N. The Stereometrical Structure of Bertolt Brecht’s Drama. 

The article deals with the elements of the stereometrical structure of B. Brecht’s plays, which can be explained 
with the social and political reasons and the intention to find some new forward-looking forms through the 

reforms of the theatrical system. The dramatic work by B. Brecht and E. Grishkovets are compared. These are 
two authors, who managed to comprehend the fundamental status of commonness through the commonness 

conflict. Much attention is concentrated on the comments, elements of "episodes" and principles of "phenomenal 
theatre" that disclose philosophical contents of the author's works. 
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АНТРОПОНІМІЧНА СИСТЕМА АНГЛІЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ 

У статі проаналізовано, що антропонімія англійської народної казки як сегмент ономастичного 
простору володіє системним характером. Вона представлена сукупністю реальних і вигаданих 
антропонімів із кількісним переважанням імен героїв чоловічої статі. У роботі представлено 

класифікацію казкових антропонімів, засновану на структурно-семантичному принципі, і перераховано 
основні типи антропонімічних парадигм. 

Антропоніми – ''власні імена людей: патроніми (по батькові або інші іменування по батькові), 
прізвища, родові імена, прізвиська і псевдоніми (індивідуальні або групові), криптоніми (приховувані 
імена)'' [1: 36] – розглядаються сучасними дослідниками як ключовий розряд ономастичного поля будь-
якої мови і визначаються як мовні універсалії [2]. Антропонімія активно вивчається в межах 
порівняльно-історичного, семантичного, стилістичного, ареального, етимологічного, прагматичного, 
лінгвокраїнознавчого і лінгвокультурологічного підходів [1: 36-37; 2-6]. У даний час вивчаються 
використання антропонімів як засіб реалізації апелятивної функції мови й етнокультурні та історичні 
умови, які впливають на вибір форм звернення [2]; механізми переходу антропонімів до розряду 
хрононімів [7]; соціокультурні і соціологічні особливості антропонімів, а також їх символічний 
потенціал [4]. Як констатує ономастика, антропоніми з'являються у фокусі уваги лінгвістів в межах 
досліджень дискурсу, що проводиться: рекламного [8], навчального [9], казкового [10; 11], художнього 
[12]. На матеріалі казкового дискурсу розроблені класифікації імен героїв за ознаками структури, 
стилістичної функціональності й міри їх застосування [13]. 

Ми розділяємо загальноприйняту в ономастиці думку про те, що складові ономастичного простору 
окремі області (антропонімія, топонімія, міфонімія, зоонімія і так далі) є структурою поля, що дозволяє 
говорити про сукупність власних імен як системи, кожна одиниця якої, будучи пов'язаною з іншими 
одиницями за рядом параметрів, займає своє місце в центрі або на периферії поля [14: 147; 15: 86]. 
Важливим є те, що системні стосунки характерні не лише для всього ономастичного простору загалом, але і 
для кожної із його складових. Відповідно, в межах справжньої публікації передбачається розглянути 
структурно-семантичні та лінгвокультурологічні особливості імен героїв, складових антропонімічної 
системи англійської народної казки. За межами публікації залишаються індивідуалізуючі назви 
співтовариств, включаючи номінації осіб за місцем помешкання й етнічної приналежності. 

У ході дослідження власних імен людей особливої важливості набуває не лише вивчення складу 
різних типів антропонімів, але і співвідношення всередині даного розряду чоловічих і жіночих імен, 
оскільки порівняння чоловічої та жіночої статі по праву вважається однією із базових бінарних опозицій 
в структурі картини світу [16: 15-16; 17: 6]. Існуюча вибірка антропонімів свідчить про значне кількісне 
переважання чоловічих імен над жіночими (70,8 % і 29,2 % відповідно) незалежно від їх структури і 
реальності / уявності антропоніму. 

В межах досліджуваних текстів зберігається значне переважання (68,75 %) чоловічих особистих імен 
(Brock, Jock / Jack, Lutey, Jeems, Nicodemus, Porky, Harry, etc.) над жіночими (Judith, Janet, Jane, Ursula, 
Kate, Anne, etc.). Приклади жіночих особистих імен Ann Betty, May Margaret, Sarah Anne свідчать про 
існуючу традицію використовувати середні імена, що слугує додатковим індивідуалізуючим маркером. 
Випадки вживання середніх імен при номінації чоловіків відсутні. 

Разом з іменами власними, широко вживаними на Британських островах, межі досліджуваних текстів 
містять імена, які мають відтінки екзотичності або є піднесеними конотаціями. Такі імена, як Eglantine, 
Celestine, Rosalind належать прекрасним супутницям святих – захисників християнства і більшою мірою 
характерні для високого художнього стилю. Про супернейтральний стилістичний характер даних імен 
свідчить їх семантика: Celestina – ''фр. Celestine –  небесна, божественна'' [18: 57]; Rosalind – ісп. rosa 
linda – чудова троянда'' [18: 171]. На користь романського походження імені говорить той факт, що, 
згідно з фольклорними матеріалами, Розалінда супроводжувала італійського святого Антонія. 

Цікаво зазначити, що різноманітність повних і скорочених імен майже виключає вживання в казковій 
традиції імен із зменшувальними суфіксами. У досліджуваному матеріалі вони представлені лише 
поодинокими прикладами: Billy, Johnny, Jemmy (Jimmy), Tommy, Sammy, Kattie, Dolly, Sally, Mally. 

Номінації людей, складніші по структурі, займають значну частку в антропоніміці англійської казки і 
представлені різними типами. Структура ''особисте ім'я + прізвище'' (13,5 % від загальної кількості 
антропонімів) використовується для позначення як чоловіків – Widder Andrews, Ted Badley, Widder Beals, 
Billy Bowers, etc., так і жінок – Ursula Southeil, Molly Whuppie, Bet Scarf, etc. У структурі даного типу прізвище 
використовується у поєднанні з повним, скороченим (Ted Badley, Fred Lidgitt) і, в окремих випадках, 
зменшувальним (Billy Bowers, Tommy Grimes) особистим ім'ям. Прізвища мають різні джерела походження, 
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серед яких переважають одиниці топонімічного походження. Антропонім Ann Betty Lutey демонструє 
випадок використання особистого імені чоловіка як індивідуалізуючий знак в імені його дружини. 

Тип антропоніму ''ім'я + характеристика носія'' (31,8 % від загальної кількості антропонімів) 
розкладається на підтипи відповідно до морфологічних і семантичних властивостей другого елементу 
словосполучення. 

1. ''Ім'я (особисте або прізвище) + апелятив'' і навпаки (66,7 %). У даному підтипі можна виділити 
поєднання слів, в яких компонент власного прізвища характеризує титул (Sir William, King John, Burd Ellen); 
стать, вік носія імені і його соціальний статус (Master Besley, Goody Black, Miss Mary); рід занять і особливості 
діяльності (Farmer Smith, Jack the Giant Killer, Kate Crackernuts); родинні стосунки (Aunt Prudence). 

Окрім поширених монархічних і релігійних титулів king, queen, prince, princess, cardinal казкові тексти 
відображають уявлення про інші титули і звання. По відношенню до жінки благородного походження 
використовуються апелятиви lady і burd. Остання лексема етимологічно сходить до іменника bride і 
вживається як еквівалент lady [19]. До складу чоловічих антропонімів входять лексеми childe, earl, lord, sir. 

Поширеним засобом ідентифікації особи є вживання лексичних одиниць Mr, Miss, master / mas’. Для 
характеристики соціального статусу жінки казка використовує у складі антропонімів лексичні одиниці mother 
(''розм. матінка (про шановану просту жінку) '') і goody (''добродійна жінка; зразкова мати і дружина''). 

Професійно-посадова характеристика й ідентифікація за допомогою акцентування родинних і 
міжособистісних стосунків слабо виражені. 

2. Підтип ''Ім'я (особисте) + ім'я власне інших розрядів'' (3,4 %) рідко представлений (Jack o’Kent, 
Sammy про’ Kattie’s), в яких другий елемент словосполучення вказує або на місце проживання / 
народження героя, або на родинні та сімейні зв'язки. Антропонім Jack o’Kent можна розглядати як 
перехідну форму між вільним поєднанням двох імен власних, таких, які належать до різних семантичних 
областей, і стійким поєднанням особистого і родинного імен. 

3. ''Прикметник + ім'я (особисте)'' (9,2 %). Будучи компонентом складеного антропоніму, 
прикметники, як правило, містять вікову характеристику героя (Old Jacob, Old Honey) або виконують 
індивідуалізуючу функцію (Cunning Borley, Silly Billy). 

4. До перерахованих складених антропонімів варто також віднести підтип ''апелятив + ім'я власне'' 
(20,7 %), що по особливому характеризує його носіїв. Майже у всіх випадках він представлений 
поєднанням прозивного імені, яке позначає титул або звання (рідше – рід занять), з топонімом – назвою 
країни, графства, міста або об'єкту фізичної географії: the Duke of Suffolk, the Earl of Coventry, Sheriff of 
London, etc. 

Перераховані підтипи антропонімів демонструють перевагу одиниць, які належать до чоловічої 
частини антропонімічного простору. До домінуючих способів ідентифікації героїв варто віднести 
інформацію про їх вік, положення в суспільстві, походження і місце проживання, а також їх 
інтелектуальні й етичні якості. 

Казкові тексти збагачені прикладами вживання імен прозивних (у тому числі й тих, які визначені 
ад'юнктом) як антропонімів. Даний тип (20,1 % від загальної кількості антропонімів) включає визначення 
людей відповідно до особливостей їх походження або положення у суспільстві (Lord Mayor, the Abbot, 
the Cardinal, the King); з характерною для них господарсько-виробничою або іншою діяльністю (Farmer, 
Champion, the Evil Eye); з особливостями їх зовнішнього вигляду і віку (Goldilocks, Tattercoats, Catskin). 
Поодинокі приклади використання імен власних даного типу свідчать про те, що номінація персонажів 
може бути зумовлена особливостями їх поведінки і звичками (the Fearless Girl, Old Mother Wiggle-
Waggle); особливостями міжособистісних і родинних стосунків (Granny / Grannie, the Goodman, Mamma); 
необхідним етикетом (His / Her / Your Majesty, Your Grace). 

Результати, отримані в процесі аналізу фольклорного матеріалу, дозволяють говорити про наявність в 
ономастичному просторі казки імен як типових казкових героїв, так і реальних історичних осіб. Реальні 
антропоніми слугують для визначення осіб, знайомих автору або слугують фоном з метою відтворення 
реальності змальованих подій. 

Антропоніміка народної казки характеризується також присутністю в ній імен реальних осіб, які 
зіграли помітну роль в історії Англії. До них відносяться правителі (Julian the Roman, William the 
Conqueror, King Henry VIII, King Edward III, Henry V), представники знатних родів, політичні діячі, 
історичні фігури (Lord Darcy, Lord Percy, Cardinal Wolsey, Sir Richard Whittington, Childe Lambton). 

Окрему групу утворюють імена святих, які користуються повагою християн і різних держав 
(St. George of Merrie England, St. David of Wales, St. Denys of France), які є заступниками, а також відомі 
постаті інших релігій (Mohamed). 

Проте, казкова традиція багата вигаданими антропонімами. Серед них переважають імена героїв 
чоловічої статі, а саме: представники королівської крові та їх світа (King Arthur, King Thunstone); героїв 
низького походження (Lazy Jack, Punch). Жіночі вигадані антропоніми народної казки представлені 
поодиноким вживанням власних імен: Goldilocks, Swan-princesses, Tattercoats, Rushen Coatie, Catskin, 
Lady Margaret, Molly Whuppie, Maid Marion і так далі. 
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Функціонування більшості перерахованих вигаданих чоловічих і жіночих антропонімів не 
обмежується  наявним казковим простором. У даний час вони належать ономастікону фольклорних 
творів інших жанрів – легенд, балад. 

Англійській казці властива варіативність в іменуванні своїх героїв. Варто особливо відзначити два 
найбільш багаточисельних типи варіативності: 

• ''особисте ім'я + прізвище'' / ''особисте ім'я'': Alice Fitzwarren / Alice, Billy Gorst / Billy, Bob Smith 
/ Bob, Gabriel Fisher / Gabriel, Jeems Meppom / Jeems, Johnny Gloke / John, Porky Porter / Porky, 
Samuel Sutcliffe / Samuel, Tommy Grimes / Tommy; 

• ''апелятив + особисте ім'я'' / ''особисте ім'я'': Aunt Prudence / Prudence, King Arthur / Arthur, 
King Ptolomy / Ptolomy, Master Tom / Tom, Miss Alice / Alice, Prince Florentine / Florentine, 
Princess Margaret / Lady Margaret / Princess May Margaret / May Margaret / Margaret, Sir William / 
William. 

• Останні типи представлені поодинокими прикладами: 
• ''особисте ім'я + прізвище'' / ''прізвище'': Dick Whittington / Whittington; 
• ''особисте ім'я + апелятив'' / ''особисте ім'я'': Jack the farmer / Jack, Kate Crackernuts / Kate; 
• ''апелятив + прізвище'' / ''апелятив + of + прізвище'': Childe Lambton / the Childe of Lambton, 

Childe Wynd(e) / the Childe of Wynde; 
• ''апелятив + of + ІС'' / ''апелятив'': Lord Mayor of London / Lord Mayor, the Abbot of Canterbury / 

the Abbot, the Duke of Suffolk / the Duke; 
• ''прикметник + особисте ім'я'' / ''особисте ім'я'': Old Jacob / Jacob, Old Jemmy / Jemmy, Silly Billy / 

Billy; 
• ''особисте ім'я + of + ім'я власне'' / ''особисте ім'я'': Jack o’Kent / Jack, Sammy про’ Kattie’s / 

Samuel; 
• ''апелятив + прізвище'' / ''апелятив + прізвище'': Mr Smith / Farmer Smith, Mrs. Caller / 

Mother Caller; 
• ''апелятив + (of) + апелятив'' / ''апелятив'': Cap o’Rushes / Caporushes, Lady Catskin / Catskin; 
• ''прикметник + апелятив'' / ''особисте ім'я'': the Fearless Girl / Mary, the Northern princess / 

Margaret; 
• ''(прикметник) + апелятив + апелятив'' / ''прикметник + апелятив'': the wicked Witch Queen / the 

Witch Queen / the wicked Queen; 
• ''діалектна форма особистого імені'' : Methusaleh / Methusalem (нормативна форма – Methuselah); 
• ''діалектна форма особистого імені'' / ''нормативна форма особистого імені'': Sammle / Samuel. 
Таким чином, антропонімічна система англійської народної казки представлена сукупністю реальних 

і вигаданих антропонімів, домінуюче положення в якій займають імена героїв чоловічої статі (70,8 %). 
Сфера використання багатьох назв казкових персонажів не завжди детермінована жанром і може 
поширюватися на фольклорні твори родинних жанрів англійської казки. Антропоніми, які зустрічаються 
в англійській народній казці, через структурно-семантичні особливості розпадаються на три основні 
типи, найбільш вживаними з яких є тип ''ім'я + характеристика носія'' (підтипи ''ім'я (особисте або 
фамільне) + апелятив'' і ''апелятив + ім'я (особисте або фамільне)''). Численність апелятивних 
антропонімів в казкових текстах свідчить про використання прозивних імен як одного з найбільш 
поширених шляхів номінації казкових героїв. Варіативність іменувань персонажів відображає існуючі у 
фольклорній традиції багатоелементні (частіше двоелементні) антропонімічні парадигми, які 
розпадаються на певні типи відповідно до структурної ознаки. 
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Плахова О. А. Антропонимическая система английской сказки. 

В статье проанализировано, что антропонимия английской народной сказки как сегмент 
ономастического пространства обладает системным характером. Она представлена совокупностью 
реальных и вымышленных антропонимов с количественным преобладанием именований героев мужского 
пола. В работе представлена классификация сказочных антропонимов, основанная на структурно-

семантическом принципе, и перечисляются основные типы антропонимических парадигм. 

Plakhova О. А. The Anthroponimic System in the English Folk Tales. 

The article analyzes that the anthroponymy of the English folk tale as a segment of the onomastic space has the  
character of the system. It is represented by a collection of real and fictitious anthroponyms where names of 
male characters predominate. The paper contains the classification of folk tale anthroponyms based upon the 

structural-semantic principle and basic types of anthroponimic paradigms. 
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НЕГАТИВ У КОМУНІКАЦІЇ, ЧИ МАНІПУЛЯТИВНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ 
КОНФЛІКТНОГО СПІЛКУВАННЯ: ДОСЛІДНИЦЬКІ ПОСТУЛАТИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

У статті узагальнюємо теоретичні постулати щодо розуміння природи конфліктної комунікації, 
вербалізації негативної оцінки, переваги мовних засобів вербалізації негативної оцінки порівняно із 
мовними засобами омовлення позитиву, що зумовлено чинністю комунікативних законів загалом, 
психологічною природою людського єства. Узагальнюємо відомості щодо мотивації негативної 

(конфліктної) комунікації, породження її стратегії і тактик. Виокремлено дослідницькі перспективи. 

У проблематиці сучасної комунікативної лінгвістики основне місце обіймає прагматичний підхід до 
вивчення комунікативної маніпулятивної стратегії позитиву, оскільки природно, що людина прагне до 
моделювання позитиву в своїй щоденній комунікацїї. Самі принципи спілкування (Принцип Кооперації 
(Співробітництва) Г. Грайса і Принцип Ввічливості (Етикетності) Дж. Ліча), як відомо, проектують і 
забезпечують, насамперед, ефективність неконфліктної комунікації, регулюють комунікативну поведінку 
обох сторін у процесі спілкування і базуються на конкретних комунікативних категоріях (комунікативна мета, 
комунікативний намір) і критеріях (критерій істинності, критерій щирості). Принцип як найзагальніша вимога 
до процесу комунікації загалом висуває вимоги до всіх учасників спілкування і зреалізовується засобом 
виконання правил – максим спілкування, що складаються із постулатів – конкретних формул-приписів. 
Звичайно, все зазначене повинно проектуватися на успішну й ефективну комунікацію. 

Проте, на жаль, комунікативне вираження негативу не менше, а, як видається, навіть більш поширено 
в повсякденному мовленні комунікантів в усіх, без винятку, лінгвокультурах. Ця тенденція є 
універсальною. Мета статті – узагальнити теоретичні постулати щодо розуміння природи кофліктної 
комунікації. Об'єкт дослідження – конфліктна комунікація. Предмет – вербалізація негативної оцінки 
під час конфліктної ситуації. 

Мовознавці вже давно помітили факт збільшення кількості мовних засобів для номінації негативу, 
омовлення негативної оцінки, її граматикалізації, зокрема про це писали Ю. Апресян, Н. Арутюнова, 
О. Вольф, М. Гловінська, О. Столярова, Т. Космеда [1] та інші дослідники. О. Столярова доводить, наприклад, 
що в середньому щодесяте слово в російському розмовному мовленні належить до лексико-семантичного 
поля ''Поганий'' і можна стверджувати, що негативна оцінка присутня майже в кожному ЛСП розмовного 
мовлення [2: 188]. На асиметричність мови щодо здатності вербалізувати позитивну і негативну оцінку на 
користь останньої вказують Ю. Апресян і М. Гловінська, які зауважують, що лексика негативної оцінки 
набагато різноманітніша й багатша [3: 11]. Т. Космеда провела деякі підрахунки: вона помітила, що слова із 
семантикою позитивної оцінки, наприклад, такі, що містять компонент благо з плином часу зникають із 
повсякденного обігу в межах комунікативної поведінки української лінгвокультури, а, відповідно, зникають із 
активного словника, зокрема зі 150 слів, що містять компонент благо, зафіксованих у словниковому складі 
українців у ХVІІІ ст., сьогодні залишилося менше третини [1]. 

Теоретичні засади конфліктної комунікації розпочали вивчати в межах актуалізованої сьогодні 
прагматичної лінгвістичної парадигми. Опис комунікативних невдач, їх типологію пропонують в 
українському мовознавстві Ф. Бацевич [4-8], а в російському – О. Єрмакова [9]. Основні категорії 
конфлікту схарактеризував в україністиці А. Ішурматов [10], І. Фролова скерувала увагу на особливості 
його вираження в українській лінгвокультурі [11], Н. Муравйова [12], К. Сєдов і Л. Шкатова та деякі інші 
вчені описали деякі внутрішньожанрові стратегії конфлікту, насамперед, сварку і ущипливість на 
матеріалі російської мови [13; 14], українська дослідниця О. Фадєєва сфокусувала свою увагу на 
особливостях вираження конфліктних стратегій і тактик в англійській лінгвокультурі [15] і т. д. Проте до 
цього часу відсутні праці, в яких би було проведено порівняльний аналіз репрезентаціїї конфлікту, 
комунікативного негативу, схарактеризовано відповідні мовленнєві жанри і мовленнєві засоби. 

Зауважимо, що в основних законах комунікації також виразно відображено постулат, що позитивне в 
комунікації сприймається як норма, а негативне завжди, притягає, приваблює. Це пояснюють 
психологією людського єства. 

Комунікативні закони, як відомо, складалися в процесі поступу суспільства і закріплювались у 
стереотипах поведінки, мислення, мовлення. Під поняттям комунікативний закон традиційно розуміють 
''найзагальнішу об’єктивну закономірність процесу комунікації, що виявляється в межах 
неконфронтативного дискурсу і неконфронтативних стратегій комунікації'' [8: 56]. Чинність 
комунікативного закону виявляється у тому, що сформовані між учасниками типової комунікативної 
ситуації взаємозв’язки повторюються незалежно від того, хто бере участь у спілкуванні, з якою метою, в 
якій ситуації; закон як істотні, стійкі, повторювані зв’язки між комунікативними явищами реалізується 
незалежно від конкретних умов і конкретної ситуації спілкування.  

У лінгвістичній науковій літературі виокремлюють в середньому до 20 основних законів комунікації 
(праці Ф. Бацевича, Й. Стерніна, Н. Формановської та ін.). Виокремимо серед них ті, що віддзеркалюють 
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виключно налаштування на конфлікт, непорозуміння, образу, тобто негатив, назвемо й ті закони, що 
залежно від налаштування мовця можуть моделювати або позитив, або ж комунікативний негатив.  

(1) Закон дзеркального розвитку спілкування пояснюють як наслідок імітації комунікантами стилю 
один одного в процесі спілкування, що здійснюється підсвідомо, автоматично. Якщо один із мовців 
виражає негатив, то й інший буде виражати те саме. Цей закон стосується моделювання як позитиву, так 
і негативу в мовленні.  

(2) Закон емоційного пригнічування логіки. Перебуваючи в збудженому емоційному стані, людина 
втрачає фізіологічну можливість мислити та діяти логічно й послідовно, здійснювати контроль над 
собою, погано говорить і не сприймає спрямоване до неї мовлення. Цей закон характеризує можливість 
реалізації виключно негативної комунікації.  

(3) Закон мовленнєвого самовпливу. Мовець сам впливає на власну свідомість засобом словесного 
втілення (вербалізації) певної ідеї або емоції; психологи називають такий процес самонавіюванням. 
Якщо ідеї чи емоції позитивні, то й наслідок позитивний, а якщо негативні, то відповідно маємо 
негативну комунікацію.  

(4) Закон прискореного поширення негативної інформації. Дію цього закону розуміють як тенденцію 
негативу до прискореного поширення в соціумі у викривленій, емоційно забарвленій формі, що 
стимулюється відсутністю достовірної інформації. ''Люди немов газети: про погане розповідають довго і 
з задоволенням, а про гарне ледь згадують…'' [16]. У цьому афоризмі репрезентовано сутність названого 
закону, що засвідчує: людям більше подобається негативна інформація, вона їх приваблює, оскільки 
такий підхід дає можливість людині, як зауважують психологи, виправдати себе, свою поведінку, 
мовляв, усі здатні робити погано.  

(5) Закон притягання критики. Дію цього закону фахівці описують як підвищення інтересу соціуму 
до об’єкта, що виокремлюється на загальному тлі, зокрема критика може бути спрямована на 
комунікативну поведінку індивідуума, що відхиляється від загальноприйнятих норм поведінки, 
зовнішнього вигляду, спілкування тощо. Цей закон також мотивує наявність негативу в комунікації.  

Наступний закон ''виправдовує'' негатив за умови надмірного мовлення, що часто дуже дратує людей і 
може викликати негативну мовленнєву реакцію. Отже, (6) Закон ритму спілкування розуміють як 
чергування говоріння (мовлення) / мовчання в процесі комунікації, що передбачає діалогічну побудову 
мовлення. Однак якщо цей закон спроектувати на комунікативний простір загалом, то в його межах 
можна виокремити умови, що можуть призводити до конфліктної ситуації. Передусім, розглянемо 
параметричні характеристики можливих учасників конфліктного спілкування: а) за фізіологічним або 
природним статусом (п’яний / тверезий, розумний / дурний); б) за соціальними чинниками 
(багатий / бідний, ворог / побратим, жінка / чоловік); в) за кількістю співрозмовників 
(індивідуум / соціум, індивідуум / індивідуум); г) за емоційним станом (добрий / сердитий, 
сміятися / плакати, мовчати / кричати); д) за скерованістю стосовно адресата (добро / зло, 
активний / пасивний); е) за метою спілкування (позичальник / боржник, гість / господар) тощо.  

(7) Закон самовиникнення інформації діє внаслідок відсутності достовірної, правдивої інформації і 
виявляється у формі самопородження чуток, що, передусім, мотивовано психологічними, соціологічними, 
культурологічними, комунікативними, політологічними або іншими чинниками. Чутки, як правило, 
позитивними не бувають, оскільки негатив приваблює більше; позитив розглядають як норму, а цікавим є 
саме те, що репрезентується як відхилення від норми. Чинність цього закону породила ''чорний піар'', що 
сьогодні має популярність. Цей закон актуалізований у сучасному українському комунікативному просторі, 
особливо в політичній риториці. Щодо такого явища, як пліткарство, то воно має давню традицію в 
українському соціумі і неодноразово описувалося у художній літературі. Щодо нього в професійній сфері 
юристів, міліціонерів існує навіть жаргонізм – ''запустити дезу'', тобто дезінформувати. Вочевидь, про це 
розмірковують науковці, що характеризують мовлення представників відповідних професій. Така робота 
здійснюється і в межах нового наукового напряму, що має назву лінгвоперсонологія. 

(8) Закон спотворення інформації (''зіпсутий телефон'') детерміновано порушеннями, зумовленими 
подовженням комунікативного ''ланцюжка'', як наслідок – інформація потрапляє під суб’єктивний вплив 
кожної ланки й може деформуватися так, що, повертаючись до першого відправника, навіть змінює свій 
зміст, наголосимо – переважно на негативний. 

Традиції спілкування внаслідок прогресивного відтворення законів поступово унормовуються, утворюючи 
підґрунтя для формування комунікативних правил – ''рекомендацій до спілкування, які склалися в суспільстві 
й віддзеркалюють комунікативні традиції певного етносу'' [7: 37, 54]. Правила формуються на теренах 
практики спілкування з урахуванням її результативності та приймаються і визнаються на підставі загального 
узгодження; невиконання загальновизнаних правил суспільство засуджує [12]. Сьогодні вчені працюють над 
укладанням мовленнєвого професійного етикету, мовленнєвого професійного кодексу. На жаль, порушення 
правил мовленнєвого етикету призводить до конфліктних ситуацій, передусім, це комунікації в таких сферах, 
як медицина і педагогіка. У наш час необережне слово медика чи вчителя, викладача може спричинити 
трагічні наслідки. Простежуємо суїциди школярів як реакцію на мовленнєві вчинки викладачів, летальні 
наслідки внаслідок омовлення медичних вироків. 
Комунікативну стратегію визначають як складник програми планування, проведення й керування 

комунікативної дії (дискурсу) із метою досягнення кооперативного результату, ефективності, а також як 
комплекс мовних дій, скерованих на досягнення результату (наслідку) комунікації. Проте комунікативна 
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стратегія ''чорних піарщиків'' налаштована на негатив, отже, на жаль, варто вивчати і такий ракурс 
стратегій, щоб навчити людей запобігати ''втягуванню'' їх у конфліктну комунікацію. Афоризм мудреців 
про те, що у сварці винуватий той, хто розумніший, потребує поширення і тлумачення. 
Комунікативні тактики – це сукупність прийомів і методів, лінія мовленнєвої поведінки на конкретному 

етапі комунікативної взаємодії, скерованої на отримання бажаного ефекту чи запобігання ефекту небажаного. 
Як видається, потрібні посібники для масового читача, в яких би в доступній, популярній формі ці тактики 
було репрезентовано. Український громадянин послуговується, насамперед, постулатами, викладеними у 
книжках Д. Карнегі, що перекладені українською чи російською мовами, але те, що властиво для комунікації 
в американській лінгвокультурі, не завжди прийнятно для комунікативного процесу, що моделюється на 
інших національних традиціях, на інших соціумних ситуаціях, а тому поради Д. Карнегі не завжди ''діють'' в 
українському мовному середовищі. Відмінності варто виявляти й описувати. 

Відповідно до засобів спілкування, як відомо, комунікація може бути вербальною і невербальною. 
Вербальна комунікація передбачає інформаційний обмін, взаємовплив, формування дискурсів за 
допомогою мовного коду, невербальна – за допомогою паравербальних (паралінгвістичних) засобів, що 
супроводжують або заступають мовлення. Знову-таки в українському мовному просторі поширюються 
запозичені жести, часто агресивні, що й призводить до конфлікту. На жаль, до цього часу в україністиці 
відсутній словник жестів, що мотивовані національною традицію. Натомість іноземна кіноіндустрія, що 
заполонила наш культурний простір, привносить у мовну свідомість і чужі, переважно агресивні, жести, 
використання яких, звичайно, також провокує конфлікт, непорозуміння. 

У площині вербальної комунікації мовлення зреалізовується конкретними мовленнєвими жанрами – 
складниками дискурсу (тексту), типової побудови мовного коду, що пов'язаний із відповідними 
ситуаціями і створений для передачі певного змісту (комунікативного смислу), серед них, звичайно й 
такі, що репрезентують негатив, кожний із яких потребує всебічного опису, відповідної інтерпретації, 
наприклад вихваляння, скарга, зауваження, сварка, погроза, звинувачення, наговір, образа, залякування, 
ущипливість та ін. [4; 5].  

Отже, станом на сьогодні у вітчизняній лінгвістиці є відносно небагато праць, у яких розглянуто 
явище конфліктної (негативної комунікації), зокрема не досліджено мовний аспект маніпуляцій у 
конфліктній комунікації, відсутня вичерпна класифікація комунікативних стратегій, їх тактик та 
прийомів, що функціонують у різних типах дискурсу. 

Перспектива дослідження полягає в тому, що сьогодні виникла нагальна необхідність дослідити 
маніпулятивні тактики конфліктної комунікації, з’ясувати прийоми здійснення маніпулятивного впливу 
лексико-фразеологічними морфолого-синтаксичними та стилістичними засобами; є потреба розробляти 
комунікативні стратегічні системи української та інших мов і репрезентувати типології відповідних 
мовленнєвих тактик: при цьому потребують виокремлення й опису основна та периферійні тактики. 
''Білою плямою'' комунікативної лінгвістики на сьогодні залишається проблема дослідження прямих і 
непрямих способів негативного оцінювання адресата й виявлення зневаги до нього.  
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Слипецкая В. Д. Негатив в коммуникации, или манипулятивные стратегии и тактики 
конфликтного общения: исследовательские постулаты и перспективы. 

В статье обобщаем постулаты относительно понимания природы конфликтной коммуникации, 
вербализации негативной оценки, преимущества языковых средств вербализации отрицательной оценки 

по сравнению с языковыми средствами вербализации позитива, что обусловлено действенностью 
коммуникативных законов в целом, психологической природой человеческого естества. Обобщаем 
сведения относительно мотивации негативной (конфликтной) коммуникации, порождения ее 

стратегии и тактик. Названы исследовательские перспективы. 

Slipets’ka V. D. Negative in the Communication, or Manipulative Strategies and Tactics of the Conflict 
Communication: Investigation Postulates and Perspectives. 

The article focuses on  generalization of theoretical postulates concerning the understanding of the origin of  
conflict communication,  verbalization of  negative estimation,  predominance of speech means of  verbalization 
of  negative estimation in comparison with speech means of  verbalization of  positive estimation, that is caused 

by communicative laws in general, psychological nature of a human being. The reasons for motivation of 
negative (conflict) communication, origin of its strategies and tactics have been generalized, investigation 

perspectives have been determined. 
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СПОСОБИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОЇ КАРТИНИ СВІТУ Б. БРЕХТА  

Статтю присвячено аналізу ідіостилю Б. Брехта у лексико-семантичному аспекті:  виявленню 
специфічних особливостей функціонування когнітивних структур і специфіки втілення індивідуально-
авторських парадигм у драматичному творі. Досліджено способи концептуалізації художньої картини 
світу Б. Брехта у співвідношенні зі структурою, семантикою й прагматикою тексту, включаючи 
вивчення характерних для автора композиційно-стилістичних принципів побудови тексту та його 

смислових домінант.  

Парадигма лінгвістичного знання, яка встановилася наприкінці ХХ століття й продовжує розвиватися 
на початку ХХ століття, поставила в центр уваги питання, пов’язані з мовною особистістю, 
концептуалізацією знань, концептосферою, зі співвідношенням мовної й індивідуально-авторської 
картин світу, мовленнєвою комунікацією, із текстовою діяльністю людини тощо. Художній текст є 
системою, в якій взаємозв’язок компонентів зумовлений не лише законами мови, а й особливостями 
авторського світосприйняття й світовідчуття. Визначальним поняттям процесу створення художніх 
текстів є поняття "ідіостиль", яке характеризується системою індивідуальних особливостей автора як 
особистості й художника слова, наявністю неповторних образних засобів і переважанням лексики з 
актуалізованими особистісними смислами.  

У пошуках нових підходів, необхідних для осмислення феномену брехтівської творчості, її морально-
філософських цінностей, на особливу увагу заслуговує аналіз художнього тексту крізь призму 
парадигматики бінарних опозицій. Звертання до цієї тематики є важливим для вивчення глибинної 
семантики тексту, репрезентованої концептуальними структурами, які у своїй сукупності вказують на 
вбудовану в текст програму його інтерпретації [1: 59]. За Ю. М. Лотманом, світ художнього твору 
осмислюється через просторові моделі. На думку дослідника, властивістю будь-якого тексту культури є 
здатність утворювати "простір" – універсальну кількість елементів, які співвідносяться один з одним і 
формують картину світу за шкалою опозицій [2: 388]. Це протиставлення є своєрідним знаком, що апелює 
до певної системи цінностей, тому опозиції неодмінно включають в себе категорію етичної оцінки.  

У зазначеному ракурсі досліджується концептосфера творів Б. Брехта, яка розглядається як 
індивідуально-авторська концепція світу. В якості об’єкту дослідження виступають мовні засоби 
вираження когнітивних структур, серед яких важливе місце посідають бінарні опозиції. Предметом 
вивчення є концептуалізація життя та смерті у художній картині світу Б. Брехта. Мета розвідки полягає 
у дослідженні семантичної структури й особливостей функціонування у п’єсах Б. Брехта бінарних 
опозицій, у визначенні механізму їхньої взаємодії в ідіостилі письменника. У "Словнику культури ХХ 
століття" бінарні опозиції визначаються як "універсальний засіб пізнання світу" [3: 38]. Вивчення 
бінарності у контексті художньої семантики зумовлює необхідність особливого підходу до її аналізу, 
оскільки когнітивні структури, втілені у художньому тексті, певним чином відрізняються від мовних 
концептів за змістом, структурою та обсягом [4: 13]. Одним зі шляхів розкриття концептуальних ознак 
художнього тексту є дослідження бінарності як основного принципу конструювання світу людською 
свідомістю як вихідної естетичної позиції. У класифікації концептів за форматом їх репрезентації, 
запропонованій О. П. Воробйовою, для позначення цієї категорії використовується термін "подвійні 
гештальтні концепти", тобто такі, що припускають вживання у вигляді одиничних концептів, проте 
завжди мають корелятивну пару, формуючи з нею цілісний гештальт [1: 60]. Як зазначає В. З. Дем’янков, 
категорія бінарності характеризується певним набором властивостей, які складають внутрішню сутність і 
зовнішню форму художнього твору. Вона тісно пов’язана з фабулою, системою персонажних образів і 
стилем автора [5: 27]. Вирішальним є вектор розумово-інтерпретаційної діяльності, адже "концепти, на 
відміну від понять, які конструюються, реконструюються: їх реконструюють з різною мірою 
(не)впевненості − звідси дифузність, гіпотетичність, розмитість таких реконструкцій" [5: 28]. 

Системний характер художнього тексту зумовлює важливу закономірність: який би рівень його 
мовної організації не аналізувався, він так чи інакше підпорядкований ідейному задуму автора й 
вираженню художнього змісту. Це справедливо також щодо окремих елементів тексту: багатьма 
зв’язками вони співвідносяться з художнім цілим і відображають естетичний смисл твору [6: 38]. У 
брехтівських п’єсах важливими є не стільки характери, скільки дії, не стільки повороти людської долі, 
скільки сцени судів, життєвих ситуацій, які перевіряють міцність тих чи інших життєвих позицій [7: 72]. 
Так, у драмі "Матінка Кураж та її діти" (1939) у центрі уваги знаходиться поведінка Кураж. Кожного 
разу, коли хтось з її дітей гине або приймає рішення, які ведуть до трагічного кінця, вона займається 
торгівлею: продає пряжку, коли вербують Ейліфа; торгує саме тоді, коли він перед стратою хоче 
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попрощатися з нею; надто довго торгується, коли йдеться про врятування Швейцеркаса; йде в місто по 
товар для крамниці, коли гине Катрін, рятуючи протестантське місто Галле [8: 393]. Художній простір 
драми, який корелює з повною протиріч реальною дійсністю, дозволяє виявити комплексну систему 
способів текстового відображення концептуальної ідеї твору у рамках основної опозиції "Frieden – 
Krieg". Вивчення особливостей актуалізації цієї опозиції передбачає виділення вербальних показників 
сфер миру та війни, що дозволяють встановити асоціативні зв’язки слів у тексті драми, а також 
структурувати асоціативно-смисловий простір. 

Аналіз лексичних значень основних слів-вербалізаторів виявив, що опозиція "Frieden – Krieg" 
виступає як основна й розширюється завдяки лексичним одиницям, які вступають в антонімічні 
відношення: Schlamperei – Ordnung, das Alte – das Neue, Familie – Geschäftsleute, Bankert – Soldat, 
Freudental – Schlachtbank, Weg – Kreuz, Heldentat – Bauernschinden. Такі опозиції ґрунтуються на 
контрастному осмисленні дійсності. Зв’язок між компонентами гештальту (за термінологією 
О. П. Воробйової) характеризується протиставленням об’єктів і дій. Наприклад: 

"MUTTER COURAGE: Wenn ein Feldhauptmann oder König recht dumm ist und er führt seine Leut in die 
Scheißgass, dann brauchts Todesmut bei den Leuten, auch eine Tugend. Wenn er zu geizig ist und zu wenig 
Soldaten anwirbt, dann müssen sie lauter Herkulesse sein… Lauter Tugenden, die ein ordentliches Land und ein 
guter König und Feldhauptmann nicht brauchen. In einem guten Land brauchts keine Tugenden, alle können 
ganz gewöhnlich sein, mittelgeschneit und meinetwegen Feiglinge" [9: 127]. 

З одного боку, Кураж визнає, що війна – її годувальниця, з іншого боку, вона говорить про себе та 
свою родину: 

"Wir verkaufen ehrlich Leinen und Schinken und sind friedliche Leut" [9: 118]. 
Необхідною, беззаперечною умовою комерційної діяльності героїні є війна. Вчинки Кураж свідчать 

про те, що вона не бачить зв’язку між війною, своєю торгівлею та загибеллю своїх дітей – її непокоїть, 
що війна може скінчитися: 

"Sie, ich frag Sie das nicht nur aus Hetz, sondern weil ich mir überleg, ob ich Vorrät einkaufen soll, was 
grad billig zu haben sind, aber wenn der Krieg ausgeht, kann ich sie dann wegschmeißen" [9: 158]. 

Номінації концептосфер "Frieden" і "Krieg" не лише протиставляються, а й знаходяться у тісній 
взаємодії одна з одною, утворюючи додаткові смислові текстові опозиції: Feldhauptmann – Volk, Seele – 
Brennholz, Courage – Leben, Reden – Natur, Essen – Herz, Einkaufen – Privatgeschichten. Мир у драмі 
пов'язаний з концептами життя, щастя, душі, домівки, затишку, родини, що дозволяє виділити наступні 
компоненти, які репрезентують семантичну модель "Frieden": Leben, Glück, Seele, Heim, Familie, Wärme: 

"DER SCHREIBER: Und der Frieden, was wird aus ihm? Ich bin aus Böhmen und möchte gelegentlich 
heim. Auf die Dauer kann man nicht ohne Frieden leben. 

DER FELDPREDIGER: Der Krieg findet immer einen Ausweg. Warum soll er aufhören?" [9: 159]. 
"MUTTER COURAGE herein mit Kattrin: Sein vernünftig, der Krieg geht noch ein bissel weiter, und wir 

machen noch ein bissel Geld, da wird der Friede um so schöner" [9: 160]. 
Протиставлення відображає домінантні семантичні опозиції художнього простору тексту, які 

виявляють багатий асоціативно-образний потенціал концептоутворень "Leben" і "Tod", зумовлений 
контрастом концептів "Frieden" і "Krieg". Когнітивна інтерпретація мовних одиниць, які об’єктивують 
концепт "Leben – Tod" у тексті драми, вказує на скрупульозну роботу думки художника, спрямовану на 
пошук засобів для вираження "невимовного" – глибинної, справжньої суті життя. У брехтівській естетиці 
формується особливе ставлення до слова: його поетична думка автора намагається наблизитися до 
осягнення складної, суперечливої природи людини, її поведінки у конкретних життєвих ситуаціях: 

"MUTTER COURAGE: Ich hab keine Seele. Dagegen brauch ich Brennholz" [9: 161]. 
"MUTTER COURAGE: Ich laß mir den Krieg von euch nicht madig machen. Es heißt, er vertilgt die 

Schwachen, aber die sind auch hin im Frieden. Nur, der Krieg nährt seine Leut besser" [9: 165]. 
У наведених прикладах актуалізується здатність Кураж пристосовуватися до обставин, які швидко 

змінюються, жінка підкреслює значення матеріального, говорить про те, що душі в неї немає, їй потрібні 
дрова. Вона сподівається, що війна ще триватиме, можна буде заробити ще трохи грошей, від цього світ 
стане лише кращим. Її характер розкривається через особливе ставлення до загальнолюдських цінностей, 
через використання інших мірил для оточення та своєї власної природи. Це ставлення репрезентується 
наступними опозиціями: 

"MUTTER COURAGE: Wenn es wo so große Tugenden gibt, das beweist, dass etwas faul ist" [9: 127]. 
Співчуття Катрін, її намагання допомогти, врятувати, підтримати будь-яку живу істоту матінка Кураж 

називає хворобою: 
"MUTTER COURAGE: Die leidet am Mitleid" [9: 178]. 
Не можна не побачити складність, амбівалентність, неоднозначність образу матінки Кураж, її активну 

позицію матері та жінки, її комерційну діяльність. Різні ролі відповідають різним інтересам, вимагають 
певної поведінки. Цей образ – багатогранний: з одного боку, вона приємна, мудра, людяна, з іншого – 
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жадібна, відразлива, нечуйна. Сприймати її двоїстість, терпіти протиріччя та розуміти наслідки, які 
матінка Кураж сама не розуміє, – це, на думку Я. Кнопфа, виклик реципієнтам [8: 396]. 

Розповідаючи про події XVII століття, Б. Брехт говорить про своїх сучасників, порочність ідейної 
сліпоти, небезпеку егоїзму, згубність підкорення інерції, в яку людину було одного разу втягнуто. Отже, 
йдеться про необхідність подолати цю інерцію. Так долає її Катрін. Вона переборює свою німоту, 
намагаючись врятувати інших, переборює ціною свого життя – у цьому потязі до людей стверджується 
висока людяність. Автор ставить питання про відповідальність простих людей за хід історії, за саме життя, 
попереджаючи, що неможливо залишитися чистим, якщо йти на поступки хибній системі відносин. 
Конфлікт між практичною мудрістю (матінка Кураж) та людськими чеснотами (діти) пронизує п’єсу.  

Реалізм Брехта проявляється у п’єсі не лише в окресленні головних характерів та історизмі конфлікту, 
а й у життєвій достовірності епізодичних осіб, у шекспірівській багатобарвності. Кожен персонаж, 
втягуючись у драматичний конфлікт п’єси, живе своїм життям, ми здогадуємося про його долю, про 
минуле, майбутнє життя – і наче чуємо кожен голос у нестрункому хорі війни. Окрім розкриття 
конфлікту через зіткнення характерів, у п’єсі Брехт доповнює картину життя сонгами, в яких дається 
безпосереднє розуміння конфлікту. На особливу увагу заслуговує "Пісня про Велику капітуляцію". 
Автор виступає начебто від імені своєї героїні, загострює її помилкові твердження й тим самим 
сперечається з нею, викликаючи у реципієнтів сумнів щодо мудрості "великої капітуляції", яка на 
лексико-семантичному рівні характеризується рухомим індивідуалізованим логіко-смисловим 
наповненням мовних форм і особливостями їхньої текстової репрезентації: 

1) "MUTTER COURAGE: Hinsetzen! Und schon sitzen wir. Und im Sitzen gibt’s kein Aufruhr. Stehen Sie 
lieber nicht wieder, so wie Sie vorhin gestanden haben, stehen Sie jetzt nicht wieder" [9: 152]. 

2) "MUTTER COURAGE: Viele sah ich schon den Himmel stürmen 
Und kein Stern war ihnen groß und weit genug. 
Doch sie fühlten bald beim Berg-auf-Berge-Türmen 
Wie doch schwer man schon an einem Strohhut trug" [9: 154]. 
На цинічну іронію матінки Кураж Брехт відповідає власною іронією "Der Mensch denkt: Gott lenkt", 

модифікуючи відоме прислів’я "Der Mensch denkt, aber Gott lenkt". Іронія Брехта підводить глядача / 
читача, який вже мало не піддався філософії сприйняття життя таким, яким воно є, до абсолютно іншого 
погляду на світ, до розуміння вразливості й згубності компромісів. "Пісня про Велику капітуляцію" – це 
своєрідний чужорідний контрагент, який дозволяє зрозуміти справжню, прямо протилежну позицію 
драматурга, який полемізує з практичною, сповненою компромісів "мудрістю" героїні. 

Творче мислення художника передбачає особливий тип концептуалізації – естетичну 
концептуалізацію світу: спрямований процес породження смислу від автора через ідею (авторську 
концепцію, задум) до адресата, який має свою специфіку. Ця специфіка проявляється в засобах 
концептуалізації, таких як: лексичні мікроструктури "по вертикалі" (текстові парадигми) та "по 
горизонталі" (лексичні структури висловлювань), асоціативно-смислові поля концептів і лексична 
макроструктура цілого тексту [10: 19]. Так, у п’єсі-параболі "Добра людина із Сичуані" (1941) 
взаємодіють ряди лексичних одиниць із семами Leute, Obdach, das Gute, dunkel, hell, Zweifel, Götter, 
Herren, Hoffnung, das Böse. У тексті вони утворюють семантичні опозиції Leute – Götter, Hoffnung – 
Zweifel, das Gute – das Böse, leicht – schwer, hell – dunkel. Ці опозиції формуються вже на початку п’єси:  

1) "WANG: Diese haben einen brutalen Ausdruck wie Leute, die viel prügeln, und das haben die Götter nicht 
nötig. Aber dort, diese drei! Mit denen sieht es schon ganz anders aus." 

2) DER ERSTE GOTT: Haben es die Leute hier sehr schwer? 
WANG: Die guten schon. 
DER ERSTE GOTT: Du auch? 
WANG: Ich weiß, was ihr meint. Ich bin nicht gut. Aber ich habe es auch nicht leicht." 
3) "Es wird dunkel und wieder hell. In der Morgendämmerung treten die Götter wieder aus der Tür, geführt 

von Shen Te, die ihnen mit einer Lampe leuchtet" [9: 193-195]. 
Життя і смерть не лише протиставляються одне одному, а й вступають у відносини 

взаємопроникнення. Можна виділити такі спільні семи як час, простір, оцінка, рух, діяльність. В 
одиницях, які входять до протиставлених один одному рядів, актуалізуються периферійні й асоціативні 
семи, їх семантика поступово ускладнюється та збагачується. Відповідно до основної авторської інтенції, 
окремі компоненти тексту наділяються здатністю вказувати на почуття, не називаючи їх, при цьому 
деталі, які імплікують внутрішній світ, належать не внутрішньо-особистісному, а зовнішньо-подієвому 
ряду твору. Маючи на увазі внутрішнє, вони називають зовнішнє. Ступінь експлікації почуттів 
варіюється, а вивчення її мовних механізмів дозволяє наблизитися до розуміння авторської ідеї загалом: 
йдеться про відчуження людини, її ізольованість. Вона переживає розлад не лише з собою, а й зі світом: 

"SHEN TE: Halt, Erleuchtete, ich bin gar nicht sicher, dass ich gut bin. Ich möchte es wohl sein, nur, wie 
soll ich meine Miete bezahlen? So will ich es euch denn gestehen: ich verkaufe mich, um leben zu können, aber 
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selbst damit kann ich mich nicht durchbringen, da es so viele gibt, die dies tun müssen. Ich bin zu allem bereit, 
aber wer ist das nicht? ...Selbst wenn ich einige Gebote nicht halte, kann ich kaum durchkommen" [9: 200].  

Маючи різні варіанти свого втілення (міфологічні, філософські, естетичні, психологічні, соціальні), 
феномен двійництва виявляється не лише у категоріях роз’єднання, подвійності, дуалізму. Найвищою 
цінністю буття для індивідууму стає у п’єсі подолання двійництва, отримання цілісності: 

"SHEN TE zum Publikum: In der Frühe habe ich die Stadt nie gesehen. In diesen Stunden lag ich immer 
noch mit der schmutzigen Decke über der Stirn, in Furcht vor dem Erwachen. Heute bin ich zwischen den 
Zeitungsjungen gegangen, den Männern, die den Asphalt mit Wasser überspülen, und den Ochsenkarren mit dem 
frischen Gemüse vom Land. Ich bin einen langen Weg von Suns Viertel bis hierher gegangen, aber mit jedem 
Schritt wurde ich lustiger. Ich habe immer gehört, wenn man liebt, geht man auf Wolken, aber das Schönste ist, 
dass man auf der Erde geht, dem Asphalt" [9: 230]. 

Полярною дзеркальністю марковані всі рівні тексту: від теми твору, його структури, до образів-
символів та емоційного забарвлення. П’єса будується за принципом бінарної дзеркальної композиції. 
Вона розпадається на дві частини, які мають контрастний смисл за характером подій та за особливостями 
поведінки головної дійової особи. Пролог змальовує умови експерименту "світ" (…Es gehe nicht weiter 
mit der Welt, so wie sie ist), представленого вигаданим містом Сичуань, і пошуки добра у ньому, яке 
уособлює Шен Те (ein guter Mensch). Поява триєдиного божества у вигляді людей з самого початку 
визначає нереальність подій. Таким чином, зображена історія про перетворення соціально декласованої 
Шен Те у жорстокого експлуататора Шуї Та є інсценованою грою, за якою спостерігають боги. Брехт 
цитує топос світового театру theatrum mundi, за яким життя людей відбувається як вистава перед богом. 
По закінченню вистави бог виносить вирок виконавцям [8: 422]. 

Отже, художній світ творів Б. Брехта створюється різними смисловими опозиціями, домінуючими 
серед яких є "Leben – Tod", "Frieden" – "Krieg", "das Gute – das Böse". Розгляд засобів мовної експлікації 
опозицій, основних елементів авторської свідомості, основоположних одиниць філософсько-ціннісної 
системи на матеріалі п’єс "Матінка Кураж та її діти" та "Добра людина із Сичуані" дозволяє наблизитися 
до осягнення художнього світу художника, визначити особливості його мовностильової системи. 

Аналіз функціонування даних опозицій дає можливість зробити висновок про те, що ключові лексеми 
дихотомій в ідіостилі Б. Брехта знаходяться у відношеннях кореляції, під якою розуміється їх 
співвіднесеність, взаємозалежність і взаємообумовленість. Можливості подальших розвідок специфічних 
засобів художньої концептуалізації полягають у дослідженні особливостей структурування одиниць 
різних рівнів тексту й характеру їхньої комунікативної та концептуальної обумовленості, у 
комплексному аналізі лінгвістичних способів репрезентації концептуального змісту текстів різних 
жанрів, стилів та епох. Цей аналіз передбачає подальший розвиток і уточнення, вивчення нових засобів 
художньої концептуалізації. 
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Соколовская С. Ф. Способы концептуализации художественной картины мира Б. Брехта. 

Статья посвящена анализу идиостиля Б. Брехта в лексико-семантическом аспекте: выявлению 
специфических особенностей функционирования когнитивных структур и специфики воплощения 

индивидуально-авторских парадигм в драматическом произведении. Исследованы способы 
концептуализации художественной картины мира Б. Брехта в соотношении со структурой, 
семантикой и прагматикой текста, включая изучение характерных для автора композиционно-

стилистических принципов построения текста и его смысловых доминант. 

Sokolovs'ka S. F. Ways of Conceptualizing the Artistic Picture of the Brecht’s World. 

The article is dedicated to the analysis of the B. Brecht's idiostyle in the lexical and semantic aspect: the 
determination of specific peculiarities of cognitive structures functioning and specificity of individual authorial 
paradigms embodiment in the dramatic literary work. The ways of the conceptualization of B. Brecht's artistic 

world's picture according to the text structure, semantics and pragmatics, taking into the account the study of the 
compositional and stylistic principles of the text construction and its contents dominants that are common for the 

author are researched. 
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ІМАГОЛОГІЧНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ МІСТА У ТВОРАХ Р. ВЕРНИКА 

У статті розглянуто імагологічні презентації міст у вибраних творах маловідомого польського 
письменника з Волині Ромуальда Верника. Особливу увагу приділено багатокультурності регіону та 
полоноцентричності автора творів. Виявлено, що домінантою творчості письменника є не стільки 

сам факт передачі міських реалій, а їхня роль у формуванні психології ліричного героя, його 
світоглядних переоцінок. 

Ім’я Ромуальда Верника й досі залишається майже невідомим широкому колу читачів, а його творчий 
доробок автора, який майже цілком присвячений тематиці польсько-українського пограниччя, на жаль, 
ще не став предметом наукових досліджень. Тому нам доводиться інтерпретувати оповідання 
письменника з Волині, спираючись на історичні факти та їхні суперечливі трактовки українських і 
польських дослідників. 

У творах Р. Верника атмосфера ''свійськості'' особливо помітна в етнокультурній моделі твору-
спогадів ''У Здолбунові розквітли нігтики'' (1986), який насичений ностальгічними образами часів 
молодості та реалістичними описами [1: 1-4]. У воєнних повістях автора, так само як у Л. Бучковського, 
домінантою є сільський простір волинського кресо-пограниччя, проте сюжет розгортається у багатьох 
містах і місцевостях польсько-українського пограниччя, а також за його кордонами, переважно в 
радянській Україні та Росії. Проте, безперечно, центром мікрокосмосу є рідний письменнику Здолбунів. 
Варто зазначити, що тема міста в літературі ХХ століття є однією із найголовніших. Важливим є не 
стільки сам факт передачі міських реалій, скільки їхня роль у формуванні психології ліричного героя, 
його світоглядних переоцінок [2: 265]. 

Особливістю художньої моделі рідного для Р. Верника багатокультурного міста – місця, що має 
особливий аксіонормативний уклад системи [3: 176], є рустикальна перспектива його зображення, що яскраво 
ілюструє специфіку авторського світосприйняття [4: 131]. Часопростір волинського міста стає предметом 
авторських роздумів у ''кресових'' оповіданнях, серед яких ''У Здолбунові розквітли нігтики'' (1986) та ''Не 
повернуться лелеки на Граничну'' (1998). Варто звернути увагу, що символічна назва вулиці Гранична є не 
стільки межею поміж польським Здолбуновим і українською Здовбницею, скільки перехідним порубіжжям, 
що поєднує та сприяє контактам між містом і селом, а точніше – між двома народами. Автор зображує 
дивовижний і органічний симбіоз двох світів: урбаністичного та рустикального.  

Автор розпочинає оповідання ''У Здолбунові розквітли нігтики'' коротким екскурсом до історичних 
джерел малої вітчизни. Невеличке містечко переходило у власність від одного польського магната до 
іншого, ніколи не відігравало значущої ролі в тамтешній історії. Здолбунів став містом лише у 1903 р. 
після з’єднання старого села з новим залізничним поселенням. Коли було створено вільну Польщу, йому 
було надано статус центру повіту. ''Той факт, що він став адміністративним центром повіту зумовило 
швидкий розквіт у період незалежної Польщі'' [5: 14], – пише Р. Верник. Проте, автор згадує, що навіть 
після цього у свідомості місцевого населення поділ між селом і містечком залізничною колією зберігся у 
достатньо стійких уявленнях. Кожна з частин одного поселення жила власним життям: ''Частина, в якій 
знаходилося село, з часом розрослася, поселення за колією залишилося майже таким же самим. На 
теренах колишнього села з’явилися різноманітні архітектурні міські будівлі'' [5: 14]. 

Здолбунів дитинства й молодості Р. Верника – це, передусім, віадук над колією, який після його 
спорудження став неабияким місцем розваг підлітків, церква з п’ятьма ''зеленими цибульками куполів, з яких 
на православний Великдень протягом трьох днів лунали дзвони'' [5: 17], ''новий цегляний костел'' [5: 17], який, 
на відміну від старого, розібраного у тридцяті роки, не викликав особливого захоплення, ''район єврейських 
жебраків і єврейська школа'' [5: 21], синагога й палац Любомирських, м’ясний магазин чеха й поблизьке 
чеське поселення Квасилів, кінотеатр і ''Польський дім''. Тут варто згадати, що на пограниччі міжвоєнного 
двадцятиріччя ''Польські доми'' будувались, як ''фортеці'' чи ''обереги'' культури тутешніх поляків, що було 
своєрідною відповіддю та противагою зростаючій українській національній свідомості. Тут відбувалися бали 
й гуляння, у національні свята – урочистості, виступи аматорських колективів, а також заїжджих театрів. 
''Побував тут навіть геніальний Остерва і я, – писав Р. Верник, – бачив його двічі. Раз у ''Перепелиці'' 
Жиромського, вдруге в ''Скупому'' Мольєра'' [5: 23]. Цікаво, що у ''Польському домі'' у Здолбунові виступали 
трупи російських еміграційних, а також українських театрів [5: 23].  

Неабиякою подією було відкриття двох автобусних маршрутів між Здолбуновим та ближніми Рівним і 
Острогом. Місто поступово починало розвивати свою інфраструктуру й поволі відкриватись світу. Також 
сюди доходила ''широка радянська колія'', що поєднувала ''тутешній'' кресово-пограничний світ з цілковито 
чужою й незрозумілою цивілізацією. Згадуючи про цей факт, Р. Верник звертається до теми сталінських 
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репресій і голодомору, пишучи, що ''в період страшного голоду на Україні, під час якого зникло кілька 
мільйонів людей, кордони Польщі перетинало багато втікачів, які розповідали жахливі речі'' [5: 28]. 

Згадування про елементи міського простору Зболбунова викликають у автора низку дигресивних 
спогадів-роздумів щодо історичного минулого рідної Волині. У повісті на цих місцях автор 
сконцентровує особливу увагу, виділяючи їх курсивом. Серед околиць Здолбунова, письменник 
виокремлює урбаністичні простори славетних Острога та Рівного, ретроспективно порівнюючи їхній 
колишній вигляд із сучасним станом. Окремі розповіді присвячені чеському Красилову та сусіднім селам 
Старомильськ і Номомильськ, славетному минулому Тайкурів. Усе це свідчить про глибокі історичні й 
географічні знання та ментальну закоріненість Р. Верника у минувшині рідного краю. Однак, чи не 
найважливішою складовою здолбунівського часопростору є його мешканці, образи яких відтворила 
пам’ять митця [6: 113]. 

Авторські спогади й описи виходять далеко за межі рідного міста, яке ідеально гармонує й 
поєднується з природним ландшафтом і простором сусідніх сіл: ''Це Устя, вузька річка, що плине серед 
лугів до ставків, де розводились коропи, і озера біля млину, неподалік Крейдової гори, з якої видобували 
крейду для цементівці. За нею, на пагорбах, розкинулись два села: Новомильськ і Старомильськ. <…> 
Усі роки я провів на цій річці'' [5: 12]. Коли родина Верників переїхала з дому на вулиці Костельній, що у 
центрі Здолбунова, на Граничну, молодий Ромуальд опинився в цілковито сільській атмосфері, на, у 
прямому смислі, пограниччі села і міста, де були ''побілені хати з солом’яними стріхами, <…> рілля 
навколо неї була чорна, родюча і гарантувала непогані врожаї. Халупи господарств оточували фруктові 
сади, а понад дорогами й парканами росли дерева вишень'' [7: 6], – згадував письменник. 

Хоч у творі ''Не повернуться лелеки на Граничну'' сюжетна лінія й розгортається у Здолбунові, але 
чільне місце посідають описи сільського життя, буденщина якого визначає ритм цілого міста і часто, 
завдяки описуваним сільськогосподарським роботам, читач дізнається про перебіг художнього часу: ''А 
десь перед Великоднем почали зеленіти озимі, луги за колією, острівки трави на ділянках біля парканів. На 
деревах птахи зацвірінькали. <…> Ще день, може кілька і землероби почнуть на поля виїжджати, щоб 
орати й боронити. <…> Нарешті зима відступила на стільки, що селяни почали виїжджати на поля з 
плугами'' [7: 34]. Основна частина цього оповідання описує події часів радянської та німецької окупації, 
саме тому рустикальні описи зменшуються, на перший план висувається безлике місто, яке виконує 
функцію декорацій, на тлі яких розгортаються жахливі події окупації й розповідається про долі героїв і 
звичайних мешканців Здолбунова. Більш яскраво Р. Верник описує окуповане Червоною Армією Рівне і 
в’язницю, яка стає місцем кривавого злочину радянського режиму, що масово знищував мирне населення.  

Про селянську ментальну прив’язаність населення Здолбунова до землі свідчать суспільні настрої та 
очікування. Після вересня 1939 р. однією із головних проблем волинян стає саме питання власності на 
землю та небезпека від її націоналізації з метою створення новою владою колгоспів. Земля стає мірилом 
цінностей і засобом порівняння радянських і німецьких загарбників. Серед розмов осіб старшого покоління 
напередодні червня 1941 р. можемо знайти діалог, який доводить слушність такого твердження:  

''У Німеччині вся наша надія. Напевно нова війна буде. 
− Така ж сама сволота, не сподівайтесь даремно. 
− Сволота чи не сволота, але землю не забиратимуть'' [7: 83].  
Такий самий поділ на мирний і воєнний час характеризує твір ''Зачароване дерево''. Окрім суто 

селянського простору, де розгортається українсько-польський озброєний конфлікт, у повісті значна 
частина подій відбувається в окупованому радянськими військами Львові, куди з-за безпеки з 
волинського села Янова переїхали до вуйка одні з головний дійових осіб – Казік і Марюся. Повсякденне 
життя міста розгортається на тлі радянських репресій, депортацій і загального занепаду: ''З харчами було 
все складніше і щоразу треба було все більше за нього платити. Дратували його (Казіка – О. С.) ці виходи 
у місто, бо мусив дивитися, що з містом відбувалось. Щоразу брудніше ставало, все більш занедбане. 
Магазини порожніми полицями світили й люди на вулицях посіріли. Навіть ті, що мали у що – боялись 
порядно вдягнутись. Стихли розмови, пануючий колись на вулицях гамір теж стих. Люди здавались 
заляканими і просто так розмов не розпочинали. <…> Цього арештували, того депортували, ті за Буг 
утекли, або ж до Угорщини'' [8: 227]. Проте, львів’яни усвідомлювали, що можливий прихід німців не 
принесе звільнення, тільки спотворить обличчя давнього міста. Автор писав: ''якби навіть дійшло до 
війни між росіянами й німцями, то ця війна пройде по Львову і від гарного міста може каменя на каменю 
не залишитись. Росіян знали, а про німців погані чутки доходили з-за Бугу'' [8: 48].  

Навіть у буремні часи Львів не втрачав своєї краси і чарівності. Казік, що змушений був виходити з 
будинку вуйка у пошуках харчів, попри своє несприйняття реальної дійсності, захоплено милувався 
старовинними пам’ятками архітектури міста: ''Уже це місто встигло очарувати. Рівне з ним навіть не 
можна порівнювати. Це було єдине місто, яке знав, допоки не приїхав до Львова. Величезним і розлогим 
йому цей Львів видався. <…> Казік зупинявся на вулиці та зачаровано дивився. На барокові та 
ренесансні купола костелів і вежі дзвіниць, на вкриті снігом стрілчасті дахи стародавніх споруд, на 
піднесений над містом Високий Замок зі встановленим на нім конусом Кургану Люблінської Унії'' 
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[8: 231]. Місто показане очима молодої людини, сповненої надій і очікувань, у якої незабаром має 
народитись дитина. У такому віці людина завжди живе вірою у краще майбутнє, проте, ці мрії будуть 
перекреслені дещо пізніше, у рідному Янові.  

Весна 1941 р. була надзвичайно теплою, квітуча природа тай само місто Лева давали надію людям на 
повернення нормального життя, натоміть, як пише Р. Верник, ''це була лишень ілюзія. Серед натовпу 
перехожих пропихались сотні військових у чужих мундирах. Незважаючи на теплі вечори, вулиці 
пустіли з настанням сутінок і міцно замикались тисячі вікон і дверей. Ніхто не хотів наражатись на 
зустріч iз п’яним солдатом і на неприємності'' [8: 239-240]. Як бачимо, автор майстерно зображує 
внутрішній стан охоплених страхом львів’ян, і водночас створює узагальнену панораму міста. 

Червень 1941 р. перетворює львівські в’язниці, так само, як й у попередньому творі рівненські, на стоси 
трупів – жертв НКВД. Новий мотив, що з’являється у ''Зачарованому дереві'', – це масові вбивства 
українськими націоналістами єврейського населення. Представлені сцени знищень людей є заповіддю 
пізнішої страшної кривавої трагедії у Янові. Такий спосіб зображення українських націоналістів є 
концептуально виваженою стратегією автора. Наведемо кілька цитат iз тексту повісті: ''У місті гарцював 
якийсь український відділ, що перебував на службі у німців, жовнірів якого пізніше люди почали звати 
''пташниками'', через намальовані на їхніх машинах знаки. Їх вітали місцеві українці, що вигукували: ''Слава 
Україні'' та ''Хай живе Степан Бандера''. На стінах з’явились написані чорнилами плакати з гаслом: 
''Народе! Знай! Москва, Польща, Мадяри, Жиди – це твої вороги! Нищ їх'' <…>. Те, що спіткало поляків (у 
Львові – О. С.) було тільки тінню того, що спіткало євреїв. Їх мордували тисячами. Сотнями убивали в 
домах, де жили. ''Пташники'' організували полювання на них, допомагали їм у тому селяни, яких тлуми 
стягували до міста з поблизьких сіл. Євреїв гнали тисячами на прибирання убитих у в’язницях НКВД 
трупів, але жоден iз них по закінченню визначених їм робіт до дому не повертався'' [8: 248-249].  

Нагадаймо, що радянський загарбницький режим, з його депортаціями, Р. Верник знав з автопсії, а 
про німецьку окупацію та волинську різню між українцями та поляками – з розповідей очевидців, 
мемуарів та інших історичних документів. Аналізуючи тексти творів, можна припустити, що українсько-
польський озброєний конфлікт став серйозною психологічною травмою для митця. До того ж у повоєнні 
роки Р. Верник обертався в колі поляків-емігрантів, у тому числі з Волині, у яких історична пам’ять 
скривджених вигнанців була позначена травмою міжетнічного непорозуміння, а звідси – 
конфліктогенним сприйняттям минувшини.  

У ''Зачарованому дереві'', як і в ''Не повернуться лелеки на Граничну'' фрагментарно з’являється 
художнє зображення міста Рівного мирних часів. У свідомості селян провінційне Рівне било своєрідною 
метрополією, де робилися великі інтереси, обертався казковий капітал, формувалася мода й смаки, життя 
було безтурботним і феєричним. Сюди приїздять за покупками і тут дізнаються про події у світі. Для 
селян з Янова місто є своєрідним ''вікном на світ''. Невипадково донька єврейського гендляра Цвікера 
Рифка втікає до Рівного, а пізніше переїздить до Львова. Саме про життя у місті мріє її брат Іцек, який 
''мріяв про інший світ. Велике місто його вабило. Рівне. Власне тому іноді заздрив Рифці. Він великі 
інтереси хотів робити. Гроші розбазарювати не як єврей. Кожного дня оселедця їсти та бульйон з курки. 
Засідати у кав’ярні Ґрінбаума, де усі адвокати Рівного й околиць на чай з конфітюрами заходили й про 
поважні справи радились, і де бували дружини та доньки адвокатів у сукнях iз найкращого коленкору. 
<…> Уявляв собі, як в елегантному костюмі від Сискіна, у якого й графи вбирались, заходить до кав’ярні 
Ґрінбаума. <…> Мати шезлонг було мрією Іцека, який завжди асоціювався з багатством і елегантністю, 
був символом іншого світу й фінансового успіху'' [8: 153-154].  

Можна також припустити, що розгортання сюжету у двох художніх просторах – у сільській місцевості 
та урбаністичному просторі – є своєрідним художнім прийомом письменника. Відомо, що місто як мозаїка 
різних соціальних груп функціонує на цілком інших засадах, ніж село, незважаючи на виразну 
безособовість і певну однотипність, тут, наче під лінзою, концентруються усі соціальні явища, 
інтенсифікуються та поглиблюються суспільні та соціальні процеси. Тому, думаємо, невипадково 
письменник обирає саме Львів для зображення наслідків радянської та німецької окупації, а також 
діяльності українських націоналістичних формувань. Це дало змогу автору показати масштабність і 
глибину історичних процесів. З іншого боку, письменник впроваджує нових героїв, які так чи інакше 
пов’язані з Яновим, переносить у міське середовище, показуючи їх з іншого боку, в іншій ситуації, в інших 
умовах, й, нарешті, створює нову проблемну ситуацію. Таким чином, з’являються виразний динамізм 
сюжету, панорамність сприйняття пограничного простору, посилення старих сенсів і поява нових значень.  

Завершуючи аналіз ''волинських'' творів Р. Верника, можемо констатувати, що у його текстах 
створено образи трьох міст польсько-українського пограниччя: Здолбунова, де народився письменник, 
волинського Рівного і галицького Львова. Перше з них характеризується двома перспективами опису 
міста: мирна – рустикальна (''У Здолбунові розквітли нігтики''), а також воєнна редукована і хаотична 
(''Не повернуться лелеки на Граничну''). Авторська перцепція Рівного, показаного дещо фрагментарно, 
також позначена бінарною дихотомією мирний – воєнний час, місто стає знаковим місцем, семантично 
пов’язаним iз радянською жорстокістю та підступністю. Образ захопленого Львова використовується 
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автором з метою розширення просторових рамок повісті ''Зачароване дерево'' та створення воєнного 
часопростору міста як засобу об’єктивізації художньої дійсності. З’являється додатковий контекст для 
сприйняття головного мотиву твору – українсько-польського конфлікту на селі. 
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Сухомлинов О. М. Имагологические презентации города в произведениях Р. Верника. 

В статье рассматриваются имагологические презентации городов в избранных произведениях 
малоизвестного польского писателя Ромуальда Верника. Особое внимание уделяется 

многокультурности региона и полоноцентричности мировосприятия автора произведений. Выявлено, 
что доминантой творчества писателя является не столько сам факт передачи городских реалий, 
сколько их роль в формировании психологии лирического героя, его мировоззренческих переоценок. 

Sukhomlinov O. M. Imagological City Presentations in the R. Wernik's Writing. 

The article analyzes imagological images of cities in the selected works of the little-known Polish writer 
Romuald Wernik. The particular attention is drawn on the multi-ethnic region and the specifics of the author's Polish 

perception of writing. It is clarified that that the dominant feature of the author's writing is not only the fact of the 
description of the city's events, but their role in the lyrical character's psychology formation, his world view 

estimations. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТАФОРА У СУЧАСНОМУ ФРАНЦУЗЬКОМУ  
ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

У статті розглянуто сучасні підходи у вивченні концептуальної метафори, зокрема у світлі теорії 
концептуальної інтеграції. Традиційна типологізація концептуальних метафор, виділена європейськими 
вченими-когнітивістами, проектується на сучасний французький політичний масмедійний дискурс. 
Аналіз новітніх праць з даної проблематики дозволяє виділити найрозповсюдженіші концептуальні 

метафори французького політичного дискурсу. Виявлено, що політичний дискурс використовує всі типи 
концептуальних метафор для аргументативності та сугестивності своїх основних властивостей. 
Серед найхарактерніших для сучасного французького політичного дискурсу концептуальних метафор 

можна виділити метафору ''Держава – це людина''. 

Мета. Враховуючи когнітивну парадигму розвитку сучасної лінгвістики, у статті здійснена спроба 
типологізувати концептуальні метафори у сучасному французькому політичному дискурсі. 

Актуальність обраної теми дослідження визначається загальною спрямованістю сучасних 
мовознавчих досліджень на вивчення концептуальних метафор. Лінгвістичне дослідження представленого 
типу метафор допомагає встановити вектор розвитку масмедійного політичного дискурсу. Робота також 
зумовлена недостатнім висвітленням сучасного стану основних положень теорії концептуальної метафори 
у лінгвістичній науці, який дозволить окреслити подальші перспективи її розвитку. 

Предметом статті є лінгвокогнітивні дослідження концептуальних метафор. 
Об'єктом статті виступають найтиповіші концептуальні метафори сучасного французького 

політичного дискурсу. 
Матеріалом дослідження слугують класичні праці засновників теорії концептуальної метафори, так 

само як і сучасні роботи із зазначеної проблематики. 
Наукова новизна роботи полягає у першій спробі застосування положень теорії концептуальної 

метафори у французькому політичному дискурсі початку ХХІ ст. та в огляді сучасних положень, що 
доповнюють цю теорію. 

Виклад основного матеріалу. Когнітивний підхід у вивченні явищ лінгвістичного порядку змінив 
ставлення до метафори як до стилістичного прийому (тобто суто лінгвістичного феномену) на погляд, 
який розглядає метафору як одну з основних ментальних операцій людини. Когнітивний підхід дозволив 
вивчати метафору як засіб образності не тільки у художньому тексті, але й у науковому дискурсі, 
зокрема, політичному.  

Теорія концептуальної метафори Дж. Лакоффа досліджує метафору як індивідуально-динамічний 
феномен на противагу традиціоналістському риторико-стилістичному підходу, який аналізує явище 
метафори як чисто лінгвістичне явище [1: 49]. Автори теорії концептуальної метафори Дж. Лакофф і 
Джонсон презентують якісно новий погляд на явище метафори завдяки тому, що відмовляються 
визнавати базові концепти, які лежать в основі метафор за такі, які не можуть бути розкладені в 
подальшому аналізі.  

Основна роль метафори, за поглядами вищезазначених yчених, полягає у тому, що метафора 
розширює існуючі категорії: вона додає нові категорії до вже існуючих, таким чином довершуючи 
структурування категорій, що утворились раніше. 

Серед характеристик системи метафор політичного дискурсу виділяють такі дві властивості, як 
архетипічність та варіативність. Архетипічність метафор полягає в універсальності концептів, на базі 
яких вони утворюються. Варто зазначити, що архетипічні метафори є зрозумілими для носіїв будь-якої 
культурної та релігійної традиції. Автор поняття ''архетипічна метафора'' М. Озборн доводить, що 
політичний дискурс, бажаючи переконати адресата, використовує образи природного циклу, темряви та 
світла, тепла та холоду, хвороби та здоров'я [2: 22]. М. Озборн також вказував на той факт, що людина 
здатна метафорично асоціювати владу з верхом, а усі небажані символи розташовувати унизу 
просторової осі, що можна порівняти з орієнтаційними метафорами в теорії концептуальної метафори [2: 
24]. У подальших працях учений демонструє, що технологічний прогрес може зменшувати кількість 
архетипічних метафор.  

Архетипічність політичної метафорики отримала оформлений вигляд у теорії концептуальної 
метафори, згідно з якою механізми метафоризації несвідомі та визначаються фізичним досвідом 
взаємодії людини з навколишнім середовищем. Проте теорія концептуальної метафори, будучи 
узгодженою з основними концептами тієї чи іншої культури, не тільки долає недоліки культурного 
універсалізму, але і не виключає діахронічної варіативності політичної метафорики.  



М. К. Лисюченко. Концептуальна метафора у сучасному французькому політичному дискурсі 

301 

Варіативність метафори проявляється в динаміці рівня метафоричності політичного дискурсу та у 
зміні домінуючих метафоричних моделей у певний конкретний історичний період. 

Згідно з теорією концептуальної метафори в основі метафоризації знаходиться процес взаємодії між 
структурами знань двох концептуальних доменів – сфери-джерела та сфери цілі. У результаті 
односпрямованої метафоричної проекції із сфери-джерела у сферу ціль елементи сфери-джерела 
структурують менш концептуалізовану сферу-ціль, що становить сутність когнітивного потенціалу 
метафори. Базовим джерелом знань для концептуальних доменів є досвід безпосередньої взаємодії 
людини з оточуючим середовищем, причому первинним є фізичний досвід, який організує категоризацію 
дійсності у вигляді простих когнітивних структур. 

Припущення про те, що при метафоричній проекції у сфері-цілі частково зберігається структура 
сфери-джерела, стало базою для гіпотези інваріантності [3: 51]. Завдяки властивості інваріантності 
уможливлюються метафоричні наслідки, невиражені експліцитно, але які виводяться на основі 
фреймового знання. Так, когнітивний фон сфери-джерела певним чином визначає спосіб осягнення 
сфери-цілі та може слугувати основою для прийняття рішень.  

Європейська школа дослідження концептуальних метафор виділяє такі їх типи як, орієнтаційні (які не 
містять структурного впорядковування одного поняття у термінах іншого, але формують організацію 
цілої системи за подібністю до деякої іншої системи) та онтологічні (метафори сутності та субстанції). 
М. Редді виділяє також кондуїтні метафори (думки (ідеї) є об'єкти (предмети), які ми кладемо у 
контейнер (надаємо їм мовної форми) та передаємо реципієнтам) [3: 71].  

Є. В. Будаєв вказує, що дослідники політичної метафори цікавляться двома типами кореляції 
метафоричних виразів та свідомості людини [4: 111]. Перший тип полягає ''у виявленні структур 
колективного підсвідомого'', які не є вираженими експліцитно. Цей аспект можна сформулювати як 
''свідомість (підсвідоме) визначає метафори'', де аналіз метафор – це аналіз концептуальних структур. 
Прагматичний потенціал метафор свідомо використовується у політичному дискурсі для переконцептуалізації 
картини світу адресата. Цей підхід може бути названий ''метафори визначають свідомість''.  

Різноманітність підходів до проблеми метафори усередині самої теорії концептуальної метафори 
провокує дослідників на поглиблення та доповнення положень теорії. Зокрема, А. Мусолфф пропонує 
проаналізувати такий погляд на концептуальну метафору, при якому структура сфери-джерела чітко 
детермінує осягнення сутностей сфери-цілі та пропонує доповнити теорію концептуальної метафори 
поняттям концептуальної "еволюції" метафор [5: 98].  

Ще одним доказом невід'ємності метафоричного мислення від людської свідомості є висновки 
дослідниці К. Ландтсхеєр, яка довела, що кількість метафор в періоди політичних криз та нестабільних 
ситуацій значно збільшується [5: 104]. 

Когнітивний підхід до метафор знайшов своє логічне завершення у працях Дж. Лакоффа та 
М. Джонсона, які розробили теорію, яка систематизувала розгляди метафори як особливого когнітивного 
механізму. Теза вчених про те, що метафора не обмежується лише сферою мови, але що самі процеси 
мислення людини значною мірою метафоричні, дозволила вивести метафору за межі мовної системи та 
розглядати її як феномен взаємодії мови, мислення та культури. Лакофф і Джонсон постулювали, що 
понятійна система людини, в рамках якої вона думає та діє, по суті є метафоричною [1: 50].  

Користуючись категоризацією А. Чудінова, який аналізує метафоричні моделі політичного дискурсу, 
у французькому політичному дискурсі можна виділити метафоричну модель війна, яка уподібнює 
політичний світ до світу воєнного, як на лексичному, так і на стилістичному рівні. Мілітарна за сферою-
джерелом метафора одночасно фіксує існуючу подібність між воєнною та виборчою компаніями, та в той 
же час сама зближує ці концептуальні сфери та підказує політичні рішення, що певним чином 
визначають стратегію та тактику політичної боротьби: 

Emotion et desarroi dans le camp Royal [Figaro 2011, № 20942]; 
Martine Aubry et Francois Hollande se lancent dans la course aux ralliements [Figaro 2011, № 20942]; 
"Francois Hollande est seul qui puisse battre Nicolas Sarkozy, le seul" [Le Monde 2011, № 20762]. 
Орієнтаційні метафори як один із видів метафор згідно з теорією концептуальних метафор не надають 

структурного упорядкування поняття в термінах іншого поняття, але організовуються як система за 
подібністю до певної іншої системи. Так, у масмедійному французькому політичному дискурсі виділяємо 
поняття, пов'язані з просторовою орієнтацією ''верх-вниз'', ''перед-за'', ''центральний-периферійний''. Така 
кореляція орієнтації з метафорами як способом мислення та вираження думки пов'язана з тілесним 
(фізичним) досвідом людини, тобто, вони не є випадковими, а формуються на основі існуючого у 
людини досвіду. Метафорично ''верх'', ''перед'', ''центральний'' характеризують позитивну якість, підняття 
нагору асоціюється з поліпшенням матеріального, духовного, соціального становища, підйом кар'єрними 
сходинками (щастя – наверху, сум – унизу; мати владу – уверху, бути підлеглим – унизу; високий статус 
– уверху, низький або відсутність статусу – унизу; гарне – вверху, погане – унизу, рівновага – це щастя, 
порушення рівноваги – це проблеми). 

Cette fois elle tombe du haut [Figaro 2012, № 20978] ; 
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Avec environ 7 % des suffrages, elle est arivée... en quatrième position, 10 points derrière Arnaud 
Montebourg [Figaro 2012, № 20978]; 

Pire : elle devance de peu Manuel Vals [Le Monde 2011, № 20769]; 
… les négociations avec les alliés potentiels et les investitures des candidats de PS, où il faudra respecter 

l’équilibre des courants [Figaro 2011, № 20947]; 
2009 a vu une femme accéder aux plus hautes fonctions, présidente ou premier-ministre, en Lituanie, en 

Croatie, en Islande [Figaro 2012, № 20973]; 
La Finlande..., a detenu en 2010 la palme d’or de la féminisation du pouvoir, avec une femme à la tête de 

l’Etat et un autre chef du gouvernement [Le Monde 2011, № 20766]; 
Lorsque les femmes accèdent au sommet du pouvoir politique, en qoui sont-elles différentes de leurs 

collègues masculins ? [Le Monde 2011, № 20768]; 
Les marchés préfèrent les outils comme le MES ...et il offre un meilleur équilibre entre capital et 

garanties [Figaro 2012, № 20967]; 
Le chef de l’Etat sait qu’il doit se monter plus proche des Français [Figaro 2012, № 20973] ; 
Pourtant il va bien falloir se positionner pour ce sommet social qui prend l’allure de premier rendez-vous de 

la campagne présidentielle entre Nicolas Sarkozy et François Hollande [Le Monde 2011, № 20769]. 
У французькому політичному масмедійному дискурсі також представлені онтологічні метафори, які 

ще називають метафорами сутності та субстанції. Події та дії метафорично осмислюються як об'єкти, 
заняття як речовини, стани як вмістилища. Найбільш розповсюдженою метафорою цього типу є 
концептуальна метафора ''Держава – це людина'' (''держава – це сутність''): 

C’est le temps qu’il a fallu au gouvernement pour publier les décrets d’application et bâtir un service public 
de l’orientation... [Figaro 2011, № 20947]; 

Le fonds monétaire international, qui contribue déjà pour un tiers aux sauvetages européens, manque de 
réserves [Figaro 2011, № 20942]; 

Les Etats se sont donnés un délai de diх jours pour caler la mécanique [Le Monde 2011, № 20769]; 
L’Etat a moins remboursé d’impôts que prévu, notamment après des contentieux fiscaux [Figaro 2012, № 20971]; 
Le Sénat s’est beaucoup politisé [Figaro 2012, № 20973]. 
Виходячи із зазначеного вище можна зробити висновок, що політичний дискурс використовує всі 

типи концептуальних метафор для аргументативності та сугестивності своїх основних властивостей. 
Серед найхарактерніших для сучасного французького політичного дискурсу концептуальних метафор 
виділяємо метафору ''Держава – це людина'' (а також всі похідні від слова держава: інфляція – це 
сутність, парламент – це сутність, бюджет – це сутність). Серед орієнтаційних метафор найуживанішими 
є просторові метафори, пов'язані із сприйманням ''верху'' як чогось гарного, того, до чого треба прагнути 
та ''низу'' як початкового етапу руху ''нагору''.  

Незважаючи на популярність теорії концептуальної інтеграції, запропонованої Лакоффом та 
Джонсоном, теорія концептуальної метафори продовжує активно розроблятися сучасними філологами. 
Вона залишається особливо актуальною для політичного дискурсу, який використовує всі можливі 
засоби для ефективної апеляції та аргументації з метою досягнення своїх імпліцитних та експліцитних 
цілей. У подальшому перспективним представляється детальне вивчення концептуальних метафор по 
відношенню до інших популярних теорій когнітивістики, зокрема, теорії концептуальної інтеграції та 
ментальних просторів Ж. Фоконьє та М. Тернера. 
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Лисюченко М. К. Концептуальные метафоры современного французского политического дискурса. 

В статье рассматриваются современные подходы в изучении концептуальной метафоры, в 
частности, в свете теории концептуальной интеграции. Традиционная типологизация 

концептуальных метафор, исследованная европейскими учеными-когнитивистами, проектируется на 
современный французский политический масмедийный дискурс. Анализ последних работ по данной 

проблематике позволяет выделить самые распространенные концептуальные метафоры 
французского политического дискурса. Выявлено, что политический дискурс использует все типы 
концептуальных метафор для аргументативности и суггестивности своих качеств. Среди самых 
характерных концептуальных метафор современного французского политического дискурса можна 

выделить метафору ''Страна – это человек''. 

Lysiuchenko M. K. Conceptual Metaphors in the Modern French Political Discourse. 

The article is devoted to the modern approaches in the study of the conceptual metaphor, in particularly in 
correlation with the theory of the conceptual integration. The traditional conceptual metaphors typologization, 

researched by the European scientists-cognitivists,  is projected on the modern French political media discourse. 
The analysis of the latest works on this question allows emphasizing the most widespread conceptual metaphors 
in the French political discourse. It is discovered that the political discourse makes use of all types of conceptual 
metaphors to become more argumentative and suggestive. Among the most widespread conceptual metaphors of 

the modern French political discourse  we can emphasize the metaphor ''The State is a man''.  
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СУБСТАНТИВНІ ВИХІДНІ ОДИНИЦІ ЯК ДЕРИВАЦІЙНА БАЗА КОМПАРАТИВНИХ ТА 
СУПЕРЛАТИВНИХ ФОРМ ПРИКМЕТНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

У статті подано теоретичний опис процесу використання субстантивних вихідних одиниць як 
дериваційної бази компаративних та суперлативних форм прикметника української мови, описано 

механізм метафоризації семантики відносних прикметників, подано схему утворення форм граматичної 
категорії ступенів порівняння на базі субстантивних одиниць загальновживаної та спеціальної лексики. 
Проаналізовано роль нетипових словотвірних моделей у створенні граматичного значення оцінки, 

подано міркування про статус лігнвістичної категорії оцінки. 

Мовні засоби вираження оцінки здавна привертають увагу вчених. Їх систематизація в українській 
мові дала змогу надати оцінці статус лінгвістичної категорії, що виражається одиницями всіх мовних 
рівнів. Лінгвістичні дослідження другої половини ХХ століття і початку ХХІ (праці В. Виноградова, 
Л. Щерби, Р. Якобсона, Н. Арутюнової, О. Вольф, Г. Золотової, О. Бондарка, О. Кубрякової, Ф. Бацевича, 
І. Вихованця, Н. Гуйванюк, А. Загнітка, Т. Космеди, О. Ремчукової, О. Халіман та ін.) скеровані на 
функціональне вивчення категорії оцінки в аспекті тлумачення закономірностей уживання мовних одиниць 
відповідно до конкретних (оцінних) цілей мовця, що характеризує оцінку як категорію прагматичну, 
дискурсивно зорієнтовану, а оцінні засоби – як носії прагматичного значення у комунікативному процесі. 

Проблема оцінного зображення дійсності та її фрагментів завжди знаходилася в полі зору 
мовознавців. Завдяки загальній орієнтації сучасної лінгвістики на комунікативність, якій 
підпорядковуються інші функції мови – стилістична, естетична, емоційна, поетична, образотворча та ін., 
проблема мовної норми набула нового звучання та потребує нових лінгвістичних пошуків. 

Виникає необхідність продовжити вивчення граматичних одиниць у різних функціональних стилях як 
засобів вираження оцінки, співвідносячи їх структурні особливості з комунікативним процесом, що 
викликає необхідність продовження розробки проблеми і зумовлює актуальність дослідження. 

Мета цієї наукової розвідки – подати теоретичний опис процесу використання субстантивних 
вихідних одиниць як дериваційної бази компаративних та суперлативних форм прикметника української 
мови, визначити їх роль у створенні граматичного значення оцінки. Базою дослідження стали теоретичні 
праці О. Вольф, І. Кононенко, Т. Космеди, О. Ремчукової, О. Халіман та ін., а також академічні 
граматики української мови. 

У процесі пізнання дійсності людина не тільки об’єктивістськи вивчає явища довкілля, а визначає певні 
відношення між собою і явищем дійсності, оцінює його значення в своєму бутті: добре / зле, 
шкідливе / корисне, гарне / погане та ін. Лінгвістична категорія оцінки має статус мовної універсалії: ''...навряд 
чи існує мова, якій не властиві уявлення про добре / погано'' [1: 9]. В. Телія розуміє оцінне значення як 
''інформацію, що містить відомості про ціннісне відношення суб’єкта мовлення... до відповідної властивості 
позначуваного, що виокремлюється стосовно певного аспекту розгляду об’єкту'' [2: 124]. 

Оцінка постає невід’ємним складником цілої низки категорій, що включають концепт оцінки у 
вираження власних функціонально-семантичних значень або ж формують останній на її основі. Серед 
усіх частин мови саме прикметник має найбільший оцінний потенціал, оскільки в предметній, соціальній 
та духовній сферах існує значно більше властивостей, якостей, прагматичних і емоційних оцінок, аніж 
самих предметів, подій, осіб, яким вони належать або номінально приписуються [3: 9]. 

У граматичній структурі сучасної української мови функціонують категорії, що ''причетні'' не до 
одного граматичного рівня, а до двох або й трьох, тобто вони є міжрівневими величинами. Міжрівнева 
граматична категорія – це категорія, що виявляє ознаки двох або більше граматичних рівнів [4: 139]. До 
таких категорій належать зокрема й іменникова морфолого-синтаксична категорія відмінка, дієслівна 
морфолого-синтаксична категорія валентності, дієслівна словотвірно-синтаксична категорія стану та ін. 
З-поміж міжрівневих категорій вирізняється категорія ступенів порівняння, якій притаманні ознаки, 
пов’язані з граматичними морфологічним і синтаксичним самостійними рівнями мовної системи та 
словотвірним проміжним її рівнем. Дослідження граматичного рівня, передусім, стосуються актуальних 
проблем теоретичної морфології, синтаксису, а також словотвору та – додамо – прагматики. Категорія 
ступенів порівняння, як відомо, властива тільки якісним прикметникам.  

На відміну від узуальних компаративних та суперлативних форм, що репрезентують категорію 
ступенів порівняння і утворюються від прикметників, можуть утворюватися й оказіональні форми, такі, 
що можуть мати за свою дериваційну базу не атрибутивні, а субстантивні вихідні одиниці. З позицій 
теорії дериваційних відношень такі похідні минають стадію прикметниковості і демонструють відносно 
елементарні формальні зв’язки, опосередковані проміжним (віртуальним, уявним) елементом, стадія 
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утворення так званого ''нульового'' ступеня порівняння відсутня, такі прикметники не зафіксовані у 
словниках. На думку Л. Пашко, новотвори варто групувати з урахуванням іхньої семантики, що дасть 
змогу ''розмежувати оказіональні, потенціальні, оказіонально-потенціальні слова, визначити продуктивні 
та непродуктивні способи словотворення'' [5: 89], тому наводимо основні групи субстантивних одиниць, 
згруповані за загальновживаною та спеціальною лексикою, що слугують дериваційною базою 
компаративних та суперлативних форм прикметника: загальновживані одиниці: 1) власні імена: Я 
додав би віршами кілька слів про найвасилішого з Василів – музами натхненного фахівця, без семи літ 
генія – драмписця. (Г. Гайовий. Одна з 63 віншувальних сальв Василеві Фольварочному) [6: 74]; То вони 
– найчервоніші, найленінійші володарі кобур з револьверами. Їм не до графіту – кров’ю малювали. (ЛУ, 
32 / 07, с. 4) [6: 88]. ''Найленінійший'' – найвищий ступінь ознаки, повязаної з В. Леніним (найленінійший 
– ленінійший – Ленін); Нащо вже фельдшер Губенко, він же Павло Михайлович, з Груні, щонайгруніший 
Грунчик, обізвався Вишнею. (В. Затуливітер. Родиме) [6: 110]. ''Щонайгруніший'' – найвищий ступінь 
ознаки, пов’язаної із селом Грунь (''щонайгруніший'' – ''найгруніший'' – ''груніший'' – Грунь); 2) назви 
явищ природи: Бо лиш – немов тобі від мого болю життя солодше, і денніший день, і дощ дощіший, і 
травніший травень (В. Затуливітер) [6: 88]); 3) назви рослин: І стала глибша і свіжіша Качачо-гусяча 
ріка, Ожина стала ще ожіша (М. Вінграновський) [7: 178]; 4) назви тварин, використані для якісної 
характеристики людини: Там купка, там. Вже ціле гнойовище. І Наливайка ж видали свої. Такі орли, 
один орліший іншого (Л. Костенко) [8: 202]; От я свиня – то вже свиня! Од свиней свиніша (П. Тичина) 
[9: 70]; 5) назви професій: Баба Палажка, по-моєму, значно професоріша за самого професора 
(Остап Вишня) [10: 301]; 6) назви фізичних якостей: Щораз твердіша мого серця мова, Скупіший жест і 
рентгеніший зір (Б. Нечерда) [11: 45]; 7) назви національної приналежності: А він мене списом припер до 
намету та так свердлить мені у груди, щоб татари ж бачили, що він татаріший (Л. Костенко) [8: 91]; 
8) предмети, що використовуються у побуті: Ми пропонуємо вашій увазі перелік найфішечних фішок 
цього року (Новий канал: Гол, 24/12/11) [6: 75]. Найвищий ступінь ознаки, що стосується фішки 
(особливість, примітність, видільна ознака); спеціальна лексика: 1) професійні математичні терміни: У 
нас же кожен має своє розуміння найаксіоміших аксіом... (ПП, 29/95, с. 3) [6: 88]; 2) жаргонізми: А 
капець усьому подибуємо на стор. 171... Ось вам ще капецьніше місце на стор. 211: ''Власниця квартири 
перехиляється через балкон''... (ЛУ, 5/08, с. 3) [6: 41]. Виший ступінь порівняння того, що названо словом 
''капець'' (Капецьніший – ''капецьний'' – капець); До того ж Шарм-ель-Шейх – ''найтусовочніший'' 
курорт в Єгипті, нічне життя там просто вирує, на відміну від спокійної і розміреної Хургади (ПіК, 
22/04, с. 24) [6: 75] Найвищий ступінь ознаки, вираженої прикметником ''тусівковий'' (тусовка – 
тусівковий – тусівковіший – найтусовочніший.  

Дериваційною базою аналізованих морфологічних оказіоналізмів з огляду на теорію дериваційних 
зв’язків формально виступають іменники, про що свідчать і конкретні мовленнєві ситуації, у межах яких 
похідна і вихідна одиниці зазвичай репрезентують відповідні опозиції (порівн.: дощ – дощіший; травень 
– травніший; татари – татаріший; орли – орліший; свиня – свиніший; професор – професоріший). Це, з 
одного боку, ще раз підтверджує думку О. Потебні, про те, що клас імен, із якого виділився прикметник, 
раніше відзначався ''сильною атрибутивністю'', завдяки чому від них навіть можна було творити ступені 
порівняння на зразок БЕРЕЖђЕ, ЗВђРђЕ, СКОТђЕ – ''іменник, будучи назвою певної субстанції, був 
водночас якіснішим, ніж зараз'' [12: 37]. З іншого, – беручи до уваги, що деривація як процес утворення 
похідних одиниць не піддається безпосередньому спогляданню, оскільки відбувається у свідомості 
мовців, можна зробити припущення про наявність проміжної ланки в межах дериваційного кроку, що з 
позиції теорії дериваційних зв’язків і буде тим віртуальним елементом, який виникає під час 
установлення формальних зв’язків між похідною та вихідною одиницями: форма суперлатива / елатива 
← форма компаратива ← прикметник, утворений від іменника (найчастіше виступає як віртуальний 
елемент, може бути відтворений за допомогою дериваційного аналізу, оскільки порушує правила 
утворення слів) ← іменник як дериваційна база прикметника та компаративної та / або суперлативної 
форми; професоріший ← [професорий] ← професор.  

На думку О. Жижоми, причина активного створення інновацій полягає в тому, що ''поети не 
знаходять у сучасному узуальному мовленнi достатньої кількості сильних i влучних слiв, якi могли б 
повною мірою реалізувати їх творчий задум, і, відповідно, вдаються до творення нових слів, здатних 
яскравіше живописати зображувану картину. Створюючи найнесподiванiші та єдинi у своєму родi 
вислови, автори поезiй тим самим збагачують сучасне поетичне мовлення i демонструють величезнi 
можливостi української мови, її словотворчий потенціал'' [13: 160]. Цієї думки дотримується й 
російський мовознавець Н. Епштейн: ''Мова здатна охоплювати і підпорядковувати вихідним 
прагматичним установкам комунікації необмежену кількість лексичних одиниць, гранично прагнучи 
охопити всі сфери життя суспільства''.  

Сприймаючи оказіональні прикметники, реципієнт зберігає ту особливу художню інформацію про 
зображуване явище, на якій наголошує автор [13: 159]. Згідно із правилами сучасної української мови всі 
відносні прикметники позначають постійні, незмінні ознаки предметів, ''ложки не можуть бути більш або 
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менш дерев’яними, паркани – найзалізнішими, а сік – більш або менш березовим'' [14: 122]. Оскільки 
наведені вище прикметники, що утворилися на базі субстантивних вихідних одиниць, є відносними, то їх 
утворення суперечить чинним граматичним нормам української мови і призводить до певних змін у 
структурі слова. Відбувається розширення семантичного наповнення слів та звуження їх уживання у 
прямих значеннях, що призводить до нашарування переносних значень (метафоризації семантики 
відносних та присвійних прикметників) і, як наслідок, – набуття такими лексемами якісного оцінного 
значення і відповідної експресії. Граматичне значення завжди супроводжує лексичне [15: 8], тому у 
процесі утворення форм ступенів порівняння прикметників від іменників на основі невідповідності їх 
уживання нормам української мови, використанні нетипових словотвірних моделей породжуються 
оцінка й додаткова експресія, адже висловлюючи свою думку або розповідаючи про відповідні події 
тощо, людина не може абсолютно абстрагуватися від свого ставлення до висловлюваного і так чи так 
виражає свою оцінку, а закріплюючи за певним явищем слово, людина не тільки називає це явище, 
предмет, а в самому слові вже виражає і своє ставлення до нього: ''Слова перебувають у безперервному 
зв’язку з усім нашим інтелектуальним та емоційним життям... Слово є одночасно і знаком думки мовця, і 
ознакою всіх інших психічних переживань, що входять у завдання і наміри повідомлення'' [16: 21].  

Прикметники, дериваційною базою яких стали різні групи субстантивних одиниць, відносимо до 
оказіонально-потенційних слів – мовленнєвих новоутворень, що містяться на межі між оказіональними та 
потенційними словами. Вивченню оказіональних та потенційних слів присвячені праці Б. Бєлової, 
М. Богданова, В. Лопатіна, Л. Шеляховської, О. Ханпіри, які відносять до оказіональних слів віддалені від 
узусу мовленнєві новотвори, створені з порушенням тих чи інших словотворчих законів або за 
непродуктивними словотворчими моделями, емоційно забарвлені, тісно пов'язані з контекстом, а до 
потенційних слів – мовленнєві новотвори, наближені до узусу, створені за високопродуктивними 
словотворчими моделями, не залежні від контексту, емоційно не забарвлені, стилістично нейтральні [5: 94].  

Мовленнєві відхилення від норми розкривають природу і закономірності функціонування мови, 
напрямок змін, які вона переживає, вможливлюють відбиття фактичного стану мови на даному етапі її 
розвитку. Адже ''граматичні інновації – лише один із засобів актуалізації граматичних значень – такого 
використання граматичної форми, що робить її експресивно (прагматично) або естетично вагомою'' [15: 9]. 

Отже, у сучасній мові простежуємо тенденцію до використання нетипових словотвірних моделей. 
Ненормативне ступенювання форм прикметників та їх невідповідність граматичним нормам української 
мови відображає приховані мовні ресурси та можливості і є ефективним засобом породження семантики 
оцінки, демонстрації її градації у граматичній категорії ступенів порівняння.  

Репрезентоване дослідження не вичерпує всього кола питань, пов’язаних із використанням 
граматичних категорій прикметників як засобу виникнення прагматичної інформації. Недослідженими 
залишаються питання щодо використання повних і коротких, нестягнених і стягнених форм 
прикметників для створення граматичного значення оцінки, що є перспективою цієї праці.  
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Рязанцева Д. В. Субстантивные исходные единицы как деривационная база компаративных и 
суперлативных форм прилагательного украинского языка. 

В статье представлено теоретическое описание процесса использования субстантивных исходных 
единиц как деривационной базы компаративных и суперлативных форм прилагательного украинского 

языка, описывается механизм метафоризации семантики относительных имен прилагательных, дается 
схема образования форм грамматической категории степеней сравнения на базе субстантивных единиц 
общеупотребительной и специальной лексики. Анализируется роль нетипичных словообразовательных 

моделей в создании грамматического значения оценки, представлены размышления о статусе 
лингвистической категории оценки. 

Riazantseva D. V. Substantive Basic Forms as the Derivational Basis of the Comparative and Superlative 
Degrees of Comparison of the Adjective in the Ukrainian Language. 

The theoretical description of the process of using the substantive basic forms as the derivational basis of the 
adjective comparative and superlative degrees of comparison in the Ukrainian language is given in the article. 

The mechanism of the metaphorization of semantics of relative adjectives is described and the scheme of forming 
the grammatical category of the degrees of comparison on the basis of the substantive items from the commonly 

used and special lexis is given. The role of the atypical derivational models in the forming the grammatical 
evaluative meaning has also been analyzed in the article. Reflections on the status of the linguistic category of 
assessment and on the status of the grammatical category of the degrees of comparison are represented too. 
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СТРАТЕГІЯ ПОЗИТИВНОЇ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ В АВТОБІОГРАФІЯХ ЛАУРЕАТІВ 
НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ 

Статтю присвячено дослідженню комунікативної стратегії позитивної самопрезентації у 
автобіографічному дискурсі лауреатів Нобелівської премії. Стратегія направлена на створення 

позитивного образу автора і реалізується на рівні чотирьох тактик: створення позитивного образу, 
формування позитивної самооцінки, мінімізації власних недоліків і тактики акцентування позитивної 

оцінки автора сторонньою особою. 

Незважаючи на значний інтерес у сучасній лінгвістиці до комунікативних стратегій і тактик 
(О. С. Іссерс, Ф. С. Бацевич, О. О. Селіванова, Г. Г. Почепцов та ін.), недостатньо вивченими є 
комунікативні стратегії і тактики автобіографій, стратегія позитивної самопрезентації в 
автобіографічному дискурсі у тому числі. 

Під автобіографічною комунікацією розуміють повідомлення автобіографічних даних. 
Автобіографічний дискурс можна розглядати як вид взаємодії, основу якої становлять певні стратегії і 
тактики реалізації комунікативних інтенцій адресанта. Комунікативні інтенції породжують 
комунікативні цілі, що, в свою чергу, обумовлює вибір комунікативних стратегій і тактик продуцентом 
дискурсу [1; 2]. Головними комунікативними цілями автобіографій вважаємо прагнення автора, 
описуючи власне життя, ствердитися як особистість. 

Мета даної роботи полягає в дослідженні комунікативної стратегії позитивної самопрезентації в 
автобіографічному дискурсі лауреатів Нобелівської премії, а також тактик та різнорівневих мовних 
засобів, що її реалізують. 

Актуальність статті зумовлена притаманним сучасній лінгвістиці цілісним підходом до процесу 
комунікації загалом і автобіографічної комунікації зокрема. 

Об’єктом дослідження є тактики і стратегії автобіографічного дискурсу лауреатів Нобелівської 
премії. Предмет аналізу становлять лексичні одиниці, за допомогою яких здійснюється передача 
відповідної інформації і відбувається вплив на адресата. 

Досліджуючи комунікативні стратегії в автобіографіях нобелівських лауреатів, ми опираємося на 
опис вербальних стратегій в міжособистісному спілкуванні, серед яких виділяють три головні: 
саморозкриття (діалогічність і рефлективність висловлень), самопрезентація (розкриття "я" при неповній 
діалогічності й рефлексії), та самовираження (відсутність діалогічності й рефлексивності) [3]. 

У даній статті розглядається стратегія позитивної самопрезентації. 
Існують різні підходи до розуміння природи презентації власного "я" в спілкуванні. Кожна 

особистість має вроджену потребу в розумінні та схваленні – прагнення до схвалення, уникання 
несхвалення, а отже, намагання представити себе позитивно. Суспільне схвалення є механізмом 
підкріплення самопрезентації "self-presentation". Однією із мотивацій самопрезентації може бути 
прагнення до вираження власної унікальності, що відрізняє від інших, другою – бажання бути 
привабливим [4]. Психологи трактують самопрезентацію як акт самовираження і поведінки, направлений 
на створення сприятливого враження [4]. 

Під самопрезентацією у даній роботі розуміється свідома керована передача співбесіднику певної 
інформації про себе [5]. При цьому використовуються певні стратегії і тактики з метою справити на 
оточуючих відповідне враження [6]. 

Стратегія позитивної самопрезентації є однією із найбільш характерних стратегій, що 
використовують нобелівські лауреати при написанні автобіографій. Вона направлена на створення 
позитивного образу автора і, здебільшого, реалізується шляхом наведення позитивної самооцінки, 
пояснення авторської позиції, узагальнення [7]. Позитивні аспекти власного життя, певні досягнення 
представляються автором як результат прояву цілої низки рис і якостей його характеру. Для ілюстрації 
наводяться приклади власного життя. Використання даної стратегії має на меті привернути увагу читача 
до тих аспектів особистості автобіографа, які згодом працюватимуть на формування позитивного іміджу 
останнього. Вона дає можливість розкрити потенціал автора, зрозуміти, на що здатна ця людина. 

Усі автори – нобелівські лауреати – презентують себе позитивно, тобто з набором характерних рис, 
який, з одного боку, притаманний їм як представникам історичної та культурної епохи, а, з іншого боку, 
рис, які, на думку авторів, є позитивними з точки зору читача. 

Стратегія позитивної самопрезентації в автобіографіях Нобелівських лауреатів реалізується на рівні 
чотирьох тактик, які є засобом переконання і впливу на читача, основна мета яких, як уже зазначалося, – 
позитивне позиціонування автором самого себе в автобіографічному дискурсі. 
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1. Тактика створення позитивного образу застосовується з метою презентації певних позитивних якостей 
особистості й базується на численному наведенні прикладів із її / його власного життя, які підтверджують ці 
якості. Ця тактика реалізується при описі авторами таких характерних рис як чесність, любов до праці, 
наполегливість при досягненні мети, допитливість, терпіння, невибагливість, скромність, незалежність від 
чужої думки та інших. Автобіограф прагне справити позитивне враження на читачів і сподобатися їм. 

Тактика реалізується: 
– частотним вживанням іменників на позначення позитивних рис характеру: persistence, enthusiasm, 

curiosity, responsibility, fairness, pride, тощо: my persistence (George A. Akerlof); my enthusiasm for scientific 
empirical work (James J. Heckman); my scientific curiosity (Roderick MacKinnon); 

They [parents] instilled in me a sense of responsibility , of commitment, of determination, of fairness, of pride, 
of ambition, of optimism and of love (H. Robert Horvitz); 

– вживанням іменників, що позначають позитивні характеристики особистості: 
I was an artisan, a maker and a doer (John E. Sulston). I was a nature counselor (Robert S. Richardson); I 

am very much an experimentalist and an empiricist (Paul Nurse); 
– вживанням прикметників із позитивною конотацією у сполученні з іменником з метою підсилення 

емоційного забарвлення останнього: I am a passionate reader (Richard J. Roberts); I was a close observer 
(John Pople); I am a devout atheist (Harold Kroto); I was a passionate chess player (Carl E. Wieman); I am still 
a keen mountain walker and an enthusiastic glider pilot (Paul Nurse). 

– вживанням прикметників позитивної оцінки, що характеризують особу (curious, fearless тощо) чи її 
здібності (talented, gifted, competitive тощо): 

I have always been curious (Leland H. Hartwell). I became fearless, unafraid to go anywhere and try 
anything and determined to persevere (H. Robert Horvitz). I was talented in mathematics (Martin L. Perl). We 
were gifted students, highly competitive (Martin Rodbell); 

– вживанням прикметників у найвищому ступені порівняння у сполученні з іменниками на 
позначення якостей характеру, що підсилюють позитивний образ автора: 

My tendency to intensely pursue a particular activity to the exclusion of everything else was and is one of my 
most notable strengths and weaknesses (Carl E. Wieman); 

– вживанням дієслів, що позначають уподобання чи позитивне ставлення до чогось to like, to enjoy, to 
love, to admire тощо: 

I like teaching (Harold Kroto); I enjoyed science (H. Robert Horvitz); I enjoyed doing research 
(John B. Fenn); I admire the innovators who have followed (Jack S. Kilby); I like the challenge of re-examining 
a problem from fresh perspectives (Joseph H. Taylor). 

Зображуючи себе носієм згаданих чеснот, автор викликає більше довіри у читачів. 
Ефективно на створення позитивного образу працює вираження власних життєвих цінностей, 

принципів, пріоритетів: 
I believe in a secular, democratic society in which women and men have total equality, and individuals can 

pursue their lives as they wish, free of constraints – religious or otherwise (Harold Kroto). 
I feel one must oppose those who claim that the "good" of the community must come before that of the 

individual – this claim is invariably used to justify oppression by the state (Harold Kroto). 
I've always valued personal involvement in a difficult task over appeals to eminence or authority; I like the 

challenge of re-examining a problem from fresh perspectives (Joseph H. Tаylor). 
Автори, позитивно позиціонуючи себе, часто зазначають, що для них кумирами чи прикладом для 

наслідування є видатні люди, насамперед, відомі науковці: 
I wanted to be an elementary practice physicist like my hero Richard Feynman [а Nobel Laureate] 

(John C. Mather). 
My heroes were Newton, Maxwell, Einstein, up to the contemporary giants such as Feynman, Gell-Man, 

Yang and Lee (Steven Chu). 
Mike [Hauser, а Nobel Laureate] is my greatest hero and example to follow (John C. Mather). 
My mother's youngest sibling, Dr. Sara Jane Rhoads, was one of the first women in the United States to ever 

reach the rank of full Professor of Chemistry. She was my hero (Richard E. Smalley). 
2. Тактика позитивної самооцінки реалізує стратегію позитивної самопрезентації, підкреслюючи 

позитивні риси автобіографа. Автор стає об’єктом оцінки, пропускаючи об’єктивно існуючі риси свого 
характеру через призму власного трактування і ставлення до них. Позитивна самооцінка може варіюватися 
від прихованої, закамуфльованої похвали самого себе до відвертого вихваляння. Автори дають в основному 
позитивну чи стримано-позитивну самооцінку. Тактика реалізується за допомогою вживання: 

– емоційно-оцінних прикметників good, excellent, brilliant, tremendous, extraordinary тощо: 
my brilliant empirical environment (James J. Heckman); I was a good student (Daniel McFadden); My high 

school education was excellent (David J. Gross); I was an extraordinary student (Carl E. Wieman); I had started 
out wildly optimistic as to the difficulty and time required for this experiment and it was both a tremendous relief 
and a tremendous satisfaction when it succeeded (Carl E. Wieman); 
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– кваліфікаторів-інтенсифікаторів: splendidly, particularly, extremely, spectacularlу тощо, які вказують 
на вищий ступінь прояву певної ознаки: 

I did spectacularly well in mathematics (Richard J. Roberts). This time I did splendidly well and was admitted to 
Sheffield University (Richard J. Roberts). I was particularly good at math and science (William S. Knowles); I was a 
reasonably good short distance runner (David M. Lee), I feel extremely fortunate (Leland H. Hartwell). 

3. Тактика акцентування позитивної оцінки автора сторонньою особою. За допомогою цієї тактики 
створюється ефект непричетності автора до оцінки та її об’єктивності. Описується чи підкреслюється 
певна риса характеру, створюється позитивна картина образу автора загалом, при цьому для більшої 
переконливості наводиться оцінка, висловлена людьми, які займають вагоме місце у науковому світі чи у 
суспільстві загалом. Автор застосовує цитати-висловлення або передає оцінку у вигляді непрямої мови. 
Характеристики, які даються автобіографу іншими, підтверджують авторську самооцінку. 

Тактика реалізується вживанням лексем зі значенням "схвалення, позитивна оцінка здібностей", серед них: 
– прикметників: warm, flattering, outstanding тощо: 
 I received a warm letter from Horst Meyer, a new Assistant Professor at Duke, encouraging me to come to 

work for him. The letter was very flattering (Robert S. Richardson); 
I still have a particularly high regard for my chemistry teacher, Rees Bench. "You have proven yourself as a 

most outstanding student" (Paul D. Boyer); 
– дієслів: support, excite, encourage, appreciatе тощо: 
My conversations with the President convinced me that he himself supported both my stances and the values that 

underlay them (Joseph E. Stiglitz); He [K. Barry Sharpless, a Nobel Laureate] was excited about the potential of the 
new alkylidene compounds I have discovered (Richard R. Schrock). My voice and ear for music were sufficiently 
highly regarded that I was encouraged by the leader of the chorus to take lessons with a well-known voice coach at the 
Meatropolitan Opera (Frederik Reines). Dan Koshland was a participant and greatly appreciated this [my] new 
experimental evidence for his hypothesis of substrate-induced conformational changes (Thomas A. Steitz); 

– іменників: talent, ability, potential, leader, representative, encouragement, appreciation тощо:  
"How many times I have thought of you and wondered how you were enjoying high school. …You seem to 

have a talent for writing" (H. Robert Horvitz ); 
Jerry [teacher] decided that I had enough ability to attend Harvard University for graduate study 

(Richard R. Schrock). 
I also want to recall the words of Bengt Nagel […]. He said that we were being recognized as leaders and 

representatives of our groups (William D. Phillips). 
I have a strong appreciation for elegant and innovative mathematics and statistics (Clifford G. Shull). Тhe 

first strong encouragement I had ever received about my potential as a physicist (Robert S. Richardson). 
Цитати-висловлення створюють цілісний та монолітний образ автора, роблять його більш переконливим і 

свідчать про те, що позитивна самооцінка автора співпадає з думкою про нього інших людей. 
4. Тактика мінімізації власних недоліків передбачає особливий спосіб подачі інформації – за 

допомогою зміщення акцентів з негативного на позитивне. Автори свідомо намагаються применшити 
власні прорахунки. 

Тактика реалізується за допомогою:  
– вживання кваліфікаторів-лімітаторів a little, a bit, slightly тощо, які вказують на низький рівень 

прояву певної ознаки та пом’якшують враження від негативних рис: 
Вeing a little churlish […](John C. Mather). Although slightly wrong, I had understood the foundation of 

Keynesian Economics (George A. Akerlof). 
– вживання протиставного сполучника but, який переміщує фокус з негативної інформації на позитивну: 
I was not brilliant but was a steady hard worker (Robert E. Lucas). I survived the Columbia Physics 

Department, never the best student, but an ambitious and hard-working student (Martin L. Perl). 
Автори не уникають говорити про власні недоробки чи прорахунки у науковій роботі, а, навпаки, 

прагнуть підкреслити, що невдачі не зупинили їх, а примусили працювати ще наполегливіше, і, у 
результаті, привели до нових досягнень: 

Struggling to prove this wrong idea […] led to my discoveries (Roger D. Kornberg); 
There were other failures, many of them, but each brought new experience in the use of hand tools 

(Roy J. Glauber); 
That problem defeated us, but in the course of failing to solve it we found ourselves talking and 

corresponding about everything in economic dynamics (Robert E. Lucas). 
Отже, стратегія позитивної самопрезентації реалізується на рівні чотирьох тактик: створення 

позитивного образу, формування позитивної самооцінки, мінімізації власних недоліків і тактики 
акцентування позитивної оцінки автора сторонньою особою, які є засобом переконання і впливу на 
читача. Основною метою даних тактик є позитивне позиціонування автором самого себе в 
автобіографічному дискурсі. 
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Важливим напрямом подальших досліджень вважаємо аналіз інших комунікативних стратегій і 
мовленнєвих тактик автобіографічного дискурсу. 
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Сердийчук Л. П. Стратегия положительной самопрезентации в автобиографиях лауреатов 
Нобелевской премии. 

В статье рассмотрена коммуникативная стратегия положительной самопрезентации в 
автобиографическом дискурсе лауреатов Нобелевской премии. Стратегия направлена на создание 
положительного образа автора и реализуется на уровне четырех тактик: создания положительного 
образа, формирования положительной самооценки, минимизации собственных недостатков и тактики 

акцентирования положительной оценки автора другими лицами. 

Serdiychuk L. P. The Strategy of the Positive Self-Presentation in the Nobel Laureates' Autobiographies. 

The article studies the communicative strategy of the positive self-presentation in the Nobel Laureates' 
autobiographies. The research is directed onto creating the character's positive image and is realized on the 
level of four tactics: the character's positive image creation, the formation of the positive self-appraisal, the 

minimization of personal shortcomings and the focusing tactics of the author's positive evaluation by the others. 



 

 
312 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ 

 

У ВІНЕЦЬ ШАНИ Ю. І. КРАШЕВСЬКОГО 

Міжнародна наукова конференція,  
присвячена 200-річчу з дня народження Ю. І. Крашевського  

''Універсум Юзефа Ігнація Крашевського''. 
(Житомир, 12–14 жовтня 2012 р.). 

''Ще не вмерла Україна! Jеszcze Polska nie zginęła! – поки наші держави мають такого велетня світової 
культури, як Юзеф Ігнацій Крашевський'', – саме з цих слів професора В. Єршова розпочала роботу 
Міжнародна наукова конференція, присвячена 200-річчу з дня народження видатного польського 
письменника та суспільного діяча, що відбулася в Житомирському державному університеті імені 
Івана Франка 12–14 жовтня 2012 р. Ця резонансна в наукових, культурних, освітніх та громадських колах 
подія була приурочена до славетного ювілею митця світового рівня, значна частина життя якого минула 
в Україні та, зокрема, в Житомирі.  

Головуючий на пленарному засіданні професор В. Єршов наголосив, що сьогодні ім’я 
Ю. І. Крашевського належить рівною мірою двом великим культурам, двом потужним літературам, двом 
великим європейським народам, які уклінно називають його ім’я серед тих імен, що здатні змінювати світ. 
Ми тільки сьогодні починаємо розуміти велич Ю. І. Крашевського, вагу його слова, ціну його творів, роль у 
нашому житті. Ніколи до Ю. І. Крашевського і, на жаль, ніколи після епохи Ю. І. Крашевського – Житомир 
не мав тієї слави, того впливу, не відіграв тієї ролі, яку мало місто у середині ХІХ століття''. 

Організатором Міжнародної конференції виступили кафедра теорії та історії світової літератури 
(завідувач проф. В. Єршов) Інституту філології та журналістики (директор проф. В. Мойсієнко) ЖДУ ім. 
І. Франка (ректор проф. П. Саух), Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України (директор, 
академік М. Жулинський), кафедра полоністики (завідувач член-кореспондент Р. Радишевський) 
Інституту філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка, завідувач кафедри 
літератури романтизму (проф. А. Фабіановський) Інституту польської літератури факультету 
полоністики Варшавського університету, Житомирська обласна Спілка поляків України (голова 
В. Лясковська-Щур), Національна спілка краєзнавців України (проф. М. Костриця). Конференція 
відбувалась під почесним патронатом маршалка Сенату Республіки Польща Б. Борусевича та маршалка 
Сілезького воєводства А. Матусєвича.  

На урочистому пленарному засіданні, що проходило у конференц-залі ЦК університету, з 
привітальним словом до учасників звернувся генеральний консул Республіки Польщі у Вінниці 
К. Свідерек, а також проректор з наукової роботи університету професор Н. Сейко, директор Інституту 
філології та журналістики професор В. Мойсієнко та голова Житомирської обласної Спілки поляків 
України В. Лясковська-Щур. 

Доповідь академіка НАН України, директора Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 
М. Жулинського на тему: ''Парадигма ''іншого" у творчості Ю. І. Крашевського", яка розпочала 
безпосередньо наукову частину засідання, задала відповідну тональність подальшому проведенню 
міжнародного наукового заходу. Видатний yчений наголосив на тому, що ''ми можемо й повинні 
сьогодні глибше пізнати творчість Ю. І. Крашевського, якщо говорити про так званий його український 
період. І тут ми бачимо, що він зробив колосальний крок у пізнанні не тільки соціального стану 
українців, не тільки їхніх традицій, звичаїв, вірувань і т. д., але й у пізнанні взаємостосунків, які на той 
час панували й на тогочасній Волині. І ті поділи Речі Посполитої, і та ситуація, в якій опинилась Волинь 
вже під час панування тут Російської імперії, дають нам дуже багато матеріалів подумати над тим, як 
розвивалися стосунки міжнаціональні, і який вони, на жаль, мали вплив вже до періоду XX століття''. 

Директор Інституту Інтердисциплінарних та порівняльних досліджень ''Схід – Захід'' Інституту 
польської філології Бялостоцького університету професор Я. Лавський виступив з доповіддю 
''Ю. І. Крашевський A. D. 2012 у думках польських і зарубіжних дослідників. Навколо ювілейної анкети 
письменника'', репрезентувавши сучасний європейський літературний дискурс, що розвивається довкола 
постаті Ю. І. Крашевського.  

Член-кореспондент НАН України завідувач кафедри полоністики в КНУ ім. Т. Шевченка, головний 
редактор ''Київських полоністичних студій'' Р. Радишевський оголосив доповідь ''Ю. І. Крашевський: 
діалоги з Україною'', у якій поглибив найбільш важливі аспекти волинського періоду творчості 
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письменника, особливості інтерпретації української тематики в його подорожах, мемуаристиці та 
публіцистиці, селянських та історичних повістях, а також у полілозі з українськими письменниками.  

Професор кафедри ангелістики Варшавського університету А. Цетера представила доповідь ''На фоні 
дружби із Шекспіром: кореспонденція Ю. І. Крашевського й І. Головінського'', зазначаючи, що листи 
першого польського перекладача творчої спадщини Шекспіра, волинянина Ігнація Головінського, є 
глибоким джерелом знань про дружбу, яка поєднувала перекладача та письменника, а також дозволяють 
відтворити певні сторони біографії Ю. І. Крашевського, проливаючи світло на його редакційну роботу 
над Шекспіром, до якої з успіхом він повернеться лише через тридцять п’ять років, готуючи до друку 
видання збору канонічних перекладів у 1875–1877 рр.  

Крім цього, у конференц-залі була організована виставка польськомовних раритетів, які зберігаються 
у фондах університетської бібліотеки, та книг ювіляра різними мовами та різних років видання (директор 
бібліотеки к. п. н. Б. Ренькас).  

Секційні засідання відбулися за трьома напрямками: ''Історія, світогляд, традиції в житті та творчості 
Ю. І. Крашевського'', ''Ю. І. Крашевський єднає: діалог культур крізь час і простір'' та ''Польська 
література України: Духовні заповіти Ю. І. Крашевського'', керівниками секцій стали провідні українські 
та польські вчені – академік НАНУ М. Жулинський (Україна) та професор Г. Борковська (Польща), 
професор А. Цетера (Польща) та професор В. Єршов (Україна), член-кореспондент Р. Радишевський 
(Україна) та професор Я. Коморовський (Польща). 

На секційних засіданнях було звернуто увагу на стан розвитку крашевськознавства у літературознавчих 
та мовознавчих студіях. Науковці у своїх доповідях висвітлювали проблеми взаємозв’язків творчості 
Ю. І. Крашевського і В. Гамбровича (д. габ. А. Чайковська, Академії ім. Я. Длугоша в Ченстохові), 
структури роману ''Шалена'' (д. гуманіт. н. А. Яніцька, Бялостоцький університет), портретних 
характеристик в історичному романі ''Мачуха'' (доц. О. Цивкач, Прикарпатський НУ ім. В. Стефаника), 
урбаністичного простору Ю. І. Крашевського (д. габ. Г. Борковська, Інституту літературних досліджень 
ПАН), діяльності Ю. І. Крашевського як колекціонера та видавця (д. габ. Й. Краузе-Карпінська, Інститут 
літературних досліджень ПАН), функціонування моделей оповідності у творчості письменника (доц. 
М. Брацка, КНУ ім. Т. Шевченка), взаємозв’язків Г. Запольської та Ю. І. Крашевського (доц. Л. Зелінська, 
НУ ''Острозька академія''), зображення слов’янських старожитностей у художньому спадку 
Ю. І. Крашевського (проф. Т. Черниш, КНУ ім. Т. Шевченка), впливів Сходу та Заходу на творчість Ю. І. 
Крашевського (проф. В. Єршов, ЖДУ ім. І. Франка), мови творів видатного митця (д. габ. А. Брацкі, КНУ 
ім. Т. Шевченка), особливостей польського ''тексту'' у творчості К. Паустовського (проф. Л. Ромащенко, 
Черкаський НУ ім. Б. Хмельницького), контактних та типологічних зв’язків Ю. І. Крашевського та 
І. Тургенєва (доц. Г. Соболевська, ЖДУ ім. І. Франка), функціонування руссоїстських мотивів у волинських 
повістях (доц. Г. Бондаренко, ЖДУ ім. І. Франка), антинігілістичних паралелей у дискурсах ''Бісів'' 
Ф. Достоєвського, ''Шаленої'' Ю. І. Крашевського та ''Нігілістів'' В. Гонсьоровського (доц. О. Янішевський, 
НТУ ''Київський політехнічний інститут''), особливостей жанру літературної казки у творчій спадщині 
письменника (ст. викл. З. Ржевська, ЖДУ ім. І. Франка), реінтерпретації історичних подій у творчості 
Ю. І. Крашевського та Є. Івановського (І. Савіцький, Городківська ЗОШ Андрушівського р-ну 
Житомирської обл.), зв’язків Ю. І. Крашевського з театром волинської шляхти (д. габ. Я. Коморовський, 
Варшавська театральна академія, Інститут мистецтв ПАН), реінтерпретації простору в київському зібраннi 
малюнків письменника (д. гуманіт. н. К. Чайковський, Академії ім. Я. Длугоша в Ченстохові), розкриття 
міфологеми Твардовського в однойменній повісті Ю. І. Крашевського (проф. О. Астаф’єв, КНУ ім. 
Т. Шевченка), поліфонії проблематики ''Ладової печери'' Ю. І. Крашевського (д. гуманіт. н. М. Лул, 
Бялостоцький університет), здійснення культурно-освітнього проекту ''Ю. І. Крашевський і Житомир'' (доц. 
Н. Місяць, ЖДУ ім. І. Франка), організації часопростору в романі Ю. Крашевського ''Старий переказ'' (доц. 
Н. Астрахан, ЖДУ ім. І. Франка), реінтерпретації часопростору роману ''Графиня Козель'' 
Ю. І. Крашевського (асист. О. Коржовська, ЖДУ ім. І. Франка), ретроспекції житомирського простору в 
польській мемуаристиці (асист. В. Білявська, ЖДУ ім. І. Франка), польської літератури в літературно-
критичному дискурсі київських неокласиків (асп. Н. Котенко, НУ ''Києво-Могилянська академія'').  

У перший день роботи Високого міжнародного зібрання учасники конференції відвідали концерт 
''Польська музика Волині доби романтизму'' заслуженого колективу польської культури, камерного 
ансамблю ім. І. Ф. Добжинського, керівником якого є кандидат мистецтвознавства, доцент 
Житомирського національного агроекологічного університету, член Національної спілки композиторів 
України видатний концертмейстер Ірина Копоть. Справжньою окрасою музикального вечора стала 
доповідь Е. Гілевич про найкращі зразки волинської музики доби Ю. І. Крашевського. ''Полонез для двох 
фортепіано'' І. Ф. Добжинського, ''Думка'' М. Ясінського, ''Думка'' і ''La consolazione для голосу, 
віолончелі та фортепіано'' К. Любомирського, ''Te rozkwitłe świeżo drzewa'' Ю. Зарембського, ''Polały się 
łzy'' (на слова А. Міцкевича) І. Падеревського, ''Фантазія на улюблений наспів'' Ю. І. Крашевського, 
''Salve Regina'' К. Горського були виконані вперше після понад столітнього забуття. 
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Наступного дня 13 жовтня в перерві між секційними засіданнями відбулась екскурсія до Музею 
старожитностей Інституту філології та журналістики ЖДУ ім. І. Франка. Заступник директора ІФЖ з 
виховної роботи, а заразом і завідувач музею ст. викл. М. Масловська представила глядачам неповторну 
картину старовинних речей Житомирського краю. Гості мали змогу доторкнутися до історії та відчути 
справжній дух поліської оселі. Цього ж дня після закінчення роботи секції учасники конференції 
відвідали Житомирську обласну філармонію, де проходили урочистості XVІІІ Міжнародного фестивалю 
польської культури ''Веселка Полісся'', започаткований ще першим головою обласного відділення Спілки 
поляків України, відомим поетом і громадським діячем В. Грабовським. А 14 жовтня відбулася екскурсія 
''Житомир Ю. І. Крашевського'' (лектор-екскурсовод В. Єршов), під час якої учасники побачили дім 
Ю. І. Крашевського, гімназію, де він служив освіті, будинок колишнього театру та пройшли стежками, 
якими колись ходив видатний волинянин.  

15 жовтня у жовтому корпусі Київського національного університету ім. Т. Шевченка пройшла 
презентація книги члена-кореспондента НАНУ Р. Радишевського ''Юзеф Ігнацій Крашевський: діалоги з 
Україною'' (К., 2012), на якої, крім самого автора, виступили професори М. Жулинський, О. Астаф’єв, 
Г. Борковська, В. Єршов та ін. На підсумковому засіданні було одноголосно ухвалено Резолюцію до 
крашевськознавців, полоністів, громадськості України та Польщі, а також до керівників житомирської 
обласної та міської влади, згідно з якою учасники конференції:  

– визначають актуальність та затребуваність сучасних досліджень творчості 
Ю. І. Крашевського, художня спадщина якого належить двом народам – польському та українському як 
для розвитку світової культури й літератури, так і для поглиблення творчих і наукових стосунків між 
братніми народами, культурами та літературами; 

– особливу увагу звертають на висвітлення, збереження та поширення загальнолюдських 
цінностей, які містяться у спадщині Ю. І. Крашевського, що сприятиме ще більшому поглибленню 
дружніх стосунків між польським та українським народами; 

– відзначають появу нових концептуальних досліджень спадщини Ю. І. Крашевського в України та 
Польщі, високий рівень польського та українського крашевськознавства та української полоністики загалом; 

– звертаються до Голови Житомирської обласної державної адміністрації, Голови Житомирської 
обласної ради, Житомирського міського голови, Секретаря Житомирської міської ради з проханням 
увічнити ім’я Ю. І. Крашевського як педагога та куратора Житомирської чоловічої гімназії на будинку 
колишнього приміщення гімназії (вул. Мала Бердичівська) та на фасаді 4-го корпусу ЖДУ ім. І. Франка 
(вул. Пушкінська) як правонаступника найстарішого навчального закладу; 

– звертають увагу на незадовільний стан будинку Ю. І. Крашевського у Житомирі, де в 1853–
1860 рр. проживав видатний письменник (вул. Любарська, 3), який, маючи історичну автентичність та 
архітектурну цінність, через занедбаність втрачає екскурсійну привабливість; будинок 
Ю. І. Крашевського потребує негайного захисту держави, офіційного визначення його долі та місця в 
культурному просторі Житомира; 

– звертаються з проханням взяти під захист держави, облаштувати майданчик і встановити 
огорожу навколо трьохсотп’ятдесятилітнього ''Дуба Крашевського'', що росте напроти будинку 
Ю. І. Крашевського по вул. Любарській, 3; 

– віддають належну повагу та вдячність організаторам Міжнародної наукової конференції, 
особливо ректору ЖДУ ім. І. Франка професору П. Сауху, проректору з наукової роботи професору 
Н. Сейко, академіку НАНУ М. Жулинському, члену-кореспонденту НАНУ Р. Радишевському, завідувачу 
кафедри теорії та історії світової літератури ЖДУ ім. І. Франка професору В. Єршову, голові 
Житомирської обласної Спілки поляків України В. Лясковської-Щур, яка відбулась на високому 
науковому та організаційному рівнях.  

Міжнародна наукова конференція ''Універсум Юзефа Ігнація Крашевського'' викликала значний резонанс 
у наукових колах як України, так і Польщі, про що переконливо свідчить низка відгуків, серед яких офіційне 
звернення академіка НАН України, директора Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 
М. Жулинського до ректора Житомирського державного університету ім. І. Франка проф. П. Сауха: 

''Вельмишановний Петре Юрійовичу! 
Із щирим почуттям поваги і вдячності висловлюю Вам своє і моїх колег захоплення чудово організованою і 

науково вагомою Міжнародною науковою конференцією, присвяченою 200-річчю від дня народження Юзефа 
Ігнація Крашевського, яка пройшла в стінах очолюваного Вами університету 12–14 жовтня 2012 року. 
Сподіваюсь, що Ви не відмовите собі в приємності висловити свою і нашу вдячність Вашим колегам, 

а саме, проректору з наукової роботи, доктору педагогічних наук Наталії Андріївні Сейко, директору 
Інституту філології та журналістики, доктору філологічних наук, професору 
Віктору Михайловичу Мойсієнку і особливо, бо відчувалося особливе уболівання за гідне вшанування 
пам’яті славетного житомирянина-волинянина Ю. І. Крашевського з його боку, завідувачу кафедри 
теорії та історії світової літератури, доктору філологічних наук, професору Володимирові Олеговичу 
Єршову та його колегам по кафедрі. 
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Ви та Ваші колеги, яких я згадав і яких не згадав, але бачив-уявляв, скільки співробітників Вашого 
університету були задіяні в підготовці й проведенні конференції ''Універсум 
Юзефа Ігнація Крашевського'', зуміли запросити достойних учених, політичних і громадських діячів із 
Республіки Польща, а також із Спілки поляків України та місцевих краєзнавців і витворити відкриту 
атмосферу міжнародного наукового діалогу. Він був продовжений у м. Києві в Інституті філології 
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка завдяки ентузіазму та ефективній 
співпраці з Вашим університетом та Інститутом літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 
завідувача кафедри полоністики КНУ ім. Т. Шевченка, члена-кореспондента НАН України 
Р. П. Радишевського, який прибув із чудовим дарунком учасникам конференції – монографією про 
життя і творчість Ю. І. Крашевського. 
Не можу не висловити свого приємного подивування кількістю та науковою якістю досліджень, 

приурочених до цієї конференції, до ювілею Ю. І. Крашевського. Передусім, був вражений двома 
монографіями В. О. Єршова ''Польська література Волині доби романтизму: генологія 
мемуаристичності'' (2008 р.) та ''Польська мемуаристична література Правобережної України доби 
Романтизму'' (2010 р.). Безперечно, це новаторські дослідження, базовані на величезному масиві 
архівних матеріалів, історичних польських та українських джерел, а головне, в цих монографіях 
обґрунтовано – і це вперше здійснено! – генезис і функціонування польськомовної літератури Волині як 
самодостатнього художнього феномену в літературі й культурі Правобережної України. 
Безперечно, Ваш університет, шановний Петре Юрійовичу, є сьогодні лідером у дослідженні 

літератури, мистецтва, культури Волині доби просвітництва, класицизму і романтизму. Це засвідчила 
міжнародна конференція ''Універсум Юзефа Ігнація Крашевського'', яка пройшла на високому науковому 
та організаційному рівні. 
Щиро вдячний Микола Жулинський, академік НАН України, академік-секретар ВЛММ НАН України, 

директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. 29 листопада 2012 р. (№ 130/565)''. 
Крім цього, викладач Варшавського університету А. Цетера, зокрема, зазначила, що ''Житомирська 

конференція була прекрасно організована і проходила на науковому рівні, що заслуговує найвищого 
наукового визнання. Її великим здобутком була спільна робота українських і польських науковців, які з 
легкістю перемагаючи всілякі мовні бар’єри, створили багатовимірний, сугестивний портрет 
Ю. І. Крашевського як творця, що вміло використовує унікальну енергію культур пограниччя. Тематика 
сесії віддзеркалювала небувалу інтелектуальну допитливість Крашевського, дослідника слов’янських 
звичаїв, мов та історії''.  

Професор Інституту літературних досліджень ПАН Г. Борковська наголосила, що конференція 
показала величезне зацікавлення українських учених польською культурою ХІХ ст., полоністичні 
дослідження яких займають першорядне місце у світовій полоністиці поруч з власне польськими. 
Директор Інституту Інтердисциплінарних та порівняльних досліджень ''Схід – Захід'' Інституту польської 
філології Бялостоцького університету професор Я. Лавський зазначив, що конференція відбулась на 
світовому рівні, який визначають її вишукана організація та глибина докладів. Ад’юнкт М. Лул, зокрема, 
зауважив: ''Найціннішим досвідом, який я виніс з конференції, була можливість зустрічі з містом та 
людьми, з історією та сьогоденням. Конференційні засідання, що проходили декількома мовами, дні 
польської культури, врешті, екскурсія по Житомиру слідами Ю. І. Крашевського, – це все підтверджує в 
моєму переконанні особливий статус письменника, який також в двохсоту річницю свого народження не 
перестає інспірувати взаємних контактів на стику культур, мов і народів. Крашевський був і є, так би 
вимовити, – трансграничний''. Професор Л. Ромащенко відгукнулась своїми враженнями: ''Конференція 
виявилась надзвичайно представницькою, у її роботі взяли участь відомі науковці з багатьох регіонів 
Польщі та України. Організатори подбали, аби все працювало на тему конференції, викликало 
захоплення, запам’яталося. Тож жодного непродуманого ходу, зайвого штриха, як-от програма з 
ілюстраціями творів Ю. І. Крашевського або місць, пов’язаних із його іменем, які відвідали учасники 
конференції – будинок, де жив письменник, старезний дуб, у запашній тіні якого він не раз перебував. А 
подорож учасників до Києва прикрасили відвідини в Коростишеві родинного маєтку графів Олізарів – 
однієї із найдавніших польських шляхетських династій, які сприяли розбудові багатьох українських міст, 
та пам’ятнику Г. Олізару, який був встановлений за ініціативи В. Єршова''. Член-кореспондент НАНУ 
Р. Радишевський, підводячи підсумки, наголосив: ''У тому, що конференція відбулась саме у Житомирі, є 
велике провидіння історії. Саме з нього у 1912 р. почалось святкування столітнього ювілею видатного 
письменника на українській землі. Сьогодні житомирська полоністика, завдяки невтомної праці 
В. Єршова, займає одне з провідних місць у вітчизняному слов’янознавстві. Конференція високо 
презентувала здобутки української наукової школи загалом, стала першою подією у вінці шанування 
видатного письменника, наступним етапом якої має стати міжнародна конференція ''Ю. І. Крашевський. 
1812 – 2012. Письменник – Mислитель – Авторитет'', яка проходитиме у Варшаві, Бяломустоці та 
Романуві 14–16 листопада 2012 р.''. 
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Загалом у Міжнародній конференції брали участь 39 вчених з Польщі та України, серед яких 33 
науковця із науковими ступенями, серед яких 19 докторів філологічних наук та докторів габілітованих, 
14 кандидатів філологічних наук та докторів гуманітарних наук, а саме: 1 академік НАН України; 1 член-
кореспондент НАН України; 9 докторів філологічних наук; 10 кандидатів філологічних наук з України; 8 
докторів габілітованих та 3 докторів гуманітарних наук з Республіки Польща; 1 старший викладач; 2 
асистента; 1 докторант; 2 аспіранти; 1 краєзнавець, а також представники Генерального консульства 
Республіки Польща у Вінниці. 

Підсумком у роботі конференції можна також вважати слова професора В. Єршова, якого підтримали 
провідні науковці: ''Упевнений, що настане час, і наша держава святкуватиме ювілеї нашого українського 
Крашевського на державному рівні як рівного серед рівних, видатного серед видатних, бо: –  

Крашевський впливає! 
Крашевський зобов’язує! 
Крашевський єднає!" 
 

В. О. Єршов, В. С. Білявська 
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